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Dożynki Powiatowo – Gminne  
i jubileusz kościoła w bierDzanacH
Rita GabRyś 
MaGdalena SadowSka  

Tegoroczne dożynki odbyły się w dniach 3 - 4 
września i to z potrójnym rozmachem. Było 
to Święto Plonów nie tylko naszej Gminy 
ale całego powiatu opolskiego jednocześnie 
połączone z  obchodami 300-lecia kościoła 
p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach.
 Podczas tych dwóch dni można było 
skosztować kołacza, dań z  grilla i  innych 
przepysznych dań oraz zaspokoić pragnie-
nie zimnymi napojami chłodzącymi. Dla 
dzieci główną atrakcją było wesołe mia-
steczko natomiast dorośli chętnie kupowali 
„Cegiełki bierdzańskie” by w loterii wygrać 
wspaniałe nagrody.
 Przygotowania do tak wielkiej imprezy 
trwały do ostatnich minut sobotniego 
popołudnia, kiedy to Rita Gabryś –Sołty-
ska Bierdzan przywitała gości a  Wójt Wal-
demar Kampa wypowiedział następujące 
słowa: „Przegląd Zespołów Artystycznych 
Gminy Turawa uważam za otwarty”. W ten 
oto sposób tradycyjnie jak co roku na scenie 
prezentowały swój repertuar nasze zespoły 

muzyczne, które następnie otrzymywały od 
Wójta pamiątkowe statuetki i dyplomy.
 Oto zespoły, które wzięły udział 
w przeglądzie:
1. Orkiestra Dęta OSP Węgry
2. Chór Wengerner Echo
3.  Zespół Folklorystyczny JAŹWINKI
4. Zespół Sonnenkinder
5. Chór Heimatglocken
6. Rodzeństwo Galus
7. Zespół Sternentaler
8. Zespół Pieśni i Tańca Osowiec
 
Cały repertuar występów przeplatany był 
wyróżnieniami, które otrzymały osoby 
szczególnie zaangażowane w  rozwój kultu-
ralno-społeczny, gospodarczy jak i  sporto-
wiec, matka wielodzietna, uczniowie wyróż-
niający się w sporcie i w nauce oraz rolnicy.
Wyróżnienia te otrzymały następujące 
osoby:
I. Uczniowie:
A. NAUKA:
 1. Anna Sikora  
 2. Laura Michalczyk 
 3. Łukasz Sikora 

 4. Marek Dworaczyk 
 5. Klaudia Balcer 
 6. Fabian Komor:   
 7. Julia Żaba 

B. SPORT:
 1. Michael Komor 
 2. Dawid Czaplik 
 3. Krzysztof Farys 
 4. Dawid Kulig 
 5. Adam Sokolski 
 6. Łukasz Fuhl 
 7. Daniel Stępień
II. Działalność kulturalna i społeczna:
1. Sebastian Klotka
2. Artur Długosz
III. Działalność gospodarcza:
1.  Bogdan Szydłowski –Hotel ZACISZE 

Turawa
2.  Jonathan Linker –HELICAL Poland 

Sp. z o.o.
3. Jacek Radwański - PRAKTIKER
4.  Marcin Karliński - CARREFOUR

IV. Sport 
1. Marek Warzecha 
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V. Matka wielodzietna: 
1. Beata Sałata
VI. Rolnicy: 
1. Regina i Adam Świerc
2. Klaudia i Antoni Wiench
3. Barbara i Wilfryd Koehler
4. Maria i Korneliusz Jagusch
5. Renata i Stefan Bastek
6. Renata i Henryk Lepsy
7. Irena i Wincenty Grzesik
8. Agnieszka Leś
9. Ewa i Piotr Elias

Również w  sobotę o  godz. 17.00 w  kościele 
p.w. św. Jadwigi Śląskiej parafianie uczestni-
czyli w uroczystym nabożeństwie by następ-
nie zobaczyć pod namiotem występ zespołu 
„La Capella” a  razem z  grupą „OMEGA” 
tańczyć do białego rana.
Korowodem dożynkowym, w którym brały 
udział korony sołectw z  naszej Gminy, 
z powiatu opolskiego oraz zaproszone dele-
gacje i goście rozpoczęły się niedzielne uro-
czystości. 
Uroczysta msza Jubileuszowo – Dziękczynna 
odbyła się pod namiotem a  celebrował ją 
ksiądz biskup Paweł Stobrawa wspólnie 

z proboszczem Bierdzan Gerardem Wilkiem 
oraz księdzem Marianem Żagan, Następnie 
rozpoczęła się część oficjalna, w której głos 
zabrali gospodarze tegorocznych dożynek 
Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa oraz 
Starosta Opolski Henryk Lakwa. Po błogo-
sławieństwie chleba przez biskupa Pawła 
Stobrawę Starostowie Dożynkowi –Państwo 
Regina i Adam Świerc wręczyli włodarzom 
po bochenku chleba. Ten sam gest uczy-
nili Wójt oraz Starosta wręczając po chle-
bie zaproszonym gościom z  zagranicy oraz 
Wójtom, Burmistrzom powiatu opolskiego. 
Na scenę zostali również zaproszeni Soł-
tysi i Radni Gminy Turawa, którzy również 
otrzymali po chlebie dożynkowym.
Gdy oficjalnych części nadszedł koniec 
swoje występy zaprezentowały dzieci przed-
szkolne i szkolne zachwycając w ten sposób 
zgromadzoną publiczność.
Na dożynkach powiatowo – gminnych 
w Bierdzanach nie zabrakło gwiazd, tj. kaba-
ret „ŻUBR”, zespół „ŻYŁKA” czy popularny 
z telewizji „DUET KARO”.
Jednak najwięcej emocji dostarczył kon-
kurs Koron Żniwnych, na którego rozstrzy-
gnięcie z  niecierpliwością wszyscy czekali. 

W etapie gminnym jury w składzie J. Farys, 
Z. Mazur, B. Jasiński i  K. Czech wygrała 
korona z sołectwa Rzędów i w ten oto sposób 
zakwalifikowała się do głównego konkursu 
powiatowego. A tutaj w kategorii koron kło-
sowych zwyciężyła korona sołectwa Wrzo-
ski (Gm. Dąbrowa). Drugie miejsce zajęła 
korona sołectwa Rzędów (Gm. Turawa), 
a  na trzecim miejscu uplasowało się sołec-
two Skarbiszowice (Gm. Tułowice). W kate-
gorii koron ziarnkowych i  bezkłosowych 
przyznano dwie równorzędne nagrody: dla 
sołectw Dylaki (Gm. Ozimek) i Magnuszo-
wic (Gm. Niemodlin). Pozostałe korony bio-
rące udział w konkursie otrzymały wyróż-
nienia.
Wśród wesołych korowodów, które zapre-
zentowały się podczas dożynek nie było 
przegranego, gdyż każdy uczestniczący 
korowód otrzymał podziękowanie za udział 
oraz nagrodę.
Niedzielny dożynkowy dzień zakończyła 
zabawa taneczna z zespołem „ENJOY”, która 
trwała do białego rana.

więcej koron str. 27



f a l a 5Wrzesień 2011

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

/Jan Paweł II/

Szanowni Państwo

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznych Doży-
nek Powiatowo–Gminnych połączonych z  obchodami 300–lecia Kościoła pw. św. 
Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach. Dziękuję całemu Komitetowi Organizacyjnemu na 
czele z Panią sołtys Ritą Gabryś oraz wspierającym ją w pracach organizacjom, sto-
warzyszeniom i mieszkańcom.  Sukces organizacyjny jest Waszym udziałem.
Dziękuję delegacjom, które przybyły z  tak wspaniałymi arcydziełami, jakimi były 
tegoroczne korony dożynkowe. To ogrom serca, czasu i pracy włożony w ich przy-
gotowanie.
Podziękowania kieruję również wszystkim sponsorom, którzy finansowo i rzeczowo 
przyczynili się do jeszcze większego uświetnienia tej uroczystości, bez Waszego 
wsparcia tak ogromne przedsięwzięcie byłoby niemożliwe.

Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa

„A ten zwycięzcą, kto drugiemu da
Najwięcej światła od siebie”.

/A. Asnyk/

 

 Pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim mieszkańcom, 
Radzie Parafialnej, Radzie Sołeckiej, 
Sponsorom oraz wszystkim pozosta-
łym zaangażowanym w przygotowa-
nie tak wspaniałej uroczystości, jaką 
były Dożynki Powiatowo–Gminne 
połączone z  obchodami 300–lecia 
Kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej 
w  Bierdzanach. To dzięki Waszej 
pracy, Waszemu wsparciu mogliśmy 
przeżyć wspaniałe dwa dni.

Sołtys wsi Bierdzany
Rita Gabryś

• Galeria Turawa Park, 
• Praktiker Turawa Park, 
• Carrefour Turawa Park
•Spółdzielnia ”SCH” Turawa, 
• Mieszkańcy Bierdzan,
• Stegu – Jełowa,
• WiK – Kotórz Mały,
• DREW–MAT Matysek Adrian Dylaki,
•  DREW–GERD Wieczorek Gerard Dylaki,
•  Tapicerstwo Tomasz Niemiec Bierdzany,
• Politechnika Opolska,
• Trans–Moch Kadłub Turawski,
•  Mechanika Maszyn – Michalczyk A. 

Zakrzów Turawski 
•  Brukarstwo Damian Panic Zakrzów 

Turawski, 
•  Mal–Bud Matysek Marcin Zakrzów 

Turawski,
•  Stolarnia–Warzecha Radawie,
•  Zakład Stolarski Latusek A.  Zakrzów 

Turawski,
• APS Matysek Ewa Henigsen,
• Hurtownia „Anitex” Opole, 
•  Zakład Stolarski Gizela i Marek Plotnik,
• Nadleśnictwo Turawa,
• Sklep „KLAUDIA” Turawa, 
• Bank Spółdzielczy Turawa, 
• Zakład LEMI Nobis Lubomiła
• Pizzeria KAKALITO Łubniany,
•  Szkółka Drzewek Anna Owsianik Bier-

dzany,
•  Transport – Krzysztof Owsianik Bier-

dzany, 

•  Jan Kwarciany „Dworek Jana” Bierdzany,
• Sklep Sprint Kansy Artur Ozimek, 
•  Kwiaciarnia ”Krystyna” Kadłub Turawski,
• Firma „Jagusia” Czarnowąsy, 
• Przetwórstwo Mięsne Żabieniec, 
• Promięs Turawa,
• Restauracja „MARTA” Bierdzany, 
• Restauracja „MARCIN’’ Zawada, 
• Restauracja „ZŁOTY KŁOS” Rzędów, 
• Kwiaciarnia KAST Bierdzany,
• Kwiaciarnia „FLORMIX” Bierdzany, 
• Citroen Opole,
•  Mechanika pojazdowa Bienek Henryk 

Kadłub Turawski,
•  Mechanika pojazdowa – Rudnik Adam 

Kadłub Turawski,
• Ustronianka – Pan Knychas, 
• Sklep Morcinek Adam Bierdzany,
•  Zakłady-Stolarskie Bierdzany: Rafał 

Mazur, Schilk Stefan, Grzesik Wincenty, 
Cygan Józef

•  Rolnicy z Bierdzan: Świerc Adam, Wiench 
Antoni, Grzesik Wincenty, Jagusch Korne-
liusz, Bastek Stefan

•  Zakład Elektryczny Kansy – Kadłub 
Turawski i jego pracownicy z Bierdzan

•  Wiecha Robert, Lesik Fabian, Langner 
Marcin

• Państwo Hermańscy Gronowice
•  Państwo Kotynia Genowefa, Maciej, Mał-

gorzata Bierdzany
•  Państwo Smolka Renata i  Wilfryd Bier-

dzany

• Pani Świerc Teresa Kobylno Bierdzany
• Państwo Syszka Bierdzany
• Pani Wiench Barbara Bierdzany
• Pan Jan Smolka Opole
•  Stoisko Firmowe Żabieniec P.H.U. Tomasz 

Jarosz
•  Stolarnia Wiora Ryszard Ligota Turawska,
•  Blacharstwo–Dekarstwo M&M Maliska 

Marek
• Zakład Mięsny – Wrzód Zawada, 
• Hurtownia Prochota – Lasowice
•  Brukarstwo Staś Andrzej Bierdzany, 
• „Frigopol” Opole, 
•  Usługi – Kupka Marek Bierdzany
•  Mechanika Pojazdowa M&M Nowak 

Hubert,
•  Stadnina Koni Brzozowscy Bierdzany
•  „Goldinwest” Ubezpieczenia, 
•  Zakład Kominiarski Spyra Wldemar Bier-

dzany
•  HEDOM Marcin Kampa Biestryznik,
• Trans Ponitka Jan Kobylno,
• Trans Moch Rzędów, 
•  Firma Pana Krok Norbert Kadłub Turaw-

ski,
• Grzesik Joachim Kadłub Turawski, 
•  Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Opole, 
• Apteka św. Kosmy Jełowa,
•  Ogrodnictwo Gołębiowski Jełowa, 
•  MTM Rolnik Kadłub Turawski,
•  Stowarzyszenie „LGD” Kraina Dinozau-

rów”
• Lokal „BASTED” Kluczbork.

sPonsorzy imPrezy:
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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 7 września 2011r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 
z  późniejszymi  zmianami)  podaje  się  do  wiadomości  wyborców informację  o  numerach  i  granicach  stałych 
i  odrębnych  obwodów  głosowania,  wyznaczonych  siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych,  o  lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości 
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 9 października  
2011r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: 

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 BIERDZANY Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 1, Bierdzany

2 KADŁUB TURAWSKI, RZĘDÓW Szkoła Podstawowa,
ul. Główna 12, Kadłub Turawski

3 KOTÓRZ MAŁY, KOTÓRZ WIELKI Szkoła Podstawowa,
ul. 1 Maja 6, Kotórz Mały

4 LIGOTA TURAWSKA Szkoła Podstawowa,
ul. Główna 32, Ligota Turawska

5 OSOWIEC, przysiółek TRZĘSINA
Szkoła Podstawowa,
ul. Fabryczna 1, Osowiec
(lokal dostosowany do potrzeb osób                            
niepełnosprawnych)

6 TURAWA, przysiółek MARSZAŁKI

Urząd Gminy,
ul. Opolska 39c, Turawa
Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona             
dla celów głosowania korespondencyjnego 

(lokal dostosowany do potrzeb osób                            
niepełnosprawnych)

7 ZAKRZÓW TURAWSKI Szkoła Podstawowa,
ul. Główna 20, Zakrzów Turawski

8 ZAWADA Szkoła Podstawowa,
ul. Kolanowska 4, Zawada

9 WĘGRY Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,
ul. Opolska 11a, Węgry 

LOKALE WYBORCZE OTWARTE BĘDĄ W DNIU WYBORÓW tj. dnia 9 października 2011 r. (niedziela) 
w godzinach od 700 do 2100.

 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia  
27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  może  głosować 
korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 z/s w Turawie. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw 
Nr  21,  poz.  112,  z  późniejszymi  zmianami)  wyborca  powinien  zgłosić  Wójtowi  Gminy  Turawa  w  terminie  do  dnia  
19 września 2011 r. 

Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy Turawa lub telefonicznie pod numerem tel:. 77 4 212 012  
oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turawa – www.bip.turawa.pl.

                                                                                                                                         Wójt Gminy Turawa
                                /-/ Waldemar Kampa
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jak PrzebieGały teGoroczne żniwa
RozMowa z RolnikaMi naSzej GMiny

teReSa ŻulewSka

Korzystając z  okazji, jaką były dożynki 
powiatowo–gminne zorganizowane w  tym 
roku w  Bierdzanach, pytałam rolników 
z  kilku wsi naszej gminy nt tegorocznych 
żniw i zbiorów. 
Pytania moje dotyczyły:
•  wielkości uprawianego areału zboża w tym 

roku, 
• jakości i ilości plonów,
• szkód łowieckich,
• znaczenia melioracji 
Wiktor Twardawski – rolnik z Turawy: 
W tym roku obsiałem zbożem 35 ha. Jakość 
zboża tegorocznego jest dość dobra. Zebra-
łem z  pola prawie 100%. Na obszarze 15% 
upraw wystąpiły szkody łowieckie, na tym 
obszarze zwierzyna zniszczyła 50% upraw. 
Pogoda była dość zmienna, a  więc trzeba 
było „raść” czas na szybkie koszenie. Uwa-
żam, że tegoroczne zbiory można uznać za 
lepsze od ubiegłorocznych.
Alfred Joszko i  syn Sebastian – rolnicy 
z Turawy–Marszałek:
Obsialiśmy 80 ha zbożem, zbiory były lep-
sze niż w  roku ubiegłym, byłyby jeszcze 
lepsze gdyby nie ta susza na przełomie maja 
i  czerwca. Zboże jest dość dobrej jakości. 
Szkody łowieckie wystąpiły na ok. 20 ha 
i  tam było 70% zniszczeń. W  porównaniu 
do roku ubiegłego żniwa tegoroczne można 
uznać za udane, było trochę burz i deszczu, 
ale pracując dzień w dzień, a czasem i w nocy 
udało się zebrać wszystko. 
Roman Wiesiołek – rolnik z Kotorza Małego:
Do zebrania miałem 40 ha zboża, po trochę 
z każdego rodzaju – żyto, pszenżyto, owies, 
pszenica. wszystko udało się zebrać. Jednak 

ta majowa susza częściowo odbiła się na 
zbiorach. Ale i  tak uważam, ze tegoroczne 
zbiory są lepsze od ubiegłorocznych. Desz-
cze i  burze, które były w  czasie żniw tylko 
je trochę przedłużyły, ale nie poczyniły 
większych szkód. Zbiory jesienne np. zbiory 
ziemniaków też zapowiadają się lepiej. 
Jan Grysczyk – rolnik z  Kadłuba Turaw-
skiego:
Zasiałem 40 ha zboża, wszystko udało 
się zebrać. Majowa susza dotknęła zboża 
jare, dlatego zebrałem z  tego 50%. Nato-
miast oziminy dały dobry plon. Szkody 
zwierzęce były zauważalne – przeryte 
łąki, a  pod lasami zboże zniszczone  
w  70–80%. Za wiosenne szkody część 
odszkodowań wypłacono, za szkody 
w  zbożu niestety nie. Ale i  tak dziękujmy 
Panu bogu za wszystko cośmy zebrali. 
Antoni Wiench – rolnik z Bierdzan
Miałem w tym roku 25 ha zboża, zebrałem 
wszystko. Moim zdaniem plony są średnie. 
Zboże ozime było lepszej jakości i  było go 
więcej. Nie można było narzekać na pogodę, 
trochę padało, ale każdy się spieszył ze zbio-
rami. Miałem też szkody łowieckie. Zwie-
rzyna zniszczyła mi na 5  ha prawie 50% 
upraw, ale odszkodowanie otrzymałem. 
Lipp Krystian – rolnik z Ligoty Turawskiej 
Zasiałem w  tym roku 27 ha zboża i  zebra-
łem ponad 90%. Podobne plony miałem 
w zeszłym roku. W tym roku miałem mniej 
udane pszenżyto. Jeśli chodzi o  szkody 
łowieckie to były nieduże. Ziemia u nas jest 
klasy V, VI, ok. 5% kl. VI. Do młyna sprze-
dałem żyto, część zboża na potrzeby swojej 
gospodarki. Owies mogę prywatnie zbywać, 
a  że posiadam 120 gęsi, więc potrzebuje 
dużo owsa na karmę dla tego ptactwa.

Damian Panic – rolnik z Zakrzowa Turaw-
skiego
Zboża zasiałem 14 ha, zebrałem z  pola 
wszystko. Żniwa tegoroczne były udane. 
Jednak uważam, że jakość niektórych zbóż 
jest niższa z  powodu tej suszy majowo–
czerwcowej. Na 4 ha wystąpiły szkody 
łowieckie, za które otrzymałem niewielkie 
odszkodowanie.
Józef Datko – rolnik z Zawady, sołtys wsi 
Mój areał zasianego zboża w  tym roku 
wynosił 70 ha. Dzięki Bogu udało się zebrać 
wszystko. Jednak ta susza obniżyła jakość 
plonów. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
było 100% lepiej, a  to dlatego, że Zawada 
do ubiegłorocznych podtopień rozpoczęła 
systematyczna meliorację. Nasza wieś była 
wówczas zalana, a  teraz deszcze nie zro-
biły prawie żadnych szkód. Nadal melioru-
jemy to co potrzeba i widzimy z tego wielką 
korzyść. 
 Rolnicy z  naszych wsi mają satysfak-
cję, że żniwa na ogół były udane, że pogoda 
dopisała i plon tej ziemi mógł być zebrany. 
Tę swoją radość mogli wyrazić i  okazać 
na pięknie zorganizowanych dożynkach 
powiatowo–gminnych, w  tym roku w Bier-
dzanach. Dziękujemy organizatorom za tak 
pięknie przygotowaną uroczystość święta 
plonów. Równocześnie mieliśmy okazję 
świętować niezwykły jubileusz – 300 lat 
pięknego, drewnianego kościółka w  Bier-
dzanach. 
 Dziękuję wszystkim Panom za roz-
mowę i  życzę dużo siły, zdrowia i  zawsze 
udanych plonów, życzę również łaski nieba, 
aby nigdy nie było żadnych klęsk żywioło-
wych. 

PrezyDent rP oDznaczył 
naszycH samorząDowców
MaGdalena SadowSka

 Ordery i  odznaczenia są najwyższym 
wyróżnieniem zasług cywilnych i  wojsko-
wych dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wśród opolskich samorządowców 
wyróżnionych przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 
z  okazji 21 rocznicy powstania samorządu 
terytorialnego znaleźli się między innymi 
przedstawiciele naszej Gminy. Pan Ernest 
Grzesik (radny oraz sołtys Kadłuba Turaw-
skiego) otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, 

jedno z  wyższych odznaczeń państwo-
wych, natomiast pani Kazimiera Ptaszyńska 
(inspektor ds. obsługi Rady Gminy) odzna-
czona została Medalem Złotym za Długo-

letnią Służbę. W  imieniu Prezydenta RP 
wyróżnienia te wręczył Wojewoda Opolski 
Ryszard Wilczyński podczas sesji Sejmiku 
Województwa Opolskiego
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nowy Proboszcz w Parafii 
osowiec – węGry

jeRzy FaRyS

 Parafia Osowiec Węgry może poszczy-
cić się „Wielkimi Kapłanami”, gdyż w ciągu 
osiemdziesięciu sześciu lat istnienia, wszy-
scy jej proboszczowie zapisali się w pamięci 
parafian jako „Wielcy Kapłani”. 24.08.2011 
r. Parafię tą opuścił Wielki proboszcz Fran-
ciszek Lerch, który przez ostatnie dwadzie-
ścia pięć lat służył parafianom posługą reli-
gijną, dlatego warto przybliżyć postać tego 
Kapłana.
 Urodził się 28.12.1936 r. w Biedrzycho-
wicach w powiecie prudnickim, zaś święce-
nia kapłańskie przyjął 19.06.1960 r. w Opolu. 
Pierwszą jego placówką była Grudynia 
Wielka (1960 – 1962), w  której pracował 
jako wikary. Kolejnymi placówkami, w któ-
rych pełnił funkcję wikariusza były: Gli-
wice – Sośnica (1963  r.), Zbrosławice (1964 
r.), Bogacica (1971 r.). W Nasiedlu najpierw 
pełnił funkcję wikarego, a   w  latach 1973 
– 1986 proboszcza. W Węgrach ks. Franci-
szek Lerch został 27.08.1986  r. mianowany 
administratorem. W czasie swojej długolet-
niej pracy duszpasterskiej na terenie Parafii 
Osowiec – Węgry zaskarbił sobie życzliwość 
i  uznanie wszystkich parafian, gdyż był 
proboszczem bardzo pracowitym. W czasie 
swego pobytu w Węgrach co roku z jego ini-
cjatywy były wykonywane liczne prace na 
terenie Parafii. Zbudowano m. in. trzy salki 

przedpogrzebowe: Kolanowicach, Węgrach 
i  Osowcu. Na placu parafialnym powstał 
nowy budynek gospodarczy. Remontowana 
była również plebania. Ksiądz proboszcz 
Lerch bardzo dbał o  podległe świątynie. 
Kościół parafialny był wielokrotnie remon-
towany i malowany. Z inicjatywy proboszcza 
został ankrowany, by mógł służyć mieszkań-
com przez kolejne dziesięciolecia. Również 
kościół filialny w  Kolanowicach był wielo-
krotnie konserwowany. Parafianie szczegól-
nie cenili ks. proboszcza Franciszka Lercha 
za znakomite głoszenie kazań. Kapłan ten 
był wielkim mówcą. Ksiądz proboszcz Lerch 
wykazał się wielką charyzmą i  talentem 
jednoczenia wszystkich parafian. Wszyscy 
mieszkańcy bardzo cenili wielkie zaanga-
żowanie proboszcza w życie Parafii, dlatego 
też bardzo uroczyście obchodzono jego  
50–lecie kapłaństwa. Wielkie tłumy para-
fian, żeby okazać wdzięczność swemu 
proboszczowi, uczestniczyły 20.06.2010 
r. w  uroczystej mszy św. W  2011 r. ks. 
proboszcz Franciszek Lerch zachorował. 
W  lutym 2011 r. został operowany, wcze-
piono mu baj passy. Następnie trzy tygodnie 
spędził w  sanatorium w  Głuchołazach. Po 
rekonwalescencji powrócił do pracy. Czas 
biegnie nieubłaganie i  ks. proboszcz osią-
gnął wiek emerytalny. Parafianie ze smut-
kiem musieli go pożegnać. Opuścił uko-
chaną Parafię 24.08.2011 r. 

 Wielkiego proboszcza Franciszka 
Lercha zastąpił dziekan honorowy ks. mgr 
Tadeusz Muc. Urodził się 12.04.1960  r. 
w  Katowicach. Po szkole podstawowej 
w  Sławęcicach, ukończył szkołę średnią 
w Zabrzu, po której to wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Nysie. Święce-
nia kapłańskie przyjął w  1985 r. w  Opolu. 
W latach 1985 – 1988 r. pełnił funkcję wika-
riusza w Oleśnie w Parafii pod wezwaniem 
Bożego Ciała i w Opolu w Parafii Przemie-
nienia Pańskiego. Zarządzanie nad swoją 
pierwszą proboszczowską placówką objął 
w  1991 r. w  Głębinowie, równocześnie 
w  latach 1991–1996 pełnił funkcję dyrek-
tora Domu Rekolekcyjnego. W 1996 r. został 
proboszczem w  Parafii Łomnica. Po czte-
rech latach w 2000 r. ks. Tadeusz Muc został 
seminaryjnym ojcem duchownym w diece-
zjalnym Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Nysie – Opolu. W latach 1998–2007 
pełnił funkcję diecezjalnego duszpaste-
rza Dzieci Maryi. Ks. Tadeusz Muc został 
w 2005 r. w dawnej swojej wikariuszowskiej 
placówce w  Opolu proboszczem w  Para-
fii Przemienienia Pańskiego. 24.08.2011 r. 
został szóstym proboszczem w Parafii Oso-
wiec – Węgry pod wezwaniem św. Józefa 
Robotnika. Przed nowym proboszczem ks. 
Tadeuszem Mucem stoją wielkie wyzwa-
nia, by mógł zapisać się do grona „Wielkich 
Kapłanów” Parafii Osowiec – Węgry.

ks. Franciszek Lerch25-lecie posługi kapłańskiej w parafii ks. Tadeusz Muc 

Szczere wyrazy współczucia 
Pani Beacie Wicher z powodu 

śmierci męża składa Wójt 
Gminy Turawa, pracownicy 

Urzędu Gminy  
oraz  

jednostek pomocniczych.

Szczere wyrazy żalu 
z powodu śmierci Eugeniusza 
Wieczorka byłego Sekretarza 
Gminy Turawa składają Wójt 
Gminy Turawa, pracownicy 

Urzędu Gminy  
oraz  

jednostek pomocniczych.

Szczere wyrazy żalu 
z powodu śmierci Hansa 

Karowskiego zaangażowa-
nego w powstanie Partner-
stwa Wetter – Turawa skła-
dają Wójt Gminy Turawa, 

pracownicy Urzędu Gminy 
oraz jednostek pomocni-

czych.
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kotórz wielki i jeGo Historia oDc. ii
alFRed kupka

 Piszę ją z  myślą o  jego mieszkańcach 
z tzw. średniego pokolenia, którzy nie z wła-
snej winy nie znają języka niemieckiego na 
tyle, żeby i  oni mogli poznać dzieje swojej 
rodzinnej miejscowości. Wszystkich innych 
zainteresowanych odsyłam do opracowania 
tutejszego proboszcza w  latach 1861–1887 
ks. Kahla „Das Majorat Turawa”. Na tej to 
bowiem pracy przede wszystkim bazuje 
moje opracowanie. W  pierwszym odcinku 
powiedzieliśmy sobie iż początki tej wsi się-
gają IX w. naszej ery a  także iż zabudowa-
nia jej stały na wschodnich krańcach dzi-
siejszego Kotorza na wysokim północnym 
brzegu prastarego koryta Małej Panwi, tuż 
przy zachodniej ścianie zapory dzisiejszego 
jeziora. Osada ta według archeologów nie-
mieckich, badających w 1935r. jej pozostało-
ści już w trakcie budowy jeziora oraz ich pol-
skich kolegów po fachu w 1999r. uległa w X 
w. spaleniu i została opuszczona prawdopo-
dobnie w  wyniku działań wojennych jakie 
prowadzili o  Śląsk władcy Polski i  Czech. 
Przypuszczamy też, że na tym terenie stał 
pierwszy w Kotorzu kościół, bo ludzie przed 
budową jeziora mówili na swoje pola i  łąki 
zalane  już dziś wodami jeziora iż znajdują 
się za lub przed kościółkiem. Bo trzeba nam 
wiedzieć, że chrześcijaństwo sprowadzone 
do nas z Czech istniało na Śląsku już długo 
przed jego przyłączeniem w 999r. do Polski. 
Także pierwotna nazwa Chotorz według ks. 
Kahla wywodzi się z  języka czeskiego lub 
morawskiego i  może pochodzić od nazwy 
owsa albo podwórka dla kur. I  trzeba tutaj 
podkreślić, że mało jest na Śląsku miej-
scowości, które mogą się chlubić tak starą 
historią. Dlatego zachęcam samorząd Koto-
rza Wielkiego aby pokazali poprzez usta-
wienie na tym miejscu tablicy czy obelisku 
z  informacją, iż to tam właśnie była pra-
dawna kolebka ich dzisiejszej wsi. Pierwszą 
już historyczną datą Kotorza W. jest doku-
ment z 17 listopada 1295r., w którym biskup 
wrocławski Jan III Romka zleca wikaremu 
kościoła św. Krzyża w Opolu opiekę duszpa-
sterską w  wielu miejscowościach pod opol-
skich, w tym w Wielkim i Małym Chotorzu. 
Z tego wniosek, że już wtedy mógł tutaj stać 
kościół. Na piśmie jednak po raz pierwszy 
wymienia się istnienie kościoła w  Kotorzu 
W. dopiero w  roku 1447 w  związku z  tzw. 
Świętopietrzem. Był to zapewne już drugi, 
kolejny, który służył nam do czasu wybu-
dowania nowego, murowanego kościoła 
w  1782r. Bo w  protokole powizytacyjnym 

sporządzonym przez kanonika wrocław-
skiego Brunettiego w  1679r. jest mowa 
iż kościół jest bardzo stary i  zaniedbany. 
Pierwszym historycznym znanym z imienia 
właścicielem Wielkiego Chotorza po książę-
tach opolskich jest Bolko de Cotorz, wymie-
niony jako świadek iż książę Opolski Bole-
sław w  niedzielę Laetare, tj. 9 marzec 1309 
osadził wieś Scirecemb (dziś Falkowice) 
na prawie Niemieckim poprzez sołtysów 
Mathiasa i Domacława.
 2 kwietnia 1375 Heinrich Pechnowitz 
sprzedaje most na Swornicy, koło Gosławic 
Stephanowi von Luboschitz, z  którego cło 
płacili m.in. Kadlub 4 Scot (tj. 8groszy) 
i Ambo (Oba) Cotorze 5 Scot(tj. 10 groszy). 
18 października 1399 książę opolski Wła-
dysław podarował Dominikanom w  Opolu 
wieś Luboszyce razem z  tamtejszym mły-
nem, w ktorym zobowiązani są swoje ziarno 
mleć mieszkańcy obu Cotorzy, Lubnian 
i Hangri (Węgry). Świadkiem tego byli Perco 
de Cotorz i Mikołaj de Rudzau. 30 maj 1404 
do południa po święcie Bożego Ciała książę 
Bolko IV na Opolu oznajmia iż osobiście 
konno z powodu obustronnych waśni wyty-
czył granice ziem między wioskami Hangri 
(Węgry) i Gilowa (Jełowa) po tym jak wła-
ściciel Jełowy Heinrich Rukowitz kapitan 
na Opolu przedstawił dokumenty po ojcu 
i dziadku co do jego prawa własności. Wśród 
świadków wymieniony jest Mathias Schea 
na Cotorzu.
22 sierpnia 1407 tenże Mathias występuje 
jako świadek gdy bracia Heinrich i Merboth 
von Haugwitz cały swój spadek w Niewod-
nikach od księcia Bolka na Opolu na powrót 
otrzymali. 
19 luty 1418 Przeor klasztoru w Czarnową-
sach i opatka Anna z tamtejszego żeńskiego 
zgromadzenia z  całym konwentem pre-
zentują po śmierci proboszcza Piotra Bory 
opatowi z  Premantre nowego proboszcza 
Franza de Sneno do zatwierdzenia. Wśród 
świadków wymieniony jest Jacobus Rokica 
pan na Chotorzu.
   W  środę przed Bożym Ciałem 1429 
książę Opolski Bernard pan na Strzelcach 
potwierdził, że w  jego obecności Scham-
bor z Chotorza za 150 marek czeskich gro-
szy w  przeliczeniu polskim sprzedał swoje 
dobra Chotorz z  wszystkimi dochodami, 
użytkami, lasami, pastwiskami, stawami 
rybnymi itd. Andrzejowi von Borgene.  
Kiedy Andreas von Borgene dobra Cho-
torskie sprzedał, o  tym brak jakichkolwiek 
informacji. 33 lata później znajdujemy nasz 
Chotorz już razem z innymi posiadłościami 

w rękach bardzo majętnej na Śląsku rodziny 
von Bees. 
 W środę przed zwiastowaniem Najświętszej 
Maryi Panny tj. 24marzec 1462 Bartosch von 
Bees sprzedaje swemu bratu Adamowi von 
Bees z powiatu Rybnik swój udział w mająt-
kach i  wioskach: Chotorz, Kadlub i  Elgoth 
za 200 marek czeskich groszy w przeliczeniu 
polskim. Kiedy wyżej wymienione dobra 
zostały połączone i  znalazły się w  jednym 
ręku, o  tym już nie istnieją żadne doku-
menty, wiemy natomiast iż majętnością ,do 
której się przyłączyły był Kotórz Wielki. 
Już rok później 15 października 1463 sprze-
daje Adam von Bees w  obecności księcia 
Opolskiego Mikołaja wspomniane dobra za 
422 marek czeskich, szlachetnie urodzonej 
pani Annie von Schilkan z Otmętu. Wywo-
dzi się więc ta Pani z bardzo utytułowanej, 
szanowanej i  zasłużonej dla Śląska rodziny 
Odrowążów i  nie byle jakiego właściciela 
teraz Chotorz miał. Kiedy szlachetna pani 
Anna Schilkan tutejsze dobra sprzedała, 
o tym brak jakichkolwiek informacji źródło-
wych. 
W roku pańskim 1504 sprzedaje już  Johann 
Cunowitz z Węgierskiego Brodu majętności 
Wielki i Mały Chotorz, Stedreaches (Szcze-
drzyk?) Ligotę Andrzeja, Kadlub, Rosochę 
i  obie Kuchary Wenzlowi Seebce. Do tego 
jedna uwaga, w  dokumencie tym wymie-
nia się Rosochę i obie Kuchary jakby to były 
osobne miejscowości, ale bynajmniej, są to 
po prostu folwarki, które należały do Gross 
Chotorz. 
 20 lipca 1521 Elias Seebce sprzedaje 
w  obecności Księcia Jana na Opolu, Ole-
śnie, Głogówku itd. swoje dobra i wsie Cho-
torz Wielki i  Mały z  folwarkami, Elgoth 
(Ligotę Andrzeja), Kadlub itd. Christo-
phowi Parchowitz von Schyldperk (Archiv. 
Tur. Dokument nr 55 i  16). Już po pięciu 
latach sprzedaje Christoph von Schild-
perk swoje w  1521r. nabyte dobra Peterowi 
von Koenigsfeld, co książę Johann Opolski 
w środę przed Bożym Ciałem 1526 potwier-
dził (Archiv. Tur. Czeski dokument nr 39). 
Rodzina Koenigsfeldów pochodzi z  Bawa-
rii. Nasz Peter był w  1512roku kapitanem 
w Medwed. W późniejszym czasie widzimy 
go w  otoczeniu ostatniego piastowskiego 
ksiącia na Opolu Jana Dobrego.
16 i  26 października 1528 zostaje przyto-
czony jako świadek umowy dziedziczenia 
między naszym księciem, księciem Racibor-
kim Valentinem i  Margrabią Brandenbur-
skim Georgiem Hohenzollernem. 
 To Peterowi von Koenigsfeld za wierną 
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PrzeDszkola Gminy turawa 
w nowym roku szkolnym
jeRzy MuSielak

Od 1 września 2011 w przedszkolach naszej 
gminy obowiązują nowe opłaty za pobyt 
dzieci w przedszkolu. Powodem tych zmian 
była nowelizacja ustawy o systemie oświaty 
(Dz.U.z 13.08.2010r. Nr148,poz.991).
 W  ustawie tej doprecyzowano czas 
przeznaczony na realizacje podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego, 
jako nie krótszy niż 5 godzin dziennie – 
w tym czasie przedszkole powinno zapewnić 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 Ustalono w  niej również że wyso-
kość opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola w  czasie przekraczającym  
5 godzin ustala organ prowadzący (gmina). 
W dniu 16 czerwca Rada Gminy w Turawie 
przyjęła uchwałę nr VI/29/2011 w  sprawie 
ustalania opłat za pobyt dziecka w  przed-
szkolach i  oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę 
 Turawa za zajęcia świadczone przez te 

przedszkola ponad czas realizacji podstawy 
programowej. 
 W  gminie Turawa stawkę za pobyt 
dziecka powyżej 5 godzin ustalono na 1.20 
zł za godzinę. Uchwała określa również ulgi 
w  opłatach: opłatę zmniejsza się o  30% za 
drugie dziecko, 60% za trzecie, całkowite 
zwolnienie z  opłat dla czwartego dziecka  
rodziny uczęszczające do przedszkola. 
Rodzice korzystający ze świadczeń pomocy 
społecznej mają prawo do częściowego zwol-
nienia z opłaty w wysokości 30%.

przedszkole
Ilość dzieci

Dzieci matek pracujących 
zawodowo

Pobyt pięciogodzinny Pobyt dziewięciogodzinny

2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012

Węgry 49 52 25 22 29 28 20 24

Turawa 49 50 41 37 8 13 41 37

Zawada 40 42 24 27 20 17 20 25

Kotórz Mały 37 43 22 29 17 16 20 27

Bierdzany 43 34 16 8 24 20 19 14

RAZEM 218 221 128 123 98 94 120 127

W poniższej tabeli przedstawione są ilości dzieci w przedszkolach gminy w poprzednim i bieżącym roku szkolnym: 

miejscowość 2005 2006 2007 2008 2009 2010 RAZEM

Bierdzany 11 5 7 7 4 6 40

Kadłub Turawski 7 6 4 2 4 8 31

Ligota Turawska 3 6 4 4 5 2 24

Zakrzów Turawski 8 6 3 5 6 3 31

Kotórz Mały 9 12 11 7 8 14 61

Kotórz Wielki 1 0 1 1 3 1 7

Zawada 9 7 14 11 15 18 74

Osowiec 9 6 9 13 12 10 59

Trzęsina 5 1 1 4 3 2 16

Rzędów 3 2 2 4 1 2 14

Turawa 4 11 4 5 8 7 39

Marszałki 2 6 3 7 6 8 32

Węgry 14 9 9 12 11 11 66

RAZEM 85 77 72 82 86 92 494

Kolejna przedstawia dzieci urodzone we wsiach gminy w latach 2005-2010 czyli obecnych i przyszłych przedszkolaków

służbę i  zasługi podarował Książę Jan 
u  schyłku życia swój stary zamek myśliw-
ski obok jednej z  Kuchar się znajdujący- 
Z  owego folwarku rozwinęła się późniejsza 
osada przyfolwarczna Turawa-. 
 Następcą Petera w posiadaniu dóbr Chotor-

skich był jego syn Georg von Koenigsfeld. 
Do swego nazwiska dodaje każdorazowo- 
na Chotorzu i obydwu Kucharach. Dopiero 
w  1562roku po raz pierwszy do swojego 
imienia i  nazwiska dodaje na Chotorzu 
i Turawie i z  tą datą znika na zawsze jedna 

z Kuchar. Z tego wniosek iż jej miejsce zajęła 
po wsze czasy nazwa Turawa i ten rok jakby 
początkuje nowy etap dziejów dóbr Chotor-
skich. Ale o tym już w następnym odcinku.
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co to jest oPłata śmieciowa?

wizyta Dzieci z wetter

danuta piwowaRczyk

 W  dniu 15 lipca 2011r. Prezydent RP 
podpisał ustawę z  dnia 1 lipca 2011r. o   
zmianie  ustawy o  utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach czyli tzw. ustawę 
śmieciową. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r. Dostosowanie nowego sys-
temu gospodarowania odpadami komunal-
nymi do wymagań nowej ustawy wszystkie 
gminy będą miały czas - 18 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy.
Co zakłada nowa ustawa?
•  Wprowadzenie nowego podatku lokal-

nego, który będą pobierać gminy w for-
mie powszechnej opłaty śmieciowej.

•  Mieszkańcy opłatę śmieciową zamiast 

do firmy wywozowej będą wpłacać do 
gminy.

•  Opłata śmieciowa będzie określana 
w drodze uchwały przez Radę Gminy.

•  Wysokość opłaty stanowić będzie ilo-
czyn: liczby mieszkańców zamieszku-
jacych daną posesję  albo  ilości zuży-
tej wody albo  powierzchni lokalu oraz 
uchwalonej stawki.

•  Opłata będzie pokrywała koszty 
odbioru, transportu, zbierania, odzysku 
i  unieszkodliwiania wszystkich rodza-
jów odpadów.

•  W sprawach dotyczących opłat śmiecio-
wych zastosowanie będzie miała Ordy-
nacja podatkowa.

•  Gminy w  trybie przetargu będą wybie-

rać firmę, która będzie świadczyć na 
rzecz mieszkańców uługi odbierania 
śmieci.

 Ustawowymi zapisami na każdą gminę 
zostały nałożone wymagania dotyczące  
osiągania w  kolejnych latach odpowied-
nich poziomów odzysku odpadów biode-
gradowalnych, opakowaniowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  jak  
również  obowiązek ograniczenia składowa-
nia odpadów. 
WAŻNE: O wszelkich zmianach dotyczących 
dostosowania się do nowych przepisów, które 
będą bezpośrednio związane z mieszkańcami, 
będziemy na bieżąco informować w kolejnych 
numerach Fali oraz na stronie internetowej 
Gminy Turawa: www.turawa.pl. 

MaGdalena SadowSka

Pięć wspaniałych dni spędziła u  nas grupa 
dzieci z naszego partnerskiego miasta Wet-
ter (Ruhr), którzy w sierpniu wraz z opieku-
nami zwiedzali nasze okolice.

W Turawie na ośrodku „Zajazd Jowisz” Wójt 
Gminy Turawa Waldemar Kampa przywitał 
przybyłych gości i wręczył im gadżety pro-
mujące naszą Gminę.
Podczas pobytu grupa ta zwiedziła nasze 
jeziora, odwiedziła Opole jak i  Dinopark 

w Krasiejowie. „To było dla mnie najfajniej-
sze” –tak podsumował Joshua pobyt w Pol-
sce. Phillip natomiast powiedział: „Jeśli 
znowu będzie taki wyjazd to jadę z wami!”.
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aRtuR GalluS

W dniach od 31 lipca do 6 sierpnia br. odbył 
się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
Straży Pożarnej w  Turawie międzynaro-
dowy obóz strażacki. Obóz zorganizowany 
został przez jednostkę OSP w Osowcu przy 
współpracy jednostek z Kotorza Wielkiego, 
Kadłuba Turawskiego, Ligoty Turawskiej, 
Bierdzan, Rzędowa i  Zawady. Przygotowa-
nia do obozu trwały już od października. 
W tym czasie został złożony wniosek do jed-
nostki centralnej PNWM (Polsko Niemiecka 
Wspólpraca Młodzieży). Cały projekt został 
sfinansowany z  trzech źródeł, takich jak 
środki PNWM w  kwocie 17573,80  zł, bez 
których nie można byłoby przeprowadzić 
tak wspaniałego obozu, środki Gminy 
Turawa w  kwocie 3090,76  zł, wpłaty wła-
snej uczestników 2050 zł oraz środków 
OSP 159,84  zł. W  obozie uczestniczyło 63 
dzieci, z  czego 22 z  Niemiec i  41 z  naszej 
gminy. W  tych dniach dzieci brały udział 
w szkoleniu z pierwszej pomocy i zachowa-

nia w sytuacji zagrożenia życia na akwenach 
wodnych. Każdy z uczestników mógł popró-
bować swoich sił i  zweryfikować umiejęt-
ności na fantomie. Przeprowadzona była 
w basenie nauka pływania dla najmłodszych 
a przy słonecznej pogodzie dzieci i młodzież 
kapały się w  jeziorze Srebrnym. Wymie-
niano się też doświadczeniami w  zakresie 
zawodów strażackich. Odbyły się pokazy 
umiejętności strażackich w zawodach spor-
towo-pożarniczych. Dzieci i młodzież z Nie-
miec pokazywała swoje umiejętności i swój 
sposób przeprowadzania zawodów, a  nasza 
młodzież przedstawiła jak odbywają się 

zawody u nas. Po tych pokazach przeprowa-
dzono mini zawody strażackie. Na koniec 
wszyscy polewali się wodą, co było wielką 
atrakcją. Dzieci uczestniczyły też w  dwóch 
wycieczkach ,do Jura Parku w  Krasiejowie, 
gdzie poznali wykopaliska oraz mogli zoba-
czyć prawdziwych rozmiarów dinozaury 
oraz do Grodu Rycerskiego w  Byczynie, 
gdzie poznali arkana sztuki rycerskiej , a na 
koniec uczestniczyli w  turnieju rycerskim. 
Cały obóz minął we wspaniałej atmosferze 
i nawet padający na początku i końcu obozu 
deszcz nie miał wpływu na humory uczest-
ników.

piotR Sladek

W 1926 roku w Nowych Budkowicach uro-
dził się pan Georg. Do szkoły podstawowej 
uczęszczał do Starych Budkowic, a lata mło-
dzieńcze spędził w domu , pracując w gospo-
darstwie swoich rodziców. Wybuch II wojny 
światowej dla rodziny był wielkim nieszczę-
ściem. Trzech braci pana Georga musiało 
służyć w  niemieckiej armii, a  najstarszy 
z nich już przed wojną służył jako ochotnik. 
W dniu 1 listopada 1943 r. pan Georg został 
powołany do wojska jako czwarty syn 
z rodziny. Po otrzymaniu błogosławieństwa 
od rodziców jego schorowany ojciec odwiózł 
go bryczką na stację kolejową w  Nowych 
Budkowicach. Pociągiem dojechał do Wro-
cławia i dalej aż do Monachium. Po dwóch 
tygodniach został wysłany do Jugosławii. Po 
kilku tygodniach był już ze swoimi współto-
warzyszami na Węgrzech. Po krótkim 
postoju przewieziono ich do Rumunii. 
Z  Rumunii przetransportowano ich z  kolei 
przez Mazury do Grodna bezpośrednio na 
front. Po dwóch miesiącach został ranny 
w  Królewcu (Königsberg). Po wyleczeniu 
został znowu wysłany na front bez żadnego 
czasu na wypoczynek. Po następnych dwóch 
miesiącach walki na froncie został drugi raz 
ranny i  po wyleczeniu otrzymał rozkaz 

wyjazdu bezpośrednio na front. Po wycofa-
niu z frontu zostali przewiezieni do Węgier 
niedaleko Budapesztu. Tam w  okrążeniu 
został po raz trzeci ranny i przewieziony do 
szpitala w  Austrii. Po siedmiu tygodniach 
pobytu w  szpitalu musiał znowu wyruszyć 
na front do Węgier bez żadnego urlopu 
wypoczynkowego. Pewnego dnia podczas 
walk na Węgrzech w jednej z wiosek zostali 
okrążeni przez wojska rosyjskie i dostali się 
do niewoli.  Doprowadzono ich do dużego 
majątku rolnego i   każdy z  osobna został 
przesłuchany przez rosyjskich żołnierzy. 
Jeden z  piętnastu przesłuchanych został 
uznany  rosyjskim szpiegiem i  na oczach 
pana Georga i  jego współtowarzyszy roz-
strzelany. Pan Georg służył w dywizji pan-
cernej i  posiadał wiele odznaczeń za swoje 
zasługi. Przy udziale tłumacza został dodat-
kowo przesłuchany przez Rosjan i  na całe 

szczęście udało mu się wybronić i nie został 
rozstrzelany lecz pozbawiono go jego odzna-
czeń. Po załadowaniu wszystkich jeńców do 
pociągu ,wieźli ich w  kierunku Związku 
Radzieckiego. Na granicy radzieckiej zostali 
przeładowani do wagonów rosyjskich, bo 
tam są szersze tory. Prawdziwy koszmar 
zaczął się dopiero  podczas transportu, który 
trwał aż 28 dni. Jedzenie dostawali tylko co 

obóz strażacki

Powrót Do Domu
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drugi lub trzeci dzień. Bez jedzenia można 
było długo wytrzymać, ale najgorszy był 
brak wody do picia. Było to nie do zniesie-
nia. Kiedy jechali pociągiem, nie wiedzieli 
gdzie jadą i kierowali się tylko wschodzącym 
i zachodzącym słońcem. Gdy byli już blisko 
Moskwy, skierowali się na południe w  kie-
runku Morza Kaspijskiego. Z  pociągów 
zostali przeładowani do samochodów 
i dowiezieni do obozu. Obóz ten znajdował 
się w  szczerym stepie. Do granicy z  Turcją 
było około 17 kilometrów. Baraków żadnych 
nie było , mieszkali tylko w  ziemiankach, 
które musieli sobie sami wykopać. Obozy te 
znajdowały się nad rzeką Kura. Były trzy 
obozy, a wszystkich jeńców było około dzie-
więć tysięcy. W  pierwszym obozie był 
kapłan, który odprawiał mszę świętą, 
a komunię przyjmowano w postaci pokrojo-
nego białego chleba. Po krótkim czasie 
dostał się do innego obozu, gdzie więźnio-
wie pracowali głównie przy budowie dróg, 
budynków i elektrowni, które znajdowały się 
nad rzeką Kura. W obozie tym było okrop-
nie, gdyż temperatura w ciągu dnia docho-
dziła do 60 °C, a opadów deszczu było bar-
dzo niewiele. Do jedzenia dostawali 
pokrzywy i zielone pomidory. Ludzie choro-
wali na malarię i  inne ciężkie choroby. 
W  ciągu trzech lat zmarło około trzech 
tysięcy ludzi. Po trzech latach pobytu w tych 
obozach pan Georg wraz z półtora tysiącem 
współwięźniów został załadowany do wago-
nów, zaś po dwóch tygodniach dotarł w oko-
lice Stalingradu. Tu z  kolei więźniowie 
mieszkali już w  murowanych barakach 
i spali na tzw. pryczach. W obozie tym prze-
szli już pierwsze badania lekarskie i  zostali 
podzieleni na grupy. Były trzy grupy , z któ-
rych pierwsza była przeznaczona do ciężkiej 
pracy, druga do lekkiej, a trzecia była grupą, 
która się już nie liczyła i  była skazana na  
zagładę. Pan Georg dostał się do grupy, 
która miała lekką pracę. Więźniowie w  tej 
grupie wozili ziemię i kamienie. Panu Geor-
gowi przypadło dowozić wodę do obozu ze 
źródła, które znajdowało się około pięciu 
kilometrów od obozu.  Jak mówił pan Georg 
-najgorzej w obozie było zimą, gdyż tempe-
ratura dochodziła tu do około 40 ° poniżej 
zera. Zimą zawsze chodził obok konia, 
a  ręce- które ciągle marzły grzał o  jego 
brzuch. Tak musiał radzić sobie całą zimę. 
Jedzenie było bardzo marne. Zielone pomi-
dory, ogórki i  chleb były bardzo rzadkim 
pożywieniem. Zamiast talerzy używali 
puszek po konserwach, z  których jedli 
wszystko co przyjął głodny żołądek. Lud-
ność cywilna była dobra dla więźniów, gdyż 
była tak samo biedna. Żołnierze z kolei byli 
bardzo różni, jedni byli dobrzy inni z kolei 

źli i  nie do wytrzymania. Najpiękniejsze 
słowa jakie usłyszał pan Georg w obozie było 
„Fryce do domu”. Było ich około czterdzie-
stu. Zostali oni wywołani i odizolowani od 
innych więźniów, aby nie mogli się pożegnać 
z  innymi współwięźniami i  zabrać od nich 
adresów do dalszej korespondencji . Wieczo-
rem zostali przewiezieni samochodami do 
innego obozu, który mieścił się już w  mie-
ście. Jeńcy mieszkali tutaj już w  blokach 
i  pracowali na kopalni. Dopiero trzeciego 
dnia dowiedzieli się, że jadą do domu. Na 
drogę otrzymali używane ubrania, w  lep-
szym stanie niż te, które mieli na sobie. Gdy 
wszystkich jeńców prowadzili z  obozu na 
stację kolejową, wszyscy z  radością zaśpie-
wali po niemiecku. Ku zdziwieniu więźniów, 
prowadzący ich żołnierze nie reagowali na 
ich śpiew, nikt im nie przeszkadzał i nawet 
nie zawrócił z  powrotem do obozu. Gdy 
doszli  na stację pociąg już na nich czekał. 
Zostali załadowani do małych 50 osobo-
wych, i  dużych 100 osobowych wagonów 
towarowych. Drzwi wagonów nie zostały 
zamknięte, a ludzie którzy przyszli ich poże-
gnać, słuchali jak odjeżdżając śpiewali po 
niemiecku z  wielką radością na twarzy, że 
w  końcu każdy z  nich zobaczy swój dom 
rodzinny. Podróż trwała około dwa i  pół 
tygodnia. Gdy 16 grudnia 1949 roku doje-
chali do Białej Podlaskiej, zostali bardzo 
dokładnie przeszukani, czy nie posiadają 
jakiejkolwiek korespondencji i dokumentów 
dotyczących obozów, w których dotychczas 
przebywali. Pierwszym dokumentem , jaki 
pan Georg otrzymał było zaświadczenie 
wydane w  Białej Podlaskiej, które upoważ-
niało go do powrotu do domu. Przy spisywa-
niu dokumentów byli obecnie również 
przedstawiciele władzy, którzy nie wiedzieli 
jak przetłumaczyć imię Georg na polskie 

imię, dlatego też napisano mu w  zaświad-
czeniu Grzegorz. Dokument, który otrzy-
mał pan Georg przechowuje do dnia dzisiej-
szego jako najpiękniejszą pamiątkę. Drugim 
przedmiotem przechowywanym jako relikt 
przez Pana Georga jest drewniana walizka, 
którą zrobił dla niego współwięzień 
z  zawodu stolarz. Po dojechaniu na stację 
kolejową do Kluczborka, wszyscy miesz-
kańcy dziwili się skąd wziął tutaj rosyjski 
„sołdat”, bo pan Georg miał podobne ubra-
nie na sobie jak ówcześni bohaterowie fil-
mów wojennych. 19 grudnia 1949 roku doje-
chał do Laskowic znowu pociągiem 
z  Kluczborka. Było już bardzo późno. Pan 
Georg marzył, aby nikt z  ludzi nie widział 
jak wygląda i w jakim jest stanie. Po wyjściu 
z pociągu udał się bardzo powoli w kierunku 
swojego domu rodzinnego i bacznie oglądał 
czy wszystko jest na swoim miejscu. Po 
dotarciu w pobliże swojego domu ukrył się 
za drzewem i nasłuchiwał co dzieje się w jego 
domu. Po chwili podszedł bliżej okna i przez 
dziurkę w  firance zobaczył jak jego matka 
rozmawia z  jakimś wysokim młodzieńcem. 
Nie wiedział kto to jest. W końcu zdobył się 
na odwagę i zapukał do drzwi. Otworzył mu 
ten wysoki młodzieniec. Pan Georg zapytał  
czy ma jakiś braci. Młodzieniec zaczął opo-
wiadać, że jeden z jego braci przyjechał mie-
siąc temu z  niewoli w  Stalingradzie, drugi 
był ranny i  jest teraz w  domu, trzeci nato-
miast również przeżył wojnę i  jest teraz na 
stałe w  Niemczech. Mówił, że z  czwartym 
z jego braci nie wiadomo co się dzieje, moż-
liwe, że znajduje się w  Rosji bądź nie żyje. 
Brat nie rozpoznał pana Georga. Gdy roz-
mowę tę usłyszała ich matka, podeszła bliżej 
i pan Georg się przedstawił. Wtedy oboje go 
rozpoznali. Wszyscy w  domu ze łzami 
w  oczach witali go i  cieszyli się, że po tylu 
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MaGdalena SadowSka

28 lipca 2011r. Tomasz Pawłowski, bardziej 
znany, jako „Tomasz Wędrowniczek” zawi-
tał do Turawy. Od 16 lat podróżuje on po 
całym kraju , odwiedzając władze lokalne, 
ośrodki pomocy społecznej i dobrych zna-

jomych. Wójt Gminy Turawa Waldemar 
Kampa został wpisany do kroniki prowa-
dzonej przez Tomasza Wędrowniczka, jako 
512 Wójt ,a 1810 samorządowiec, jakiego 
odwiedził od 1995 roku, kiedy to rozpoczął 
swoją przygodę po Polsce.
Tomasz Pawłowski ma niesamowitą pamięć 

do imion osób, które spotkał na swojej 
drodze. Na pamiątkę wizyty Wójt Gminy 
Turawa wręczył mu specjalne podziękowa-
nie oraz obdarował gościa gadżetami i wpi-
sał się do jego kroniki.

tomasz węDrowniczek 
Gościł w turawie

baRtłoMiej kita

W  dniach 15-25 czerwca w  Turawie odbył 
się I  międzynarodowy Plener Malarski, 
w którym wzięło udział 10 artystów z Polski, 
Białorusi i Ukrainy. Byli to Barbara Kuhn-
Sokolnicka, Małgorzata Lalek, Tamara 
Baczkowska-Urban, Aneta Początek, Mał-
gorzata Mackowiak, Jacek Reczyński, Jurii 
Lesik, Aleksie Maraczkin, Józef Wierzbicki, 
Juri Riabyi. NA początku swojego pobytu 
w Turawie artyści mieli możliwość  zwiedze-

nia terenu gminy. Odwiedzili m.in. drew-
niane kościółki w Bierdzanach i Zakrzowie 
Turawskim, pałac w Turawie, pomniki przy-
rody, jeziora Srebrne i  Średnie. W  ramach 
wycieczki odbył się również rejs statkiem 
po Jeziorze Dużym. Wszystko to było szcze-
gólna inspiracją do pracy, rezultatem której 
było 20 obrazów. Prace te, jaki i inne nama-
lowane wcześniej można było oglądać pod-
czas wystawy poplenerowej, która odbyła się 
w  Hotelu Zacisze. Zaproszeni goście mogli 

nie tylko podziwiać obrazy ale także je 
kupić, porozmawiać z  artystami oraz spró-
bować tradycyjnej kuchni przygotowanej 
przez gospodynie z wsi Węgry.

Prace artystów można obejrzeć pod adre-
sem: www.poczatekatelier.pl/plenery.html

Serdeczne podziękowania dla p. Mariusza 
Budzowskiego, Początek Atelier, Hotelu 
Zacisze oraz gospodyń z Węgier.

malarze w turawie

latach powrócił do domu cały i  zdrowy. 
Radość trwała do samego rana.
Pan Georg opowiedział o  tych wszystkich 
wydarzeniach ze swojego życia na spotkaniu 
Historii Lokalnej w  Radłowie, na które był 
zaproszony. Gdy opowiadał o  swoim przy-
witaniu ze swoją matką , na sali zapanowała 
całkowita cisza. Dwadzieścia trzy osoby 
z  wielką uwagą słuchały opowieści pana 
Georga. Było tak cicho, że słychać było nawet 

przelatującą muchę. Podczas jego wypowie-
dzi kątem oka zauważyłem jak panu Geor-
gowi pojawiły się łzy w oczach. W pewnym 
momencie zamilkł na kilka sekund, po 
chwili wziął głęboki oddech i  opowiadał 
dalej. Kiedy odwoziłem pana Georga ze spo-
tkania do domu to powiedział mi, że po raz 
pierwszy spadł mu kamień z serca i mógł bez 
żadnej obawy opowiadać o  swoich losach. 
Cieszył się, że wszyscy słuchali go z  nie-

zmierną uwagą. Zadawałem panu Jerzemu 
również jeszcze wiele innych pytań, ale tego 
już nie będę pisał ze względu na prywatność 
pana Jerzego z Nowych Budkowic.
Chciałbym również bardzo serdecznie 
podziękować Panu Georgowi za tak obszerną 
opowieść, która trwała prawie dwie godziny. 
Dziękuję Panu za podzielenie się wspomnie-
niami z  okresu wojny  i  niewoli, jednocze-
śnie życzę dużo zdrowia i wielu lat życia.
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MłodzieŻowa Rada GMiny tuRawa 
SebaStian klotka

„Zawada Cup” był kolejną w tym roku pro-
pozycją Młodzieżowej Rady Gminy Turawa 
dla wszystkich, którzy tym razem chcieli 
rywalizować na boisku piłkarskim.
 Turniej, który został zapoczątkowany 
w Zawadzie w roku 2000, a teraz poszerzono 
jego ideę rozegrano w  ramach Wakacyj-
nego Festynu Piłkarskiego. W  organizację 
imprezy włączyła się Gmina Turawa oraz 
Rada Sołecka Wsi Zawada, LZS Zawada 
i OSP Zawada. 
 Zmagania turniejowe, które rozpoczę-
liśmy o godzinie 14.00 od meczy w grupach 
eliminacyjnych zakończyły się po godzinie 
19.00. W  finałach, w meczu o  trzecie miej-
sce drużyna Von Garnier Turawa poko-
nała ekipę „Bandziory Wróciły” z  Osowca. 
W  meczu o  pierwsze miejsce spotkały się 
drużyny z Zawady. Naprzeciw siebie stanęła 
najmłodsza drużyna turnieju (Zimny Lech) 
i drużyna złożona z ojców i synów (Pustynna 
Burza Ug). Po ciekawym meczu z  zwy-
cięstwa cieszyli się zawodnicy „Pustynnej 
Burzy Ug”.
 Obok rywalizacji na boisku dla wszyst-
kich uczestników festynu przygotowano 
konkurencje sprawnościowe. Najciekawsze 
z  nich to m. in slalom z  piłką z  zawiąza-
nymi oczami. O  bilet do kręgielni Batida 
w  Osowcu walczyli chętni, którzy zapisali 
się do konkursu rzutów karnych „Bramkarz 
kontra” Ponad 30 osób wykonywało rzuty 
karne, aż do wyłonienia najlepszego strzelca. 
     O godzinie 19.30 w obecności przedsta-
wicieli lokalnych władz oraz współorgani-

zatorów zaprosiliśmy zwycięskie drużyny 
i  zawodników nagrodzonych indywidual-
nie pod namiot by wręczyć im pamiątkowe 
dyplomy i puchary. W ceremonii nagradza-
nia zwycięzców wziął udział Wójt Gminy 
Turawa, pan Waldemar Kampa, Przewod-
niczący Rady Gminy Turawa, pan Adam 
Prochota, Sołtys Wsi Zawada, pan Józef 
Datko, a także przedstawiciele LZS Zawada 
w  osobach prezesa, pana Helmuta Brandta 
i  członka zarządu, pana Andrzeja Krok, 
Turniej odwiedził również zastępca Wójta 
Gminy Turawa, pan Sławomir Kubicki.
Zgłoszone drużyny 
„Zimny Lech”, „Von Garnier”, „Bandziory 
Wróciły”, „Pustynna Burza Ug”, „Różowe 
Flamingi”, „Kosiarze”, „Jemielnica II”, 
„Team Coroplast”, „FC Pampeluna”, „FC 
Biadacz”, „Kotorziki”
 Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrano Damiana Sajdak z drużyny „Ban-
dziory Wróciły”, najlepszym bramkarzem 
okazał się Marek Czech z drużyny FC Pam-
peluna, a korona króla strzelców przypadła 
Patrykowi Badura z „Zimnego Lecha”
Klasyfikacja turnieju 
1 miejsce – „Pustynna Burza Ug” Zawada 
2. miejsce – „Zimny Lech” Zawada
3. miejsce – „Von Garnier” Turawa
 Po emocjach sportowych przyszedł 
czas na świętowanie sukcesów i  rozpamię-
tywanie porażek, a  że wszystko miało się 
odbywać w  miłej wakacyjnej atmosferze 
trafionym zakończeniem imprezy była 
zabawa taneczna, na którą zaprosił zespół 
„SWING” Młodzi muzycy nie pozwolili 
gościom za długo przesiadywać przy stołach 
i raz pro raz zapraszali wszystkich do tańca. 

Na zakończenie Wakacyjnego Festynu Pił-
karskiego „Zawada Cup” 2011 zgromadzeni 
uczestnicy zabawy mogli zobaczyć na niebie 
krótki pokaz fajerwerków. 
  Dziękujemy 
Przy okazji realizacji tego projektu bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli 
razem z  Młodzieżową Radą Gminy podjąć 
się jego realizacji. 
 Podziękowania kierujemy do Urzędu 
Gminy w Turawie, a także do współorgani-
zatorów festynu, którymi była Rada Sołecka 
Wsi Zawada, LZS Zawada, OSP Zawada, 
Grupa SBRT. Za wsparcie chcemy również 
podziękować Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Zawadzie oraz radnym Gminy Turawa 
z Zawady w osobach pana Joachima Klotka 
i Andrzeja Skrzipczyk. 
 Specjalne podziękowania ślemy rów-
nież do Rady Sołeckiej Zakrzowa Turaw-
skiego z  panem sołtysem Jerzym Zubeilem 
na czele, a  także do przedstawicieli klubu 
LZS Stal Osowiec i sędziego zawodów, pana 
Franciszka Jończyk. Państwa pomoc oka-
zała się nieoceniona. Sponsorowi turnieju 
- Kręgielni Batida z Osowca dziękujemy za 
wsparcie imprezy, za obsługę logistyczną 
festynu składamy podziękowania panu Kry-
stianowi Kulawik.   
 Nie zapominamy również o  pojedyn-
czych osobach, które aktywnie i spontanicz-
nie pomagały nam już przy samej „fizycznej” 
realizacji projektu na miejscu w Zawadzie. 

 Powyżej zamieszczamy kilka zdjęć 
autorstwa pana Rafała Moj i Joachima Palt. 
Więcej zdjęć do pobrania za darmo znaj-
dziesz na stronie: www.sbrt.w8w.pl

„zawaDa cuP” 2011 
– w piłkę kopało 11 aMatoRSkich dRuŻyn!
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MaGdalena SadowSka

W dniu 1 września 1939r. doszło do bitwy 
pod Mokrą, która była jednym z pierwszych 
starć zbrojnych Wojska Polskiego podczas 
drugiej wojny światowej.
To tutaj Wołyńska Brygada Kawalerii pod 
dowództwem płk. Juliana Filipowicza, 
powstrzymywała przez cały dzień niemiecką 
4 Dywizję Pancerną gen. Reinharda, która 
dodatkowo wspierana była przez lotnictwo, 
m.in. bombowce nurkujące ,,Stukas”. Tego 
dnia brygada straciła ok. 400 ludzi i 5 dział, 
niszcząc ok. 150 pojazdów nieprzyjaciela, 

w tym 76 czołgów. Walka ta uchroniła cza-
sowo 7 Dywizję Piechoty od jej okrążenia od 
strony północnej przez niemiecką 4 Dywizję 
Pancerną.
 Dnia 24 sierpnia 2011r. dla uczczenia 
pamięci tych dzielnych ułanów walczących 
m.in. pod Mokrą jeźdźcy zebrali się w Koto-
rzu Wielkim, by po uroczystej odprawie z 
udziałem Wójta Gminy Turawa Waldemara 
Kampy wyruszyć konno na miejsce daw-
nego pola bitwy. 
Organizatorem 26 rajdu było Stowarzyszenie 
Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. 
gen. Edmunda Różyckiego, których celem 

jest utrzymywanie więzi środowiska kom-
batantów, rodzin i sympatyków 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda 
Różyckiego.

konny rajD z kotorza 
wielkieGo Do mokrej

wybRał 
alFRed kupka 

Zweierlei Frauen
Frauen gibt’s, die empfinden wie Weinblütenduft so fein,

Für sie braucht die Ehe bedingt nur geschaffen zu sein.
Sie brauchen zum Schutz weder Ritter noch Heiligenschein.

Die Priesterin sind sie des Mannes: Sie sind rein.
Ihre Zahl aber ist gezezhntet und klein, -so klein!

Und Frauen gibt es, bezaubernd ist oft ihr Stil
Für die ist die Tagesfrage: ob sie gefiel?

Für sie ist ihr Lebensinhalt ihr „sex appeal“,
Sie treiben mit Männerherzen gewagtes Spiel.

Und solche Frauen gibt es so viele, -so viel!

Glückshungernder Mann, hast Du eiderlei Frauen gekannt?
In Deiner Jugend wohl rechter und linker Hand.
Sie, die schillernde Frauenblüte, die ich genannt,

Ist dem vornehmen Mann fast niemals seelenverwandt,
Sie lebt nur an seines Lebens äußerem Rand.

Hat aber dem Mann eine Frau, die er gefreit,
Mit Leib und mit Seele, in Freude und Leid sich geweiht,

Und schlagen zwei Herzen wie eins nur –wenn auch zu zweit-
So ist gegen Sturm und Verderben der Mann gefeit.

Den Mann hat sein Schöpfer dann wahrlich gebenedeit. 

opRacowała 
bRyGida kanSy 

Uwe i Willi
Uwe i Wili w jednej stołli wili,

Uwe na wiyrchu, a Wili na dole.
Uwe spokojny nie wadziu zołdnymu

Wili wyrołbioł choćby w stodole.
To pies, to hazik, ciepoł w nich ryćkoma.

Gupioł i wrzescoł i durch trzaskoł drzwioma.
Uwe se wnerwiu i ślołs na doł do niego.

I padoł: Wili -bądź cicho, joł nie strzimia tego.
A Wili na to:

„Co komu do jemu, a jemu do komu,
Ty pieroński giździe joł je w swoim domu”.
Uwe nic nie pejdzioł, po gowie się podrapał,

Posoł do siebie i coś kombinowoł.
Rano Wili jesce na ześlągu chrapie,

Narołs mu coś z gipsdeki na kichołl kapie.
Serwoł sie Wili, lejci ku górze.

Klup, klup! Zawarte.- doł łoko ku dziurze:
Herr Jejzu, całoł izba w wodzie,

A Uwe z wandkom siejdzi na komodzie.
Was machst  du Uwe? -Fisie sobie łowia.

Du bist Idiołt, mie kapie po gowie.
A Uwe na to:

„Co komu do jemu, a jemu do komu,
Ty pieroński wole, joł je w swoim domu”.
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SandRa leś 

 Dnia 05.06.2011 r. odbył się w  Koto-
rzu Wielkim FESTYN RODZINNY, zorga-
nizowany przez Radę sołecką, Mniejszość 
Niemiecką i  OSP. Festyn rozpoczął się 
o godzinie 16. Przybyli goście oraz rodziny 
z  Kotorza Wielkiego zostali poczęstowani 
swojskim ciastem oraz kawą. Pierwszą atrak-
cją tego festynu był występ przedszkolaków 
z Kotorza Małego. Dzieci śpiewały, tańczyły 
oraz przedstawiały krótką scenkę. Następ-
nie wszystkie dzieci zostały zaproszone do 

udziału w  konkursach po których zostały 
rozdane nagrody dla ich zwycięzców. Dzieci 
dopingowały się wzajemnie w  konkuren-
cjach, było sporo śmiechu i wesołej zabawy. 
Na placu „pod Lipą” był również wóz stra-
żacki z  OSP, młodsi strażacy przedstawiali 
wszystkim gościom oraz swoim rodzicom 
sztuczki i  pokazy strażackie. Gościło rów-
nież u  nas na festynie bractwo rycerskie 
z  Opola, pokazując dzieciom starodawne 
ubiory rycerzy, oraz sztuki walk rycerskich. 
Były również zawody dla dorosłych czyli 
matek i ojców jako ze to również festyn na 

ich cześć. Dorośli zmagali się w konkuren-
cjach takich jak np. skakanie w  workach 
oraz przeciąganie liny. Wieczorem młodzież 
prowadziła rozgrywki w  siatce plażowej na 
boisku a młodsze dzieci w pojedynkach gry 
w  piłkę nożnej. Festyn zakończyła zabawa 
w  której brali udział wszyscy. W  tym roku 
festyn wydawał mi się wyjątkowo udany, 
gdyż  pogoda dopisała i  wiele osób miesz-
kańców naszego Kotorza i nie tylko zaszczy-
ciło nas swoją obecnością. 

d. MatySek 

 W dniach 13 i 14 sierpnia Stowarzy-
szenie LZS Ligota Turawska zorganizowało 
festyn rodzinno–sportowy, który z jednej 
strony rozpoczynał jesienny sezon piłkarski, 
a z drugiej – był pożegnaniem kończących 
się wkrótce wakacji.
W programie znalazły się m.in. rozgrywki 
piłkarskie trampkarzy, juniorów i „oldbo-
jów” z Ozimkiem, w którym dwie zwycię-
skie bramki strzelił nasz dawny zawodnik 
mieszkający w Niemczech, p. E. Wodniok. 
Konkursy dla dzieci przeprowadzone przez 
p. S. Fenger (np. biegi w workach czy jedze-
nie kisiela z zawiązanymi oczyma) wiele 
radości i uciechy przyniosły nie tylko dzie-
ciom, ale i ich rodzicom. W obydwa dni wie-
czorem zabawa taneczna na wolnym powie-
trzu z zespołem „DJ Siwy”, a także loteria 

fantowa, zainteresowanie którą przeszło 
najśmielsze oczekiwania, to tylko niektóre z 
festynowych rozrywek.
Ponieważ dopisała pogoda, na boisku gro-
madziły się całe rodziny. Można było zjeść 
wypieki domowej roboty przygotowane 
przez panie: M. Staś, B. Liebe, S. Fenger,  
L Grzesik. L Lazik, M. Grus i D. Matysek 
oraz skorzystać z pełnej oferty bufetu. Orga-
nizację festynu wsparli sponsorzy m.in.:
• E. Turbańska i B. Liebe – bary,
• R. Zacharesko – „Elfach”, 
• L. Hentschel – „Fun Musik”, 
• P. Kulig – „Kantor”,
•  D. Kasprzyk – „Insi. Elektryczne 

i odgromienie”, 
• W. Korzec – usługi leśne,
•  J. Górny – nagrobki, 
• Sklepy – A. Kensy, 
• G. Staś, usługi samochodowe 

•  H. Nowak i M. Weretczuk, 
• Stolarstwo – R. Wiora, 
• M. Koc i B. Katzy,
• Apteka w Kadłubie Turawskim 
oraz 
p. M. Gabryś, W. Krawczyk i L. Latko.
I sponsorom, i wszystkim którzy włączyli się 
w organizację tego festynu Zarząd Stowa-
rzyszenia składa serdeczne podziękowania.
Nie zabrakło także uwag i złośliwości mal-
kontentów, którzy nie dość, że nie pomagają, 
to robią wszystko, aby „podzielić włos na 
czworo” a na dodatek nazywają siebie dzia-
łaczami sportowymi.
Reasumując: przygotowując festyn Stowarzy-
szenie rozpoczęło realizację swoich statutowych 
zadań krótko i długofalowych, co pozwala 
optymistyczniej planować następny rok.

festyn roDzinny w kotorzu wielkim 

sPortowo i roDzinnie 
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zaRząd lkw tuRawa 

Zarząd  Ludowego Klubu Wędkarskiego 
w Turawie składa serdeczne podziękowania 
za pomoc przy budowie wiaty rekreacyjnej 
przy stawie „Tonloch” w Turawie, a w szcze-
gólności sponsorom:
•  kol. Arturowi Witkiewiczowi za wykona-

nie fundamentów pod słupy wiaty oraz 
wybrukowanie posadzki  

•  kol. Markowi Pasoniowi za wykonanie 
prac ciesielskich 

•  kol. Henrykowi Dudkowi za zakup desek 
na podbitkę dachu

•  kol. Mariuszowi Maćkowiakowi za wyko-
nanie stołu i ław

•  kol. Bogusławowi Szymczykowskiemu za 
wykonanie uchwytów pod słupy wiaty oraz 

członkom LKW Turawa za czynną pomoc 
przy montażu dachu:
•  Państwu Kolasa, którzy pracowali całą 

rodziną, 
•  Piotrowi Ćwikowi, 
•  Joachimowi Lipowi, 

•  Herbertowi i Michałowi Twardawskim,
• Piotrowi Bartyli, 
• Jerzemu Machowi, 
• Bernardowi Gwóźdź, 
• Janowi Kubów,
• Tomaszowi Olszewskiemu,

• Dariuszowi Falanie.
Dzięki ich pomocy mieszkańcy Turawy mają 
piękne miejsce do wypoczynku  oraz orga-
nizacji  różnych imprez. Tegoroczny Dzień 
Dziecka odbył się już w nowym miejscu.

kaMila pRzybySzewSka 

 Rok ma dni powszednie, świąteczne, 
ale wśród nich są jeszcze te szczególne, 
doniosłe. Takim właśnie dniem był dla nas 
niewątpliwie 1 września 2011 roku. Tego 
dnia odbyła  się uroczystość z okazji otwar-
cia „Kubusiowej Akademii” Niepublicznego 
Punktu Przedszkolnego w  Rzędowie. Jest 
to pierwsza tego typu placówka oświatowa 
w gminie. 
 Odświętność i  doniosłość tego wyda-
rzenia podkreślało przybycie do nas  wójta 
gminy  pana Waldemara Kampa, proboszcza 
parafii Dylaki ks. Janusza Konofalskiego, 
prezesa mniejszości niemieckiej pana 
Joachima Ebisch, sołtysa naszej wsi pana 
Stefana Bloszczyk oraz rodziców z   pocie-
chami i liczne grono miejscowych dzieci.
 Uroczystość  otwarcia rozpoczęła się 
przecięciem wstęgi  przez wójta i  założy-
cielkę „Kubusiowej Akademii” panią Kamilę 
Przybyszewską, potem ksiądz proboszcz  
poświęcił odnowione  pomieszczenia, 
zebranych i  wyposażenie. Dyrektor Niepu-
blicznego Punktu Przedszkolnego podzię-
kowała panu wójtowi, pracownikom gminy, 
radzie sołeckiej Rzędowa oraz przedstawi-

cielowi Mniejszości Niemieckiej za zrozu-
mienie i rady  w organizacji nowej placówki. 
Wszystko zakończyło się zabawą  przybyłych 
dzieci oraz  poczęstunkiem przygotowanym 
przez mamy naszych podopiecznych.  

 Nasza akademia realizuje podstawę 
programową Ministra Edukacji Narodowej 
dotyczącą wychowania przedszkolnego. 
Godziny pracy  oraz oferta  dodatkowych 
zajęć dostosowane są do indywidualnych 
potrzeb rodziców.
 „Kubusiowa Akademia” ma na celu 
odnajdywanie w  swoich wychowankach  
ich talentów oraz wyposażenie   w umiejęt-
ności, które będą im pomocne  w dorosłym 
życiu. Pragniemy, aby nasze dzieci  miały  
ukształtowane poczucie własnej wartości, 

były szczęśliwe i miały dobre wspomnienia 
z dzieciństwa. 
 Naszym celem jest stworzenie malu-
chom optymalnych warunków do rozwoju, 
a marzeniem jest by nasze szczęśliwe dzieci 
wyrosły na wartościowych dorosłych!

PoDziękowanie !

„kubusiowa akaDemia” już otwarta !
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aRtuR GalluS

 W  dniu 13 sierpnia o  godz. 16.00 
w  kościele parafialnym odbyła się Msza 
Św dziękczynna z  okazji 25-lecia posługi 
w  naszej parafii ks. proboszcza Franciszka 
Lercha. W  kościele zgromadziło się bardzo 
dużo parafian aby podziękować księdzu. 
W niewielu parafiach jest okazja świętowa-
nia 25-lecia posługi kapłańskiej probosz-
cza. W zeszłym roku w czasie uroczystości 
50-lecia kapłaństwa ks. Franciszka Lercha 
zrodziła się myśl, że parafianie przygotują 
taką uroczystość. Spotkanie to sfinanso-
wane zostało ze środków parafian z Kolano-
wic, Osowca, Trzęsiny i Węgier, które pozo-
stały z organizacji 50-lecia kapłaństwa i do 
dnia dzisiejszego zdeponowane były na kon-
cie bankowym. Od rana trwały gorączkowe 
przygotowania do oprawy zewnętrznej tej 
uroczystości. Mieszkańcy Osowca ustawiali 
namioty, przywozili z  pobliskich miejsco-
wości ławki , aby ugościć jak najwięcej osób. 
Wewnątrz w namiotach i w  świątyni panie 
z Osowca wykonały dekoracje oraz udekoro-
wały stoły. Przystrojeniem tortu oraz przy-
gotowaniem ciasta, które upiekły gospo-
dynie ze wszystkich miejscowości naszej 
parafii , zajęły się panie z  Węgier. Miesz-
kańcy Osowca zajęli się dostarczeniem oraz 

przygotowaniem i podaniem kolacji. Pogoda 
jednak nas nie oszczędzała i  mimo, iż trzy 
razy przeszła ulewa to nie przeszkodziło 
nam w przygotowaniach. Po Mszy Św. wszy-
scy przeszli do namiotów , gdzie odśpiewano 
księdzu sto lat, a ksiądz pokroił ofiarowany 
tort i poczęstował nim wszystkich biesiadni-
ków. Miejscowa orkiestra, która uświetniała 
uroczystość w  kościele , przygrywała rów-
nież na placu wszystkim uczestnikom. Spo-
tkanie odbyło się w miłej atmosferze i trwało 
do godz. 20.00.
 W dniu 21 sierpnia o godz. 10.30 odbyła 
się ostania Msza Św. niedzielna sprawowana 
w naszej świątyni przez księdza proboszcza 
Franciszka Lercha wraz z  diakonem Arte-
miuszem Fronia oraz ks. Józefem Pikosem. 
W  świątyni zgromadziło się bardzo wielu 
parafian, którzy swoją obecnością chcieli 
podziękować ks. proboszczowi za czas, jaki 
spędził w tutejszej parafii oraz za wszystkie 
posługi tu sprawowane. Ksiądz łamiącym się 
głosem wygłosił ostatnie kazanie, w którym 
przedstawił swoją drogę kapłańską. Wyra-
ził też słowa podziękowania dla parafian 
za wszelkie dobro mu wyświadczone przez 
25 lat. Po zakończeniu Mszy Św. przedsta-
wiciele poszczególnych miejscowości jak 
i organizacji działających na terenie parafii, 
Wójt Gminy Turawa oraz z-ca Wójta Gminy 

Łubniany złożyli księdzu życzenia oraz wrę-
czyli upominki. Po życzeniach w  kościele 
odbyła się owacja na stojąco przy oklaskach 
wszystkich wiernych i  odśpiewano „Sto 
lat”. Życzymy ks. Franciszkowi zasłużonego 
odpoczynku na emeryturze, zdrowia, szczę-
ścia, błogosławieństwa Bożego i  z  naszej 
strony ofiarujemy modlitwę i  pamięć 
w naszych sercach. DZIĘKUJEMY.
W  dniu 24 sierpnia odbyła się Msza Św., 
którą po raz pierwszy w  naszym kościele 
sprawował ks. Tadeusz Muc. Po rozpoczę-
ciu Mszy Św. przy bardzo licznie zebranych 
wiernych, przedstawiciele Rady Duszpa-
sterskiej w  imieniu wszystkich parafian 
przywitali księdza tymi słowami: ”Pan Bóg 
jest Panem czasu i losu człowieka. Z wielką 
radością witamy Cię jako Księdza Probosz-
cza w  parafii p.w. św. Józefa Robotnika 
w  Osowcu–Węgrach i  życzymy Ci błogo-
sławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego, 
opieki Matki Najświętszej i  św. Józefa, na 
każdy dzień posługi duszpasterskiej, a  ze 
swej strony ofiarujemy pomoc i  modli-
twę”. Na koniec Mszy Św. ksiądz przywitał 
wszystkich parafian oraz poinformował, że 
zaprzysiężenie na proboszcza odbędzie się 
11 września o godz. 17.00  

z Parafii osowiec–węGry

MaRek wieczoRek 

 Jak co roku okres wiosenno-letni 
obfitował w wydarzenia muzyczne z udzia-
łem Orkiestry Dętej OSP Węgry oraz 
uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego 
w Ozimku filia w Węgrach. 
25 marca odbył się w  czeskim Jeseniku 
„Koncert Mladých Umělců”, organizowa-
nym przez Domy Kultury w  Nysie i  Jese-
niku, w ramach projektu „Muzyczny Portret 
Narodowy Polska-Czechy”. Na scenie sali 
koncertowej, mieszczącej się w pięknie poło-
żonym sanatorium „Priessnitzovy léčebné 
lázně”, zaprezentowali się młodzi artyści ze 

szkół muzycznych w Jeseniku, Nysie, Prud-
niku i Ozimku. Z naszego Ogniska, oprócz 
uczniów z wszystkich filii, na koncert poje-
chali także nauczyciele i rodzice. Dla wszyst-
kich było to bardzo wyjątkowe i przyjemne 

wydarzenie. 
21 czerwca uczniowie z Ogniska w Węgrach 
mieli jeszcze możliwość zaprezentowania się 
na koncercie w  Domu Kultury w  Ozimku. 
Koncert ten był połączony z  uroczystym 

muzyczny teleGram z węGier
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iSMena kozłowSka

 Nasza szkoła zakończyła w  czerwcu 
realizację projektu edukacyjnego. Miał on na 
celu wyrównać szanse edukacyjne uczniów. 
W  wybrane soboty, a  także w  pierwszym 
tygodniu ferii, przyjeżdżaliśmy autobusami 
do gimnazjum, aby nauczyć się tego, czego 
nie udało nam się zrozumieć w szkole, zdo-
być dobre oceny i poznać nowe wiadomości. 
Byliśmy podzieleni na 6  grup.
 W pierwszą sobotę nasze grupy zostały 
podzielone na te, które zostały w szkole i na 
te, które pojechały do Opola na strzelnicę 
i  do Straży Pożarnej. W  szkole zdobywa-
liśmy informacje z  zakresu matematyki, 
języka angielskiego i  informatyki. Grupy, 
które udały się na wycieczkę sprawdziły 
swoją celność, wysłuchały ciekawych infor-
macji na temat broni i  szkolenia, a  także 
o  pracy strażaka i  sprzętach do gaszenia 
pożarów. 3 tygodnie później była zmiana – 
osoby, które były na wycieczce zostały teraz 
w szkole, a część uczniów, która uczyła się na 
lekcjach pojecheła do Opola.
 Kolejne nieobowiązkowe lekcje odbyły 
się w pierwszym tygodniu ferii. Nie wszyst-
kim było to na rękę. Już sam pomysł ucze-
nia się w sobotę  przyjęliśmy z mieszanymi 
uczuciami. Jednak wiedzieliśmy, że potrze-
bujemy tych dodatkowych lekcji. Tym razem 
oprócz j. angielskiego, matematyki i  infor-
matyki były też lekcje z  przedsiębiorstwa 
i  wychowanie fizyczne, a  ponad to zajęcia 

interpersonalne. Początki były ciężkie, bo 
pomimo dobrej organizacji pojawiły się 
trudności z  dojazdem. Szkoła jednak pora-
dziła sobie z tym problemem i mimo zmiany 
godzin przyjazdów autobusu wszystkie 
lekcje odbyły się bez dalszych przeszkód. 
W środku tego wyjątkowego tygodnia mie-
liśmy zaplanowany wyjazd do Wrocławia na 
basen. Niektóre uczennice początkowo nie 
dopuszczały nawet myśli, że mogłyby kąpać 
się w stroju kąpielowym na oczach kolegów. 
Jednak po dłuższych przekonywaniach 
większość z nich pokonała kompleksy i zgo-
dziła się pojechać. 
 Kolejną sobotę spędziliśmy na zaję-
ciach w  szkole. Nauczyciele zawsze mieli 
dobry humor, a jak nie to nie dawali tego po 
sobie poznać. Jeśli widzieli, że już jesteśmy 
zmęczeni i  nic nam się nie chce – chętnie 
szli na ustępstwa, rezygnując z  zaplano-
wanych ćwiczeń i dając nam czas wolny na 
odpoczynek. Mogliśmy sobie porozmawiać 
lub zagrać w  którąś z  wielu gier planszo-
wych, logicznych, słownych, itp. Wybór 
był ogromny, może nawet niepotrzebnie aż 
tak duży, ale przy najmniej nie musieliśmy 
narzekać na nudę czy brak zajęć. Ogólnie 
panowała luźna atmosfera. Jak się póź-
niej okazało, jedną z  największych atrakcji 
był przywilej zadzwonienia dzwonkiem 
szkolnym na przerwę, nadawany wybra-
nemu uczniowi przez nauczyciela. Nie 
było nas dużo, przez co szkoła wyglądała 
na zamkniętą, zwłaszcza, że niepotrzebne 

oświetlenie na korytarzach było wygaszone. 
Ta cicha atmosfera powodowała, że czuli-
śmy sie o wiele przyjemniej niż na obowiąz-
kowych lekcjach. Odkryliśmy też, że nasze 
korytarze nie są wcale takie wąskie jak nam 
się wcześniej wydawało. Tak na prawdę jest 
tam mnóstwo miejsca – szczególnie wtedy, 
kiedy jest nas o ponad połowę mniej. 
 Kolejne dwie soboty znowu podzie-
liliśmy sie na dwie grupy (jedna miała 
lekcje, a  druga wyciczkę i  tydzień później 
na odwrót). Tym razem szkoła zorganizo-
wała wyjazd do gospodarstwa agrotury-
stycznego. Tam piekliśmy chleb, robiliśmy 
świeczki z wosku pszczelego, a ci co chcieli 
doili kozę. Później był grill. Podczas całego 
projektu dostawaliśmy napoje i  jedzenie, 
a na feriach obiady. Mimo, że nie było tam 
hamburgerów, frytek i  innych fast-foodów 
– tylko zdrowa żywność – wszystko bardzo 
nam smakowało i niektórzy nawet biegli po 
dokładki.
 Projekt zakończyliśmy wycieczką do 
Krakowa, o której szerzej rozpisały się nasze 
koleżanki. Ogólnie mówiąc wyjazd był cał-
kiem udany, pogoda dopisała, zwiedziliśmy 
najważniejsze miejsca, sfotografowaliśmy 
przypalonego już trochę smoka wawel-
skiego, kupiliśmy sobie mnóstwo pamiątek, 
a wszystko uczciliśmy wizytą w MC’Donal-
dzie.
 Cieszymy się, że udało nam się zakoń-
czyć projekt – częściowo dlatego, że choć 
rozumiemy ważną rolę nauki w  naszym 

PoDsumowanie Projektu 
eDukacyjneGo w Gimnazjum w turawie

rozdaniem świadectw i zakończeniem roku 
szkolnego. Zdjęcia z  koncertów naszych 
uczniów można znaleźć na stronie interne-
towej http://omuz.w.interia.pl. 
26 czerwca Orkiestra Dęta OSP Węgry 
wzięła udział w  Wojewódzkim Przeglą-
dzie Orkiestr Strażackich w  Mechnicy. 
Tym razem na przegląd zgłosiły się tylko 4 
orkiestry ale za to były to najlepsze orkiestry 
w  województwie. Po zaprezentowaniu się 
wszystkich uczestników w  obowiązkowym 
przemarszu oraz w  czasie koncertu, jury, 

w którym zasiadali wykładowcy z Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, ogłosiło, że bez dys-
kusyjnie najlepszą orkiestrą była orkiestra 
z Węgier! Z różnych względów był to jedyny 
przegląd w jakim wzięła udział nasza orkie-
stra, tym bardziej cieszy taki sukces.
Zdjęcia oraz krótkie filmiki z  przeglądu 
w  Mechnicy można zobaczyć na stronie 
internetowej orkiestry: 
www.wegry.turawa.pl/orkiestra. 
Oprócz wspomnianego przeglądu, orkie-
strę z  Węgier można było jeszcze posłu-

chać w  czasie festynu w  Szczedrzyku oraz 
na w  Przeglądzie Zespołów Artystycznych 
Gminy Turawa, który odbył się w  przed-
dzień Dożynek Powiatowo-Gminnych 
w  Bierdzanach. Z  początkiem września 
muzycy orkiestry wznawiają swoje próby 
po przerwie wakacyjnej a  uczniowie Ogni-
ska rozpoczynają nowy rok szkolny. Zapra-
szamy wszystkich chętnych, zarówno do 
wstąpienia w  szeregi muzyków orkiestry 
jak i do zapisania się na zajęcia w Ognisku 
Muzycznym.





f a l a22 Wrzesień 2011

życiu, zaczęliśmy już tęsknić za wylegiwa-
niem się w  łóżku do 11:00, a  nasze mamy 
– za naszą weekendową pomocą w porząd-
kach domowych. Dzięki tym dodatkowym 
zajęciom udało nam się „załapać” kilka 
plusów z angielskiego. Na informatyce udo-
skonaliliśmy swoje umiejętności obsługi 
komputera i  nauczyliśmy się wypełniać 
pity – za tą ciężką, mozolną pracę dostali-
śmy adekwatne oceny. Udało nam się też 
zagrać w  ciekawe połączenie matematyki 
i  gry w  statki, za co również zostaliśmy 
nagrodzeni dobrymi stopniami w  dzien-
niku i  pysznymi cukierkami. Na zajęciach 

z  przedsiębiorczości zrozumieliśmy, co to 
tak na prawdę znaczy być przedsiębiorczym 
i jakie cechy trzeba posiadać, aby firma osią-
gnęła sukces. Dowiedzieliśmy się też czym 
jest logo i  jak kolory oddziałują na naszą 
psychikę i z czym nam się kojarzą. Na wf-ie 
ćwiczyliśmy naszą kondycję – połączenie 
w  drużynach uczniów słabszych i  silniej-
szych fizycznie dało świetny wynik. Co się 
tyczy zajęć interpersonalnych. Początkowo 
nikt nie wiedział, co to jest i  o  czym wła-
ściwie będziemy się uczyć. Jak się później 
okazało opanowywaliśmy trudną sztukę 
zgodnego porozumiewania się w  grupie 

i  zrozumieliśmy, że o  naszych zamiarach 
świadczą nie tylko słowa, ale przede wszyst-
kim gesty i  mimika. Na wycieczkach lepiej 
poznaliśmy siebie na wzajem i  mały odła-
mek świata oraz miło spędziliśmy czas. 
Choć czasami powstawało małe zamiesza-
nie nauczyciele szybko potrafili opanować 
sytuację i  powiedzieć uczniom, gdzie teraz 
powinni się udać. Cały projekt ogólnie był 
udany, a  co ważniejsze spełnił swoją rolę 
- pomógł nam nadążyć za przepełnionym 
wieloma wiadomościami programem edu-
kacyjnym i  umożliwił nam zapracowanie 
sobie na dobre stopnie w dzienniku.

donata jezioRowSka 
kRyStyna wRóblewSka

 W dniu 04.06.11r. odbyła się wycieczka 
do Krakowa dla 80 uczniów gimnazjum 
w  Turawie, biorących udział w  projekcie 
edukacyjnym. O  godzinie 6:00 wyruszyli-
śmy spod budynku Publicznego Gimnazjum 
w Turawie. 
 Cztery godziny jazdy autokarem spę-
dziliśmy bardzo miło, pod okiem naszych 
nauczycieli. Gdy dotarliśmy na miejsce 
ruszyliśmy zwiedzać miasto i  zabytki. 
Trasa wiodła wzdłuż Drogi Królewskiej. 
O  wszystkim opowiadała nam przewod-
niczka, odwiedziliśmy Kościół Jezuitów, 
w  którym nasze oczy cieszyły przepiękne 
witraże (na przykład witraż przedstawiający 
Boga Ojca) oraz malunki na ścianach. Zoba-
czyliśmy także słynne okno Jana Pawła II. 
We wszystkich zabytkach szukaliśmy syme-
trii. Naszym zainteresowaniem cieszył się 
również budynek Collegium Maius, w któ-
rym obejrzeliśmy wystawę „Świat zmysłów” 
i  przeprowadzaliśmy przeróżne doświad-
czenia. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
zwiedzania rynku, Kościoła Mariackiego 
oraz wysłuchania hejnału. W  Kościele 
Mariackim poznaliśmy historię powstania 
ołtarza wyrzeźbionego przez Wita Stwosza. 
Ostatnim punktem naszej wycieczki był 
Wawel, tam oddaliśmy pokłon zmarłym 

królom, bohaterom oraz parze prezydenc-
kiej. Weszliśmy na wieżę z  dzwonem Zyg-
munta, dotknęliśmy jego serca i  pomyśle-
liśmy życzenie, a  następnie podziwialiśmy 
panoramę Krakowa. Byliśmy na dziedzińcu 
Wawelu, tam posłuchaliśmy opowieści prze-
wodnika oraz karmiliśmy gołębie. Po głów-
nych atrakcjach zjedliśmy smaczny obiad 
i zakupiliśmy pamiątki. Pod koniec, ćwiczy-
liśmy naszą sprawność fizyczną na Plantach. 
O godzinie 17:00 wyruszyliśmy do domu. 

Wycieczka była bardzo fascynująca i dostar-
czyła wielu wrażeń. Ta wyprawa pomogła 
nam lepiej przyswoić historię Krakowa.

wycieczka Gimnazjalistów 
Do krakowa
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MaRia zubeil

 Budowa kanalizacji w  Zakrzowie 
ruszyła pełną parą. Przetarg na wykonanie 
kanalizacji wygrała firma ZRUG z  Pozna-
nia, roboty w Zakrzowie prowadzi podwyko-
nawca aż ze Szczecina- firma K&W SERVIS.
 W czerwcu zorganizowano w Turawie 
I Międzynarodowy Plener Malarski. Artyści 
z Polski, Białorusi i Ukrainy malowali turaw-
skie krajobrazy. Miłą niespodziankę zrobił 
nam artysta z  Białorusi, który namalował 
nasz drewniany kościół. A  w  dodatku ma 
takie zakrzowskie nazwisko – Jurij Leshik. 

Ponieważ pan Jurij zapewnił, że na następny 
plener znów przyjedzie, to na pewno miesz-
kańcy Zakrzowa chętnie się z nim spotkają. 
Na zdjęciu namalowany przez artystę obraz. 
 Kolejna grupa z ulicy Głównej przygo-
towała koronę żniwną na dożynki gminne 
i wiejskie. Za wszystkie godziny poświęcone 
na wykonanie korony i godne reprezentowa-
nie wsi na dożynkach powiatowo-gminnych 
należą się wszystkim serdeczne podzięko-
wania.
 I  znowu rozpoczął się kolejny rok 
szkolny. W  czasie wakacji w  pomieszcze-
niach przedszkolnych wykonano nową 

podłogę, a  by dzieci dobrze czuły się 
w przedszkolu, pan Marcin Matysek wyko-
nał piękną, kolorową ścianę. Przedszkolaki 
składają pani Ewie i panu Marcinowi gorące 
podziękowania.
  Tradycyjnie na dożynkach gminnych 
Wójt Gminy wręczał statuetki i  dyplomy 
osobom wyróżnionym za działalność na 
rzecz gminy. Wśród wyróżnionych znala-
zło się trzech mieszkańców Zakrzowa. Za 
osiągnięcia szkolne wyróżnieni zostali Ania 
i Łukasz Sikora, a za osiągnięcia sportowe – 
wicemistrz Polski w  podnoszeniu ciężarów 
– Marek Warzecha.

nowinki zakrzowskie

Rada Sołecka zawada

Tegoroczny festyn „Lato w Zawadzie” przy-
witał gości nie najlepszą pogodą. Jak co roku 
tak i tym razem mieszkańcy wsi, sołtys, Rada 
Sołecka oraz radni gminni z Zawady zapro-
sili całą okolicę do dwudniowej zabawy.

Lato w Zawadzie 2011 to kontynuacja roz-
poczętej przed kilkoma laty imprezy, w tym 
roku o tyle wyjątkowej, bo organizatorom 
przewodniczył nowy sołtys. 
Na wszystkich, którzy znaleźli się na festy-
nie w sobotę od popołudnia czekały atrakcje 
sportowe. Swój turniej drużyn 7 osobowych 
rozgrywały amatorskie drużyny juniorów 
i seniorów z Zawady i okolicy. Zwyciężyła 
drużyna „Klawiszy”, która otrzymała z rąk 
sołtysa, puchar „Lata w Zawadzie”. Naj-
młodsi uczestnicy festynu mogli liczyć na 
ciekawe gry i zabawy w bloku konkurencji 
sprawnościowych. Chmury znad Zawady 
starał się rozgonić kabaret „Wesoły Masorz i 
Przyjaciele”, którego występ zgromadził pod 
namiotem sporą publiczność. Duża dawka 
humoru i radosna muzyka były dobrym 
wprowadzeniem do wieczornej zabawy 
tanecznej, na której przygrywał zespół „New 
Stars”.

Drugi dzień festynu przywitał organizato-
rów ścianą deszczu. Od rana trwały prace 
związane z osuszeniem placu festynowego 
i uszczelnieniem niestety wysłużonego 
namiotu. Wielu z tych, którzy przemok-
nięci walczyli z aurą nie wierzyło już, że pod 
namiot zawitają goście. Jednak przed roz-
poczęciem imprezy, ktoś zauważył promyk 
słońca, który jak się potem okazało wystar-
czył do tego, aby opady ustały. Po oficjalnym 
rozpoczęciu festynu przez sołtysa, pana 
Józefa Datko na scenie zaprezentował się 
Zespół Dęty „La Capella” z Prószkowa. Jak 
się okazało występ młodych muzyków był 
dobrym sposobem na rozgrzanie publiczno-
ści. Mimo grząskiego boiska i niskiej tempe-
ratury kibice LZS Zawada rozegrali z zawod-
nikami klubu rewanż sprzed dwóch lat. 
Uczestnicy festynu w pokazie, jaki przepro-

wadziła OSP Zawada i OSP Bierdzany prze-
szli również przyśpieszony kurs pierwszej 
pomocy i zapoznali się z zadaniami, jakie 
codziennie podejmują strażacy. Ku zado-
woleniu organizatorów o 17.00 – w godzinie 
zaplanowanego koncertu zespołu „HaNuta” 
namiot był już zapełniony gośćmi, którzy 
bawili się przy znanych śląskich melodiach. 
Na koniec imprezy zarówno organizatorzy, 
mieszkańcy i goście przymierzali się do 
zabawy tanecznej. Wieczór i noc (bez opa-
dów i z gwieździstym niebem) przetańczyli-
śmy przy muzyce zespołu „Atlantis”
Mimo niesprzyjającej pogody serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili 
festyn i razem z nami przywitali lato. 
Zdjęcia z festynu można pobrać ze strony
www.sbrt.w8w.pl 

lato w zawaDzie 2011 
– Słonecznie MiMo deSzczu!
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Rada Sołecka zawada

Na pożegnanie lata i sezonu letnich imprez 
kulturalno - rozrywkowych bawiliśmy się 
na Dożynkach Wiejskich w Zawadzie. Nie-
dziela 28 sierpnia okazała się dobrym termi-
nem do organizacji popołudniowego Żniw-
nioka – było słonecznie. 
Organizatorzy przygotowali program dla 
mieszkańców i  gości, którzy chcieli razem 
z  miejscowymi rolnikami podziękować 
za tegoroczne zbiory. Dożynki rozpoczęła 
uroczysta suma w kościele p.w. św. Floriana 
w  Zawadzie. Parafialne dożynki organizo-
wali w tym roku mieszkańcy ulic Brzegowej, 

Oleskiej (od mostu w stronę Opola), Dolnej, 
Średniej i Kępskiej.
  Popołudniu na ulice Zawady spod szkoły 
wyjechał korowód dożynkowy w  towarzy-
stwie orkiestry dętej i  przebierańców. Pod 
namiotem, po błogosławieństwie chleba 
wystąpił Zespół Dęty „La Capella” i Grupa 
„Andantino”, wieczorem dla gości przygoto-
wano zabawę taneczną. 
W  organizację dożynek obok głównego 
organizatora, którym była Rada Sołecka 
z  sołtysem Józefem Datko na czele włączył 
się miejscowy LZS a także OSP i pojedynczy 
mieszkańcy wsi, za co serdecznie w imieniu 
sołtysa dziękujemy. 

Korzystając z  okazji już dzisiaj zapraszamy 
na kolejne kulturalne wydarzenia w  Zawa-
dzie. W  grudniu nasi seniorzy spotkają się 
na dorocznej „Wigilii dla Seniorów Parafii 
Zawada” a na początku 2012 roku (w stycz-
niu) kolejny raz zagra w  Parku Wiejskim 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
z zawadzkim światełkiem do nieba.
Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział 
w naszych propozycjach jakie przygotowali-
śmy na czas lata i  zachęcamy do włączania 
się w życie naszej miejscowości.
 Zdjęcia z  dożynek można pobrać ze 
strony www.sbrt.w8w.pl

Dożynki 2011 w zawaDzie 
– juŻ za naMi

aRtuR dłuGoSz 

 Tradycyjnie w czerwcu odbywa się tur-
niej o Puchar Wójta Gminy Turawa w piłce 
nożnej drużyn młodzieżowych.
W dniu 25 czerwiec br. na obiektach sporto-
wych w Osowcu odbył się turniej trampka-
rzy i juniorów z naszej Gminy.

TURNIEJ TRAMPKARZY
STAL Osowiec – Silesius Kotórz Mały 0:0
Silesius Kotórz Mały – Sokół Bierdzany 4:1
STAL Osowiec – Sokół Bierdzany 5:1
I miejsce 
STAL Osowiec 2 4 5:1
II miejsce
Silesius Kotórz Mały 2 4 4:1
III miejsce
Sokół Bierdzany 2 0 2:9

TURNIEJ JUNIORÓW
LZS Zawada – LZS Bierdzany  0:5
LZS Zawada – STAL Osowiec  0:5
LZS Kotórz Mały – STAL Osowiec 0:0
LZS Bierdzany – LZS Kotórz Mały 0:0
LZS Zawada – LZS Kotórz Mały 0:5

LZS Ligota Turawska – LZS Kotórz Mały 0:2
LZS Bierdzany – LZS Ligota Turawska 1:0
LZS Zawada – LZS Ligota Turawska 0:2
LZS Ligota Turawska – STAL Osowiec 1:0
LZS Bierdzany – STAL Osowiec 2:0
I miejsce
Sokół Bierdzany 4 10 8:0
II miejsce
Silesius Kotórz Mały 4 8 7:0
III miejsce
LZS Ligota Turawska 4 6 3:3
IV miejsce
STAL Osowiec 4 4 5:3
V miejsce
LZS Zawada 4 0 0:17

W bieżącym roku w  turnieju udział wzięło 
8-m zespołów czyli około 160-u  mło-
dych piłkarzy. Pośród trampkarzy wygrał 
zespół z  Osowca trenowany przez Grze-
gorza Nowakowskiego. Natomiast pośród 
juniorów prym na boisku wiedli piłkarze 
z Bierdzan i Kotorza. Zwycięstwo przypadło 
drugoligowcom województwa opolskiego 
czyli zespołowi Sokół Bierdzany. Puchary, 
dyplomy i nagrody wręczył Wójt Waldemar 

Kampa wśród trampkarzy, natomiast junio-
rów nagradzał Przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Turawie Artur Długosz.
Nagrody i organizacja turnieju finansowana 
była z środków antyalkoholowych.
Ciekawostką –jest fakt, że po raz pierw-
szy w  turnieju juniorów zwyciężyła dru-
żyna spoza koalicji Osowiec – Kotórz. 
W  poprzednich turniejach czterokrotnie 
wygrywał Osowiec, dwukrotnie Kotórz 
Mały a  w  bieżącym roku główna nagroda 
w postaci strojów sportowych (kpl. Koszulek 
i spodenek) trafiła do Sokoła Bierdzany.
Po raz kolejny przy pięknej pogodzie i dużej 
ilości kibiców odbył się turniej, który spra-
wił wiele radości młodym piłkarzom naszej 
Gminy.

PucHar wójta 
– Drużyn młoDzieżowycH
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aRtuR dłuGoSz 

 W  dniach 8-10 lipiec odbył się 
w Osowcu festyn sportowy LATO w Osowcu. 
W ramach tego festynu odbyły się też uro-
czystości obchodów 65-lecia STALI Oso-
wiec, najstarszego Klubu Sportowego naszej 
Gminy.
Przy pięknej słonecznej pogodzie już w pią-
tek rozpoczął się festyn gdzie juniorzy 
z  Kotorza Małego pokonali swoich rówie-
śników z Osowca, a wieczorem DJ „TEAM” 
bawił uczestników do późnych godzin noc-
nych.
W sobotę o godzinie 11-tej rozpoczął się tur-
niej piłki nożnej trampkarzy gdzie I miejsce 
zdobyli piłkarze Sokoła Bierdzany, drugie 
miejsce przypadło podopiecznym Grzego-
rza Nowakowskiego czyli STALI Osowiec, 
trzecie miejsce Śląskowi Łubniany a czwarte 
KS Chorula. Następnie odbył się turniej 
piłki nożnej SENIORÓW gdzie padły nastę-
pujące wyniki:
STAL Osowiec – SV Polonia Monachium 2:2
SV Polonia Monachium – Strażak Węgry 3:1
STAL Osowiec – Strażak Węgry 5:0
Ciekawostką jest fakt, że spotkanie STAL 
Osowiec – Strażak Węgry było transmito-
wane na żywo przez Radio Opole, a sprawoz-
dawca Radia Opole przeprowadził również 

wywiady dla słuchaczy radia z  przedstawi-
cielami drużyn, które brały udział w  festy-
nie. Następnie Wójt Gminy Turawa Wal-
demar Kampa wręczył puchary dla drużyn 
z  Osowca, Węgier i  Monachium. Specjalny 
Puchar z okazji 65-lecia otrzymała drużyna 
STALI Osowiec. V-ce Prezez STALI Oso-
wiec Mariusz Cirkosz pożegnał też dwóch 
piłkarzy STALI Osowiec, którzy na stałe 
mieszkają w Wiedniu a przez dwa lata co nie-
dzielę grali w STALI Osowiec. Pamiątkowe 
Puchary ze łzami w oczach przyjęli Bogdan 
Wagner i Maciej Lewna. Obaj piłkarze zade-
klarowali, że w  razie potrzeby na bardzo 
ważne dla STALI mecze przyjadą pomóc 
swojemu klubowi. Zarząd Klubu wręczył też 
pamiątkowy Puchar Arturowi Długoszowi 
z okazji 65-lecia „STALÓWKI” za jego pra-
wie 30-letnią działalność w Osowcu.
Po emocjach sportowych w  sobotę wieczo-
rem zespół muzyczny bawił mieszkańców 
Osowca i okolicznych miejscowości do bia-
łego rana. Natomiast w niedzielę na boisku 
biegali piłkarze, którzy już zakończyli pił-
karskie kariery.
Osowiec TEAM – Vitroterm Murów 2:1
SKAUT Opole – Vitroterm Murów 1:0
SKAUT Opole – Przyjaciele Osowca 1:1
Osowiec TEAM –Przyjaciele Osowca 0:0
SKAUT Opole – Osowiec TEAM 3:1

Przyjaciele Osowca – Vitroterm Murów 3:1
I 
SKAUT Opole 3 7 5:2
II 
Przyjaciele Osowca 3 5 4:2
III 
Osowiec TEAM 3 4 3:4
IV 
Vitroterm Murów 3 0 2:6
Królem strzelców został Józef Źymanczyk 
(SKAUT Opole), najlepszy piłkarz Tomasz 
Jagieniak (Przyjaciele Osowca), najlep-
szy bramkarz Tomasz Majewski (Osowiec 
TEAM), senior turnieju Adamczuk Karol 
(Vitoterm Murów). W  trakcie festynu 
trwała loteria fantowa. Główną nagrodę 
–rower wylosowała Konstancja Bobow-
ska z  Osowca. Zarząd Klubu Sportowego 
„STAL” Osowiec dziękuje wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji festynu. 
Ogromną pracę wykonały panie przy obsłu-
dze loterii fantowej Ewa Morcinek, Iwona 
Duda i Monika Stępień.

Duża frekwencja mieszkańców Osowca 
jak i  sąsiadujących miejscowości w  trak-
cie festynu świadczy, że takie imprezy 
są potrzebne dla mieszkańców naszego 
regionu. 
Następny festyn już za rok. 

aRtuR dłuGoSz 

Zarząd Klubu sportowego „STAL” Osowiec 
bardzo serdecznie dziękuje za wsparcie 
organizacji festynu dla: Kręgielnia „Batida” 
Osowiec, „ASC” 
•  Sebastian i  Andrzej Czech – mechanika 

samochodowa –Trzęsina, 
•  Grill Bar – Janusz Molenda – Osowiec,
•  Transport ciężarowy – Joachim Blacha 

– Osowiec,
•  „KO-MA” – skup złomu – Dariusz Kowal-

ski i Andrzej Masicki – Osowiec,
•  „Foto-Farb” – kiosk wielobranżowy 

–Marek i Ewa Marciszu – Osowiec,
•  „Dydona Sp. z  o.o.” Producent fartuchów 

wodochronnych – Antoni Oruba – Oso-
wiec,

•  Blacharstwo Samochodowe – Joachim Mil-
ler – Osowiec, 

•  Fabryka Wyrobów Metalowych „Kuźnia” 
– Osowiec, 

•  Zakład Usług Kominiarskich – Robert 
i Artur Buchta – Kolanowice.

•  Zajazd Leśny – Osowiec – Krystyna i Zdzi-
sław Rudniccy,

•  Sklep spożywczy „U  Mariana” – Marian 
Oleksowicz – Osowiec,

•  „TRANZYT” Stacja kontroli pojazdów  
– Robert i Jan Nowak – Opole,

•  Salon fryzjerski – Anita Kokot – Zawada,
•  Firma „STEGU” – Producent wyso-

kiej jakości płytek i  kamieni ozdobnych  
–Jełowa,

•  Firma „ELTOR” – usługi budowlane  
– Wojciech Wyrwach – Opole.

65 lat klubu sPortoweGo 
„stal osowiec

PoDziękowanie Dla sPonsorów 
festynu „lato w osowcu” 
– 65 lat „Stali” oSowiec

krzyżówka nr 75 – Rozwiązanie

Redakcja

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki  
nr 75 w „FALI” nr 2/85/2011 nagrodę otrzy-
mała Pani: Radzisława Kwiatek z Turawy 

(„Turawa i jej okolice w grafice” – Wal-
ter Świerc). Hasło krzyżówki brzmiało: 
„Godzina wiekiem ze złym człowiekiem”.
W imieniu kolegium redakcyjnego naszego 
kwartalnika życzymy ciekawej lektury.

Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 
76 prosimy nadsyłać do dnia 31 paździer-
nika 2011 roku na adres:
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 
39c, 46-045 Turawa (Urząd Gminy Turawa)
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Rozwiązanie polega na odszyfrowaniu hasła.
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Znaczenie wyrazów:Poziomo: 1-gwałtowny wypływ krwi z przeciętej 
tętnicy; 6-lekceważenie powszechnie szanowanych norm; 9-zaloty, umizgi; 10- 
król i dama w tym samym kolorze; 11-szpaler policji otaczający demonstrantów; 
12- grekokatolik; 13- kontrola, badanie; 14- kruszący materiał wybuchowy; 15- 
pomost przeładunkowy; 18- schronienie dla pasterzy; 22- z bocianim gniazdem; 
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krzyżówka nr 76
piotR jendRzej

Znaczenie wyrazów: 
Poziomo: 1–gwałtowny wypływ krwi z przeciętej tętnicy; 6–
lekceważenie powszechnie szanowanych norm; 9–zaloty, umizgi; 
10–król i dama w tym samym kolorze; 11–szpaler policji otacza-
jący demonstrantów; 12–grekokatolik; 13–kontrola, badanie; 
14–kruszący materiał wybuchowy; 15–pomost przeładunkowy; 
18–schronienie dla pasterzy; 22–z bocianim gniazdem; 25–
wpadka; 26–próżnia, nicość; 29–niedorzeczność; 33–dochód, 
zysk; 36–świeccy członkowie kościoła katolickiego; 37–zły nawyk; 
38- wierzchnia szata liturgiczna; 41–przyjemny zapach; 45–czerw 
lub kijanka; 48–zakończone kropką; 49–okręg złożony z kilku 
parafii; 50–bez lub jałowiec; 51–znaczek używany do płacenia 
w czasie gry; 52–wyborca; 53–drapieżna ryba morska; 54–broń 

sieczna między mieczem a szablą; 55–dawniej sklep z wyrobami 
tytoniowymi.
Pionowo: 1–okład; 2–ćwiczenia muz. dla uczących się  grać lub 
śpiewać; 3–płaz z rodz. salamander, tryton; 4–struś australijski; 
5–podwyższenie dla mówcy; 6–skórki pomarańczy osmażone w 
cukrze; 7–uśpienie przed operacją; 8–łup,trofeum; 16- wysuszone 
nasiona biedrzeńca, przyprawa do ciast; 17–rozkład zajęć; 19–
buduje piece; 20–niegodziwiec; 21–kojarzy małżeństwa; 22–roz-
brajana przez sapera; 23–zraz, kotlet; 24–grzanka; 26–napój w 
kuflu; 27–Teksas lub Ohio; 28–filozof z Królewca; 30–imię Lipiń-
skiej; 31–rzeszoto; 32–część kościoła; 34–niechęć, pretensja; 35–
ciężki, łatwo topliwy metal; 39–familia; 40–amnezja; 42–sprzęt 
tenisisty; 43–podręczny bagaż; 44–gatunek gryki; 45–leczy ludzi; 
46–niepewne przedsięwzięcie; 47–4-tygodnie okres przed Bożym 
Narodzeniem. 

1. Sołectwo Bierdzany
2. Sołectwo Kadłub Turawski
3. Sołectwo Kotórz Mały
4. Sołectwo Kotórz Wielki
5. Sołectwo Ligota Turawska
6. Sołectwo Osowiec-Trzęsina
7. Sołectwo Turawa-Marszałki
8. Sołectwo Węgry
9. Sołectwo Zakrzów Turawski
10. Sołectwo Zawada

dokończenie art. ze str. 2
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fot. 10



     

Dożynki wiejskie w Zawadzie

Kubusiowa Akademia  
już otwarta

Przygotowanie korony żniwnej 
w Zakrzowie Turawskim

Festyn rodzinny 
w Kotorzu Wielkim

Muzyczny telegram z Węgier

Zawada Cup 2011

Sportowo i rodzinnie  
w Ligocie Turawskiej


