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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy 
złożyć najserdeczniejsze i szczere życzenia 

wszystkim Czytelnikom „Fali” szczęścia, wiary, 
nadziei i pomyślności oraz w każdym dniu 

Nowego Roku wiele uśmiechu i radości! 

Kolegium redakcyjne „Fali” i Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Turawskiej 

PODATKI I OPŁATY w 2012r.
Regina Długosz

W  dniu 24.11.2011r. na sesji Rady Gminy 
w Turawie zostały określone stawki podatku 
od nieruchomości na rok 2012
 Stawka podatku od budynku mieszkal-
nego od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 
- 0,61zł.
Od gruntów związanych  z  prowadzeniem  
działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w  ewidencji  
gruntów i budynków  od 1 m2 powierzchni 
– 0,60zł, od pozostałych, w  tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego od 1m2 
powierzchni – 0,18zł.
 Stawka od budynków związanych 
z  prowadzeniem działalności gospodar-
czej od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 
-16,67zł,od budynków pozostałych, w  tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego od 
1m2 powierzchni użytkowej wynosi – 4,90zł.   
 Podatek rolny za rok podatkowy 
wynosi:
a)  od 1 ha przeliczeniowego gruntów równo-

wartość pieniężną 2,5 decytony żyta,
b)  od 1 ha gruntów fizycznych równowar-

tość pieniężną 5 decyton żyta obliczone 
według średniej ceny skupu żyta za pierw-
sze trzy kwartały roku poprzedzającego 
rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
okres pierwszych trzech kwartałów w roku 
2011 za 1 decytonę wynosi - 74,18zł. Rada 
Gminy Turawa obniżyła srednią cenę żyta 
z kwoty 74,18zł za 1dt. na kwotę 54,00zł. 
Stawka podatku rolnego za 1ha przelicze-
niowy w roku 2012 wynosi -135,00zł.

Stawka podatku rolnego za 1ha fizyczny 
w roku 2012 wynosi- 270,00zł.
Podatek leśny od 1ha lasu, za rok podatkowy 
wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 
drewna, obliczoną według średniej ceny 
sprzedaży drewna uzyskanej przez nad-
leśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy.
średnia cena sprzedaży drewna za pierw-
sze trzy kwartały roku 2011 za 1m3 wynosi 
186,68zł.
Podatek leśny za 1ha fizyczny lasu w  roku 
2012 wynosi 41,0696zł.
 W  2012r. obowiązują nowe stawki 
podatku od środków transportowych  
– uchwała w  sprawie podatku od środków 
transportowych znajduje się na stronie 
internetowej
www.bip.turawa.pl

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła 
i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok  

niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
W tych wyjątkowych dniach chcę złożyć 
wszystkim Mieszkańcom Gminy Turawa

najserdeczniejsze życzenia.
Przewodniczący

Rady Gminy Turawa

Adam Prochota
oraz radni R.G.
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MInIMAlne sTAwKI OPŁAT  
zA DzIerżAwY grunTów
lokali użytkowych oRaz minimalnych cen za ogRzewanie na teRenie gminy tuRawa,  
któRe obowiązywać bęDą oD 1 stycznia 2012R.

DOPŁATY DO wODY I ścIeKów

zIMOwe uTrzYMAnIe Dróg gMInnYcH
w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w gminie tuRawa

leonaRD woschek 
RefeRat GospodaRki NieRuchomościami, 
ochRoNy śRodowiska i RolNictwa

Stawki dzierżaw od m2 w skali roku.
lp. Przedmiot opłaty 2012 r. 

1 tereny wód stojących o cha-
rakterze rekreacyjnym

0,15

2 tereny pól namiotowych 
oraz terenów przemysło-
wych

0,27

3 grunty przeznaczone pod 
parkingi

0,73

4 grunty przeznaczone pod 
budownictwo letniskowe 
i rekreacyjne

1,50

5 grunty przeznaczone pod 
działalność produkcyjną

2,22

6 grunty przeznaczone pod 
działalność handlową 
i usługową

2,90

leonaRD woschek 
RefeRat GospodaRki NieRuchomościami, 
ochRoNy śRodowiska i RolNictwa

Wprowadza się dopłaty do wody i ścieków 
dla mieszkańców Gminy Turawa na okres 
od 1.01.2012r do 31.12.2012r. w następują-

cych wysokościach:
1. 0,15 zł/m3 dla dostawców ścieków
2. 0.30 zł/m3 dla odbiorców wody

aleksanDRa kansy – gRzesik

L.P.
Firma (nazwa) 

lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Część objęta 
zamówieniem

1. Przedsiębiorstwo 
Usługowo – Han-
dlowe 
Jerzy Wiench
ul. Bocianowa 16 
46-022 Zawada

I 
Zawada 
(bez Osiedla 
Zawada), 
Kotórz Mały, 
Węgry

2. Przedsiębior-
stwo Usługowo 
– Handlowe Jerzy 
Wiench
ul. Bocianowa 16 
46-022 Zawada

II  
Osiedle 
Zawada

L.P.
Firma (nazwa) 

lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Część objęta 
zamówieniem

3. „BENBUD” 
Import – Eksport 
Loch Bernard 
Osowiec – Trzęsina 
ul. Srebrna 5 
46-023 Osowiec

III 
Turawa, Mar-
szałki, Oso-
wiec, Trzęsina, 
Kotórz Wielki, 
południowy 
brzeg Jeziora 
Dużego, 
Turawa, 
ul. Wodna od 
drogi powiato-
wej do posesji 
nr 1

L.P.
Firma (nazwa) 

lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Część objęta 
zamówieniem

4. „BENBUD” 
Import – Eksport 
Loch Bernard 
Osowiec – Trzęsina 
ul. Srebrna 5 
46-023 Osowiec

IV 
Bierdzany, 
Kadłub 
Turawski, 
Rzędów 
i północny 
brzeg Jeziora 
Dużego

5. Damian Panic 
„BRUK”
ul. Główna 52 
46-046 Zakrzów 
Turawski 

V 
Ligota Turaw-
ska  i Zakrzów 
Turawski

lp. Przedmiot opłaty 2012 r. 
7 grunty wykorzystane pod 

ustawienie plansz i reklam, 
z wyłączeniem plansz 
i reklam umieszczonych 
w pasie drogowym

30,00

8 tereny na cele nie rolne 
oraz nie wymienione 
w pkt.1÷7

1,75

Stawki najmu od m2 w skali miesiąca
lp. Przedmiot opłaty 2012 r. 
1 lokale użytkowe służące 

celom kulturalno – oświa-
towym. 

2,00

2 lokale użytkowe do celów 
handlowych i gastrono-
micznych. 

8,80

3 lokale usługowe związane z 
działalnością gospodarczo-
produkcyjną

6,72

lp. Przedmiot opłaty 2012 r. 
4 pozostałe lokale użytkowe 3,70
5 lokale przeznaczone na 

świadczenie usług medycz-
nych zakontraktowanych 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia Oddział w Opolu.

1,90

Stawki opłat od m2 w skali miesiąca
lp. Przedmiot opłaty 2012 r.
1 powierzchni użytkowej 

lokalu przy opalaniu 
węglem

6,70

2
powierzchni użytkowej 
lokalu przy opalaniu gazem 

9,50

3 Powierzchni użytkowej 
lokalu przy opalaniu olejem 
opałowym 

11.00
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ks. DR sławomiR Pawiński

 Ktoś powiedział, że wszystko zaczyna 
się od marzeń… Bóg kiedyś wymarzył 
sobie człowieka i stworzył go na swój obraz 
i  podobieństwo, aby człowiek mógł zacząć 
marzyć…! Niektóre marzenia się speł-
niają, jeśli się ma odwagę je wypowiedzieć, 
jeśli Bóg je pobłogosławi, wtedy cały świat 
i  wszystko wokół nas będzie sprzyjało, aby 
marzenia stały się faktem. O dwóch takich 
marzeniach, a właściwie o jednym, które ma 
dwie odsłony, chciałbym opowiedzieć.
 Siedemdziesiąt pięć lat temu…
19 lipca 1936r. kardynał Adolf Bertram 
z  Wrocławia konsekrował nowo wybudo-
wany kościół pod wezwaniem św. Antoniego 
Padewskiego w  Ligocie Turawskiej. Owego 
dnia spełniły się marzenia budowniczych 
ligockiej świątyni, a  więc ks. Josefa Chri-
stena i całej parafii. Oto Bóg pobłogosławił 
ich marzenia o świątyni i sprawił rzecz nie-
bywałą, że po zaledwie dwuletniej budowie, 
w  czasach wielkiego kryzysu i  biedy, przy 
wielkiej ofiarności i  pracowitości parafian 
i  ks. proboszcza kościół w  Ligocie został 
ukończony. Historia powstania ligockiej 
świątyni jest proroczym znakiem tego, co 
można uczynić, kiedy marzenia serc wielu 
i  praca rąk ludzkich spotkają się z  Bożym 
błogosławieństwem.
Kiedy w 1930r. parafię w Ligocie Turawskiej 
objął ks. Josef Christen, energicznie zaczął 
organizować życie duszpasterskie i  para-
fialne. To właśnie on wyszedł z  inicjatywą 
zbudowania nowego kościoła w  Ligocie, 
gdyż mało było miejsca w starym drewnia-
nym kościele. Jego odwaga i  determinacja 
spotkała się z wielkim zaufaniem i zaanga-
żowaniem parafian, którzy zdawali sobie 
sprawę, iż budowa nowej świątyni będzie 
niezwykle trudna w czasach kryzysu, kiedy 
wielu ludzi nie ma pracy i  jest bieda. Przy-
gotowania do budowy kościoła trwały kilka 
miesięcy. Jak czytamy w  historii ligockiej 

parafii napisanej przez J. Farysa: „Zdecy-
dowano wtedy, że nowy kościół parafialny 
powstanie na ligockim placu kościelnym 
z tyłu za starym kościołem drewnianym, na 
miejscu bagna. Czasy wtedy były szczegól-
nie trudne, był to okres wielkiego kryzysu. 
Jednak zaczęto gromadzić pieniądze na 
budowę nowego kościoła. Wiele funduszy 
zgromadził sam ksiądz J. Christen, głosząc 
kazania w niemieckich landach zachodnich 
i  w  USA. Również bardzo wspaniałomyśl-
nie zachował się turawski graf Hubertus 
von Garnier. Było przyjęte zwyczajowo, że 
przekazywał określoną sumę pieniędzy na 
utrzymywanie ligockiego kościoła parafial-
nego. Hubertus przekazał dużą sumę pienię-
dzy na budowę kościoła, w ten sposób chciał 
nadpłacić swoje zobowiązania na wiele lat”. 
(Historia Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w  Ligocie 
Turawskiej, Opole 2010, s. 104))
Marzenia o nowej świątyni zaczynają przy-
bierać konkretny kształt. Opatrzność Boża 
zaczęła dawać konkretne znaki w  postaci 
ofiarnych ludzi, którzy wzięli na swe barki 
dzieło budowy. Ks. Christen, turawski graf 
Hubertus von Garnier, ale przede wszystkim 
parafianie, którzy z wielkim poświeceniem 
i ofiarnością przyłożyli serca i ręce do pracy. 
Jak dalej czytamy w historii parafii: „Budowa 
nowego kościoła parafialnego rozpoczęła się 
w  1935r. Z  okolicznych cegielni gospoda-
rze na furmankach zwozili cegłę. Kościół 
miał powstać na terenie ówczesnego bagna. 
Dlatego też należało ustabilizować pod-
łoże. Sprowadzono specjalny parowy kafar, 
przy pomocy którego wbijano do gruntu 
drewniane pale. Starsi mieszkańcy z Ligoty 
wspominają, że nawet z  dalszej odległości 
od budowy był słyszalny charakterystyczny 
dźwięk pracy kafara i wbijanych do gruntu 
pali. Kościół budowali sami parafianie. 
Budowa trwała zaledwie dwa lata Głównymi 
murarzami byli członkowie rady parafial-
nej: Duda Piotr, Sikora Johann, Grzesik 

Johann, Grzesik Izydor. Co roku wyjeżdżali 
oni na roboty sezonowe do landów zachod-
nich, wtedy jednak nie wyjechali, gdyż 
budowali kościół. W  samo południe dzieci 
murarzy przynosiły ojcom obiad na budowę, 
żeby nie musieli tracić czasu na dojście do 
domu. Prace przy budowie kościoła trwały 
od świtu do zmierzchu”. (Tamże. s. 104-105).  
Te obrazy poruszają serce i wyobraźnię…
 Po siedemdziesięciu pięciu latach…
4 lipca 2011 r. rozpoczęliśmy generalny 
remont kościoła w  Ligocie. Przyszło ponad 
40 osób, niektórzy mówią nawet o  60 oso-
bach, młodzi i  starzy, mężczyźni i  kobiety, 
którzy przyszli, aby demontować i  wyno-
sić ławki z kościoła, ołtarze boczne, figury, 
sprzęt liturgiczny, itd. Ligocka świątynia 
opustoszała w  przeciągu czterech godzin! 
Tak duża liczba ludzi, entuzjazm pracy 
i  nadzieja w  sercach wszystkich wywołały 
„falę”, która niosła cały remont. Naszym 
„tymczasowym” kościołem na kilka mie-
sięcy stała się świeżo wyremontowana 
kaplica pogrzebowa. Zaczęto wywozić gruz 
z  kościoła. Ponieważ stara podłoga w  nie-
których miejscach zapadła się kilka centy-
metrów, trzeba było ją całą wywieźć, aby 
wykonać nową. Miało to związek z wymianą 
ogrzewania w  kościele z  węglowego na 
nowoczesne ogrzewania podłogowe z zasto-
sowaniem wymiennika gruntowego. To było 
nasze marzenie, aby było w kościele cieplej 
i czyściej, a przez to i oszczędniej. W prze-
ciągu jednego sezonu spalaliśmy od 18 do 20 
ton węgla, do tego jeszcze dochodziły koszty 
malowania kościoła.
Pierwsze wylewki, „gruszki” z  betonem 
i  znów wielu ludzi, którzy w  pocie czoła 
„układali” nawierzchnię pod nową podłogę. 
Po dwóch tygodniach firma p. Andrzeja 
Ofiery NarokTerm z  Naroka zaczęła prace 
montażowe ogrzewania podłogowego oraz 
modernizację źródła ciepła z węglowego na 
źródło z energii odnawialnej – zastosowano 
nowoczesną pompę ciepła z wymiennikiem 

MArzenIA, KTóre PObŁOgOsŁAwIŁ bóg …
Jubileuszowy Remont kościoła PaRafialnego Pw. św. antoniego PaDewskiego w ligocie 
tuRawskieJ
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gruntowym. Pompa ciepła Vitocal 300 G  
z  regulatorem Vitotronic 200, produkcji 
firmy Viessmann oraz wymiennik grun-
towy: na powierzchni 250 m²  na głęboko-
ści 1,7m położono przewody o  dł. 1100m. 
W  ciągu kilku tygodni podłoga kościoła 
zmieniała się w  oczach. W  prezbiterium, 
w  zakrystii i  w  miejscu, gdzie były ławki 
na białym sterodurze zaczął pojawiać się 
„labirynt” rurek ogrzewania podłogowego. 
W  tym czasie do akcji wkroczyli elektrycy 
z  firmy p. Pawła Kansego z  Ligoty, którzy 
rozpoczęli modernizację sieci elektrycznej 
w kościele. Kilometry różnej „maści” kabla, 
monitoring, alarmy, instalacja podgrzewa-
nia rynien, sieć multimedialna z Internetem 
i kamerą IP, itd. Nie tylko nowoczesna pod-
łoga, ale i  to co pod nią i nad nią – oświe-
tlenie LED w prezbiterium i figur w nawach 
bocznych, podświetlenie Drogi Krzyżowej, 
filarów itd.
Wreszcie tzw. „wylewka specjalistyczna” 
zakończyła pierwszy etap prac przy podło-
dze kościoła. (Warto nadmienić, iż cement 
do tej operacji podarowała nam firma 
„Lukas” p. Tomasza Prządo). Potem rozpo-
częło się malowanie kościoła, które wyko-
nała firma p. Marcina Matyska z Zakrzowa. 
Częściowo prace przy malowaniu wykony-
wali również nasi parafianie. W tym czasie 
wkroczył do akcji p. Aron Knosala z Opola, 
aby zająć się odnawianiem malowideł w pre-
zbiterium i  Drogi Krzyżowej. Równolegle 
nasi parafialni stolarze: p. Marek Plotnik 
z Zakrzowa wykonał nowy ołtarz i ambonkę 
ozdobioną płaskorzeźbami pelikana i  gołę-
bicy, które wyrzeźbił Aron Knosala; p. 
Ryszard Wiora z  Ligoty wykonał nowe 
drzwi do zakrystii i prezbiterium oraz półki 

pod figury w nawach bocznych, a także pod-
stawy pod podświetlenie Drogi Krzyżowej, 
p. Seweryn Matysek z Kadłuba zrobił nowe 
meble do zakrystii.
Przyszedł czas na płytki i granit na podłogę 
do kościoła. I tu otrzymaliśmy piękny znak 
od św. Antoniego z Padwy, któremu poświę-
ciliśmy remont ligockiej świątyni, jako jej 
patronowi. Zarówno płytki, jak i  granit 
przywędrował do nas po korzystnej cenie 
z  Włoch. Do tego znacznie przyczyniły się 
firma „Cerpol” z Opola i firma kamieniarska 
p. Jerzego Iskierki z Kotorza. Firma p. Marka 
Kostorza z Ligoty zajęła się kładzeniem pły-
tek na kościele, zaś p. Józef Grysczyk zaczął 
kłaść granit w prezbiterium i pod ołtarzami 
bocznymi. Granit położony w prezbiterium 
nosi nazwę „Madura Gold” i  słowo „gold” 
– złoto w jego nazwie - pięknie zapowiadał 
odnowiony wystrój nie tylko prezbiterium, 
ale całego kościoła. Liczne złocenia, które 
zrobił p. Aron Knosala, ozdobiły i podkre-
śliły charakter odnowionej świątyni.
14 października została odprawiona pierw-
sza Msza św. w  nowo wyremontowa-
nym kościele, której przewodniczył i  sł. 
Boże wygłosił franciszkanin o. bp Antoni 
Reimann. W  czasie tej Mszy św. zostały 
poświęcone nowy ołtarz i  ambonka. Od 
tego dnia kościół w Ligocie po generalnym 
remoncie zaczął na nowo służyć Panu Bogu 
na chwałę i  ludziom na pożytek. I tak speł-
niło się na naszych oczach marzenie, które 
pobłogosławił Bóg… I  trzeba koniecznie 
dodać, które pobłogosławili ludzie swoją 
pracą, ofiarnością, zaufaniem.
Pragniemy podziękować najpierw Bogu 
samemu za Jego błogosławieństwo, bo jak 
mówi Psalmista „Jeżeli Pan domu nie zbu-

duje, na próżno się trudzą ci, którzy go 
wznoszą.” Ps. 127. Dziękujemy naszych 
dobrodziejów i darczyńców, naszym byłym 
parafianom z kraju i z zagranicy, w sposób 
szczególny p. Hildegardzie von Gasch z Nie-
miec, która ofiarowała na remont ligockiego 
kościoła 10 tys. Euro. Wszystkim parafia-
nom z Ligoty, którzy w przeciągu niespełna 
tego roku, w comiesięcznych tzw. kolektach 
remontowych zebrali blisko 60 tys zł. Jest to 
imponująca suma, jak na tak małą wioskę 
liczącą ponad 550 osób. Na poczet remontu 
ogrzewania podłogowego z  pompą ciepła 
i  wymiennikiem gruntowym, którego cał-
kowity koszt wyniósł 120 tys. zł, otrzyma-
liśmy dotację z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu w wysokości 50 tys. zł.
Koszty remontów są wysokie, ale satysfakcja 
z realizowanych marzeń jest jeszcze większa. 
Ligocka świątynia po remoncie zachwyca 
swoim pięknem, złoceniami i oświetleniem 
nadaje jej mistyczny charakter, podkreślając 
misterium spotkania Boga z  człowiekiem 
w  przestrzeni modlitwy. Zachęca do sku-
pienia i  nastraja do głębokich przeżyć nie 
tylko natury religijnej, ale i estetycznych. Jak 
powiedział o. bp Antoni Reimann w homi-
lii w  czasie pierwszej Mszy św. odprawia-
nej w  wyremontowanym kościele, że teraz 
piękno i ciepło tej świątyni trzeba przenieść 
do naszego życia, abyśmy i  my stawali się 
Bogiem piękni i dzielili się tym Bożym cie-
płem z  innymi. Ale to już inne marzenie, 
które trzeba głośno wypowiedzieć, z odwagą 
i wiarą, że się spełni…

InfrAsTruKTurA TurYsTYcznA 
nAD JezIOreM śreDnIM
baRtłomieJ kita

W  ramach naborów organizowanych przez 
Lokalną Grupę Rybacką „Opolszczyzna”, 
gmina Turawa złożyła wniosek od dofi-
nansowanie projektu „Zagospodarowanie 
turystyczne okolic Jeziora Średniego”, 
którego głównym celem jest podniesienie 
atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich 
poprzez zagospodarowanie turystyczne 
okolic Jeziora Średniego. 
W  ramach operacji przewiduje się utwar-
dzenie ciągu pieszego biegnącego wzdłuż 
wschodniego brzegu Jeziora Średniego. Ciąg 
ten jest głównym kanałem przemieszczania 
się turystów od drogi (i mieszczącego się tam 
przystanku komunikacji publicznej oraz 

parkingów) w kierunku plaży (wraz z strze-
żonym miejscem wyznaczonym do kąpieli), 
punktów gastronomicznych oraz wypoży-
czalni sprzętu pływającego. Realizacja tej 
inwestycji ułatwi dostęp do w/w  atrakcji 
(w tym również osobom niepełnosprawnym 
oraz rodzicom małymi dziećmi), podniesie 
komfort turystów.
Ponadto w  celu wydłużenia czasu dostęp-
ności (zarówno dobowej, jak i  rocznej) 
w/w  atrakcji oraz samego ciągu pieszego 
planowane jest wykonanie jego oświetlenia, 
co również przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa i komfortu turystów.
Uzupełnienie wyżej opisanych zadań 
inwestycyjnych jest wykonanie publicznie 
dostępnej toalety wolnostojącej z  możliwo-

ścią korzystania z niej przez osoby niepełno-
sprawne. Realizacja tego zadania przyczyni 
się do poprawy komfortu turystów oraz 
zachowania czystości okolic Jeziora Śred-
niego. 
Finansowanie operacji planowane jest ze 
środków budżetowych Gminy Turawa 
oraz ze środków z  Europejskiego Fun-
duszu Rybackiego w  następujący sposób: 
645774,00 zł ze środków EFR i 461492,94 zł 
ze środków Gminy Turawa.
Wniosek Gminy Turawa został oceniony 
przez Komitet LGR „Opolszczyzna”  (zajął 
drugie miejsce w rankingu) i przekazany do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego celem weryfikacji. 
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zAMKI I PAŁAce nA OPOlszczYźnIe
– Pałac w Rysiewicach

PIAsKIeM (MYDŁeM) 
PO OczAcH wYbOrcY…

walteR świeRc

Architektura Śląska Opolskiego, szczególnie 
zaś ta z  okresu pierwszej połowy XVIII w. 
osiągnęła swoistą dojrzałość i niespotykane 
bogactwo form. W  dużej mierze jednak 
uszczuplona przez czas i historyczne zawiro-
wania. Jednak najgorsze i bulwersujące jest 
to, że bardzo często przez ludzką obojętność 
i głupotę już po 1945r. dochodziło i w dal-
szym ciągu dochodzi do kolejnych dewa-
stacji tak doniosłych obiektów. Dotyczy to 
również pałacu w Rysiewicach.
 Między XV i  XVIII wiekiem Rysie-
wice należały do rodu Reiswitz oraz rodu 
von Jerin. W  latach 1774-1790 majątek 

był w  posiadaniu rodziny von Nereich, 
a  w  latach 20-tych XIX wieku zakupiła go 
hrabina Eugenia von Ingenheim. Obecny 
obiekt wybudowała zapewne hrabina Kon-
stancja Róża von Ingenheim.
 Po roku 1945 pałac należał do OGR 
Nieradowice. W  roku 1976 został przejęty 
przez Okręgową stację Hodowli Zwierząt 
w  Karczowie. Tam właśnie przeniesiono 
część najbardziej wartościowego wyposaże-
nia rysiowieckiego pałacu. W 1983r., zdewa-
stowany i rozkradziony obiekt przeszedł na 
własność skarbu państwa. Niedługo potem 
nabył go inwestor prywatny. Obecnie trwa 
żmudna i  kosztowna restauracja zniszczo-
nego zabytku.

Danuta matysek 
RadNa

Włączając się (po czterech latach przerwy) 
w prace Rady Gminy Turawa oczekiwałam, 
zresztą zgodnie z obietnicami przedwybor-
czymi p. Wójta, że gmina praworządnością 
stoi, a wykwalifikowana kadra jest otwarta 
na petenta i  nie będzie sytuacji odesłania 
go „z  kwitkiem” z  powodu nieobecności 
danego urzędnika. W kontekście kanalizacji 
gminy oczekiwałam oszczędności, rygory-
stycznego pilnowania wydatków, poczyna-
jąc od Wójta, poprzez Urząd, skończywszy 
na Radzie Gminy. Oczekiwałam także, że 
nowa rada, a szczególnie jej przewodniczący, 
będzie trzymać żelazną ręką budżet, wydatki 
z równomiernym i zasadnym podziałem na 
sołectwo, a  jeśli trzeba – wytykaniem roz-
rzutności i niekompetencji urzędników.
W  tych oczekiwaniach utwierdzili mnie 
wówczas i  p. Wójt i  radni (np. p. Warze-
cha, Sobczyk) zgodnym chórem głosząc, że 
w gminie nie ma niczego do ukrycia, o czym 
należałoby poinformować potencjalnych 
wyborców, że wszyscy muszą oszczędzać 
i nie dbać o własną kieszeń.
Ale to wszystko było przed wyborami. 
A jaka jest rzeczywistość?
Faktycznie: na wnioski dotyczące Ligoty 
odpowiedź jest jedna: nie ma pieniędzy, jest 
kanalizacja. Z całego pakietu, które zostały 
zgłoszone, po prawie rocznej procedurze 
zrealizowano zakup działki dla LZS. Nawet 

nie było woli na rzetelną odpowiedź we 
wnioskach bezkosztowych (dotyczy dróg), 
aby na tej podstawie móc je w  przyszłości 
wprowadzać do planu wieloletniego. Co 
więcej, z  takiego planu potrafiła „zniknąć” 
droga, która znajdowała się w  załączniku 
do uchwały RG 7. VIII.2009 i  miała być 
asfaltowana w  2010 r. No cóż, przecież jest 
kanalizacja, oszczędzamy.... Natomiast jak 
wygląda oszczędność w samym urzędzie?
Stosy papieru po każdej komisji i sesji, gdyż 
w materiałach przygotowanych dla Rady są 
błędy gramatyczne, stylistyczne i  meryto-
ryczne. Nonszalanckie odpowiedzi na wnio-
ski powodują ich powtarzanie, aby ostatecz-
nie lądować w koszu (np. 30 kartek wydruku 
komputerowego nr faktur i kwot w pakiecie 
wniosków oświatowych). Do tego wszyst-
kiego należy doliczyć koszty zużywającego 
się sprzętu, tuszu itd. oraz zmarnowanego 
czasu odpowiadającego na wniosek. Jak do 
hasła o oszczędzaniu „bo kanalizacja” mają 
się remonty bez nadzoru , ciągnące się mie-
siącami, pochłaniające potężne kwoty pie-
niędzy podatników (np. remont budynku 
mieszkalnego w Węgrach k. szkoły)?
Jak zatem do tych „utyskiwań” radnej 
z Ligoty ma się wniosek Przewodniczącego 
RG p. Adama Prochoty o  podwyżce pen-
sji dla p. Wójta i  diet dla części radnych, 
tj. Przewodniczącego RG 1100 na 1300zł 
miesięcznie, zastępców Przewodniczącego 
i  Przewodniczących stałych komisji Rady 
z 320 na 400 zł za każde posiedzenie?

W  uzasadnieniu podwyżki dla p. Wójta 
użyto argumentów w  postaci wycinka pra-
sowego z ubiegłego roku oraz braku regula-
cji płacowej od 2008 r.
Po burzliwej dyskusji, w imiennym głosowa-
niu przeprowadzonym 26 X 11 RG przyjęła 
propozycje Przewodniczącego w  następu-
jący sposób:
za podwyżką pensji dla p. Wójta głosowało 
11 radnych. 2 było przeciw (radni p.¬
Kogut i Warzecha) i 2 wstrzymało się (radni 
p. Czech i  Matysek), za podwyżką diet dla 
w/w radnych. czyli p. p. Prochoty. Grzesika. 
Klotki. Skrzipczyka i  Syboń głosowało 8 
radnych: p.p. Prochota. Grzesik. Warze-
cha. Gabryś. Klotka. Wieczorek, Skrzipczyk 
i  Feliks. Pozostałych 7 radnych głosowało 
przeciw uchwale: radni p.p.¬ Gallus, Maty-
sek, Duda, Syboń, Sliwa, Kogut i Czech.
Komentarz do tych rozważań pozostawiam 
wyborcom, wszak za 3 lata znowu będą 
wybory.
Rada Gminy jest obecnie w  trakcie analizy 
projektu budżetu na 2012 i być może, znajdą 
się w nim środki na realizacje tych i innych 
wniosków dotyczących Ligoty, co będzie 
przyczynkiem do informacji w kolejnym nr 
„FALI”
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia życzę wszystkim mieszkańcom wsi 
radosnych spotkań w  rodzinnym gronie 
i zdrowia, a w nadchodzącym roku wzajem-
nej życzliwości i jak najmniej kłopotów.

„PAŁAC W RYSIEWICACH”
Rys. Walter Świerc
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DrODzY MIeszKAńcY gMInY TurAwA!
sławomiR kubicki 
Zastępca wójta

Artykuł ten nie ma na celu polemikę z kim-
kolwiek, ale jedynie  przedstawienie kilku 
argumentów, które były przyczyną wpro-
wadzenia przez mnie, na sesję rady Gminy 
uchwały o wynagrodzeniu wójta.
Wiadomo, że kompetencja ta leży wyłącznie 
po stronie rady gminy. To rada każdej z gmin 
podejmuje stosowną uchwałę i nie dotyczy to 
jedynie Rady Gminy Turawa, ale wszystkich 
rad gmin w  całej Polsce. Od małej gminy 
do dużego miasta. Rada ministrów wyzna-
cza jedynie tzw. widełki , w obrębie których 
może być kształtowane owo wynagrodzenie. 
Wszystkich zainteresowanych odsyłam do 
podstawy prawnej uchwały o  wynagrodze-
niu wójta, gdzie może odnaleźć stosowne 
przepisy. Ponieważ od wyborów minęło już 
rok czasu, wszystkie ościenne Gminy pod-
jęły już stosowne uchwały. Sprawa ta nie 

była załatwiona  przez naszą Radę. 
Z  faktu tego płyną dla nas również korzy-
ści, gdyż mieliśmy możliwość porównania 
się do innych gmin w  naszym sąsiedztwie. 
Szczegółowe dane były przedstawione rad-
nym podczas sesji, i  są nagrane jako mate-
riał z sesji.
Wynagrodzenie obecnego wójta kształto-
wało się na najniższym poziomie w Powiecie 
Opolskim. Uchwała , która obowiązywała, 
była podjęta w 2008 roku i może to dlatego 
z  zestawienia zarobków 13 wójtów i  staro-
sty opolskiego, które zrobiła Nowa Trybuna 
Opolska (Tyle zarabia nasza władza, NTO 
z  22.10.2010) wynikało, że Wójt Turawy  
zarabia najmniej w  całym Powiecie Opol-
skim. Uchwała ta była podstawą wypłaca-
nia Wójtowi Kampie wynagrodzenia po 
wygranych wyborach w  2010r. Nie udało 
się bowiem przyjąć nowej uchwały o wyna-
grodzeniu bezpośrednio po wyborach. Pro-
jekt uchwały, który został  wprowadzony 

nie uzyskał wymaganej większości. Za owo 
niepowodzenie legislacyjne sam osobiście 
biorę odpowiedzialność, gdyż widocznie 
nie potrafiłem odpowiednio go przedstawić 
Radzie Gminy Turawa.
Tym bardziej wdzięczny jestem radnym, 
którzy zagłosowali za przyjęcie obecnego 
projektu i  zamknęli ten problem, przynaj-
mniej na jakiś czas. Rok czasu od wyborów, 
Wójt Turawy nie miał ustalonego wynagro-
dzenia i  kilka publikacji w  NTO stawiało 
pod znakiem zapytania, czy ta sytuacja jest 
zgodna z prawem. 
Tak jak napisałem , wszystkie rady w Polsce 
ustalają wynagrodzenie wójtom. Nie wszę-
dzie jednak opisywane jest to w  gazetach. 
Korzystając z  okazji, jeszcze raz chciałbym 
podziękować tym radnym, którzy wzięli na 
siebie odpowiedzialność i  zagłosowali za 
przyjęciem omawianej uchwały, a  wszyst-
kim z okazji Świąt Bożego Narodzenia skła-
dam najlepsze życzenia.

InfOrMAcJA
– zasaDa PRzyznawania i wysokości Diet Dla RaDnych RaDy gminy tuRawa

aDam PRochota  
pRZewodNicZący R.G.

Informuję, że 27 października br. uchwałą 
Rady Gminy nr X/58/2011 przyjęto regu-
lację zasad przyznawania i  wysokości diet 
dla radnych Rady Gminy Turawa. Regulacja 

wysokości diety nastąpiła jedynie w zakresie 
przewodniczących komisji i zastępców prze-
wodniczącego Rady z 320 na 400 złotych za 
posiedzenie/ wzrost o  80 złotych/. Wzrost 
zryczałtowanej  diety dla przewodniczącego 
RG z 1100 na 1300 złotych miesięcznie. Bez 
zmian pozostała dieta pozostałych radnych- 

300 złotych za posiedzenie. Przedmiotowa 
regulacja podyktowana jest zwiększonym 
zaangażowaniem wymienionych osób 
w bieżącą pracę Rady Gminy. Całkowity jed-
norazowy koszt operacji wynosi łącznie 520 
złotych dla całej Rady i  nie ma znaczącego 
wpływu na budżet gminy

reAlIzAcJA gMInnYcH InwesTYcJI 
fInAnsOwYcH w lIgOcIe TurAwsKIeJ
maRia zubeil   
skaRbNik GmiNy 

Od kilku lat Gmina Turawa realizuje na 
swoim terenie potężną inwestycję, która 
dwukrotnie przekracza roczny gminny 
budżet. Budowa kanalizacji na terenie 
całej Gminy wymusza na nas stosowa-
nie oszczędnej  i  racjonalnej  gospodarki. 
Wszelkie inwestycje związane z  asfaltowa-
niem dróg, budową sali gimnastycznej, czy 
też modernizacją i  rozbudową  budynków 
gminnych zostały przesunięte o  kilka lat 
w  czasie. Nie znaczy to jednak, iż zaprze-
staliśmy realizacji  jakiejkolwiek dziedziny 
należącej do zadania własnego Gminy. Być 

może mieszańcom Gminy wydaje się, że 
w ich miejscowości niewiele się dzieje, że ze 
środków publicznych korzystają wszyscy, 
tylko nie ich miejscowość. Nie jest to jednak 
prawdą, gdyż nawet w okresie największych 
oszczędności ,środki- jakie zostały przezna-
czone na daną miejscowość- tylko w postaci 
środków bieżących- sięgają setek tysięcy 
złotych. Sama Ligota Turawska wykorzy-
stała w  bieżącym roku środki na utrzyma-
nie ochotniczej straży pożarnej w  wys. 18 
tys. zł., na działalność LZS ok. 34 tys., na 
remont w szkole 24 tys., na remonty bieżące 
dróg i rowów 22 tys., środki funduszu sołec-
kiego w  wys. 19 tys., dotację na renowację 
rzeźby  w kościele w wys. 6 tys. Oprócz tego 

wydatkowane zostały środki na odśnieża-
nie, oświetlenie ulic, działalność świetlicy 
środowiskowej, opiekę społeczną oraz utrzy-
manie boiska i szatni LZS. Do tego dochodzi 
zakup działki LZS za 16 tys. zł. jak i również 
dotacja w  wys. 140 tys. zł  dla CARITAS, 
z  której usług korzystają również miesz-
kańcy Ligoty. Tylko pełne zrozumienie sytu-
acji finansowej panującej zarówno w kraju, 
jak i w gminie, a do tego pełna współpraca 
wójta, urzędników i  radnych pozwoli nam 
środki, jakimi dysponuje gmina wydatko-
wać tak, żeby osób niezadowolonych było 
jak najmniej.
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POJeDnAnIe w MOKreJ
PiotR slaDek  

Pojednanie w Mokrej
W  kwartalniku Fala nr 3/86/2011 ukazał 
się artykuł Magdaleny Sadowskiej „Konny 
Rajd z  Kotorza Wielkiego do Mokrej”. 
Miejscowość ta bardzo mnie zaintereso-
wała, a zapoznałem się z nią na spotkaniach 
Historii Lokalnej w Radłowie. Na jednym ze 
spotkań mój serdeczny przyjaciel z Psurowa 
Pan Bernard Kus bardzo obszernie opo-
wiadał o  wydarzeniach tejże miejscowości. 
W dniu 1 września 1939 roku. m. in. o tym 
jak 1 września 1939 roku Wołyńska Brygada 
Kawalerii pod dowództwem płk. Juliana 
Filipowicza powstrzymywała niemiecką 
4 Dywizję Pancerną generała Reinholda. 
Bardzo obszernie można się wszystkiego 
dowiedzieć o  tej bitwie z  książki Andrzeja 
Wilczkowskiego pod tytułem ,,Anatomia 
Boju”. Następnym tematem, o  jakim zaczął 
opowiadać Pan Kus było spotkanie żołnie-
rzy polskich i  niemieckich w  miejscowości 
Mokra, którzy walczyli naprzeciw siebie 
w  pierwszych dniach września. Kiedy Pan 
Bernard zakończył opowiadać o tych wyda-
rzeniach ,poprosiłem go o prywatne spotka-
nie i dokładne opowiedzenie o  pojednaniu 
w  Mokrej. Chwila zadumy i  zastanowienia 
Pana Kusa. Odpowiedź była krótka. Żeby 
wszystko dokładnie opowiedzieć, trzeba by 
było na to poświęcić kilka godzin. Pan Kus 
przekazał mi całe opowiadanie o  pojedna-
niu w  Mokrej na piśmie w  wyraził zgodę 
na opublikowanie całego opisu w  kwartal-
niku Fala. Opis, jaki otrzymałem jest bar-
dzo obszerny i będzie publikowany w kilku 
kolejnych numerach Fali.

Pełny zapis Pojednania w Mokrej
Jedną ze znamiennych dat tego roku jest 
70-rocznica rozpoczęcia najbardziej barba-
rzyńskiej w  dziejach świata wojny. l wrze-
śnia 1939 roku o  godzinie 4:50 również 
na wschodniej granicy powiatu oleskiego 
rozpoczęła się wrzawa wojenna. Jednostka 
4 Dywizji Pancernej pod dowództwem 
generała Gerharda Reinharda składająca 
się z  niemieckich jak również austriackich 
jednostek bojowych, jako główny kierunek 
ataku przewidziała szlak Krzepice – Opa-
tów – Mokra i dalej w kierunku północno-
wschodnim Radomsko–Warszawa. Bez 
zasadniczo większego oporu Niemcy już 
w godzinach rannych zajęli wszystkie miej-
scowości do rejonu Kłobucka. Atak ruszył 
ze wsi granicznej Windenau (Wichrów), 
a  sygnał do rozpoczęcia ostrzału artyle-

ryjskiego dał  kanonier Walter Kominek 
– wcielony do 4 Dywizji Pancernej żołnierz 
austriacki. 
Na silny, nieprzewidziany opór trafiły 
w  godzinach południowych jednostki nie-
mieckie w  rejonie wsi Mokra. Okopana na 
skraju lasu Wołyńska Brygada Kawalerii 
pod dowództwem pułkownika Juliana Fili-
powicza pozwoliła niemieckim czołgom 
i  wozom pancernym podejść bardzo blisko 
zamaskowanym haubicom przeciwpan-
cernym. Zupełnie nieprzewidziana obrona 
przyniosła atakującym bardzo dotkliwe 
straty. Źródła polskie i  niemieckie podają 
rozbieżną wielkość strat w  sprzęcie jak 
i  w  ludziach. Wołyńskiej Brygadzie Kawa-
lerii sekundował operujący na nasypie kole-
jowej w lesie w obronie pozycji pociąg pan-
cerny „Śmiały”. 
Krzysztof Kunert w książce ,,Wrzesień 1939” 
ocenia straty niemieckie na około l 000 żoł-
nierzy zabitych i rannych oraz 170 pojazdów 
w  tym 70 czołgów. Straty obrońców pod 
Mokrą ocenia się na 450 do 500 żołnierzy 
zabitych i  zaginionych. Po całodniowym 
boju i bohaterskiej obronie Polacy zmuszeni 
zostali do odwrotu w  kierunku Radom-
ska–Warszawy. Obronny bój w  rejonie wsi 
Mokra uznany został jako pierwsza bitwa 
ziemna II wojny światowej. Nawet w opinii 
sprawozdawców niemieckich uznano żoł-
nierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii jako 
niezwykle bohatersko broniących swoich 
pozycji. Podłożem ich postawy był patrio-
tyzm wobec kraju zagrożonego agresją 
wroga. 
Bitwa pod Mokrą stała się symbolem odwagi 
i męstwa polskiego żołnierza. W roku 1975 
wzniesiono na polu nieopodal cudownie 
ocalałej z  pożogi kanonady kaplicy drew-
nianej monumentalny pomnik.
Przez następne dziesięciolecia każda rocz-
nica bitwy była pod pomnikiem bardzo 
uroczyście obchodzona. Dzień 1 września 
stał pod znakiem uczuć patriotycznych, 
oddawano należną cześć bohaterstwu żoł-
nierza polskiego. Dla wielu uczniów z rejonu 
Mokrej- Miedźna l września był dniem 
rozpoczęcia roku szkolnego z  aktywnym 
patriotycznym udziałem w  uroczystościach 
rocznicy bitwy. W  odniesieniu do barba-
rzyńskiego okresu okupacji Polski zrozu-
miałe były w programie i  głoszonych prze-
mówieniach akcenty obrony wolności przed 
agresją militaryzmu niemieckiego. Jest 
rzeczą oczywistą, że akcenty uroczystości 
rocznicowych w  żadnej mierze nie mogły 
przynosić jakichkolwiek zbliżeń, spłycenia 

uprzedzeń do Niemców jako narodu współ-
czesnej, pokojowej Europy. Stąd wielkim 
dla mnie zaskoczeniem w  swojej idei była 
niespodziewana wizyta znanego mi z  kon-
taktów zawodowych rolnika Władysława 
Krawczyka Miedźna - wsi gminnej miejsco-
wości Mokra. Przybył razem z  Henrykiem 
Owczarkiem - Prezesem Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego Miedźna. Przesłanie, 
z  którym przybyli do mnie, było zaskaku-
jące. A było ono takie!
– Wiemy, że jesteś aktywnym członkiem 
mniejszości niemieckiej, masz kontakty 
z instytucjami niemieckimi, które być może 
mogły nam pomóc w spełnieniu następują-
cej idei. Wchodzimy w  nową erę ogólnego 
porozumienia w  Europie. Jest rok 1995 - 
kraje bloku komunistycznego są po trans-
formacji ustrojowej. Jest bez sensu dla idei 
Europy i  pokoju w  dalszym ciągu w  czasie 
corocznych uroczystości jubileuszu bitwy 
w Mokrej nadal krzewić nienawiść do Nie-
miec i Niemców. Już przecież niedługo po II 
wojnie światowej doszło do istotnego zbliże-
nia między Francuzami i Niemcami, mimo 
bardzo krwawych i  brutalnych zmagań 
w  I  i  II wojnie światowej. My nadal jednak 
tkwimy choćby w wydźwięku
uroczystości rocznicowych w Mokrej w nie-
nawiści do naszych zachodnich sąsiadów. 
Połóżmy temu kres. Jest z pewnością szansa, 
by odnaleźć żyjących jeszcze uczestników 
bitwy w Mokrej, którzy walczyli po stronie 
niemieckiej. Gdyby się odnaleźli ,należałoby 
spróbować wysondować ich odniesienie 
do idei spotkania z  polskimi weteranami. 
Być może zaistniałaby wtedy autentycznie 
wzajemna potrzeba spotkania się i podania 
sobie rąk w  geście przebaczenia i  pojed-
nania. Przekazane wezwanie jak również 
ukazane zaufanie imponowało mi. Zdawa-
łem sobie sprawę z  trudności, które spo-

z lewej str. Pan Bernard Kus, 
z prawej Pan Piotr Sladek
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tkam w  upraktycznieniu tej idei. Weterani 
tej bitwy zarówno z  jednej jak i  z  drugiej 
strony są z  pewnością już wieku ponad 80 
lat ludźmi. Porwałem się jednak do tej idei. 
Inicjatorom przedsięwzięcia podziękowa-
łem za podjęcie wspaniałego przecież gestu 
dla przyszłości stosunków polsko-niemiec-
kich, bardzo nośnego i mogącego niwelować 
dotychczasowe uprzedzenia.
Zaczęły się mozolne i  trwające w  czasie 
poszukiwania. Klimatu nie znalazłem dla 
tej idei w  niemieckim konsulacie we Wro-
cławiu. Kilka innych instytucji też nie 
wykazało się zainteresowaniem. Już prawie 
zrezygnowany zwróciłem się do Archiwum 
Wehrmachtu we Freiburgu. Stamtąd, po 

dłuższym oczekiwaniu, otrzymałem adres 
pułkownika w  stanie spoczynku Joachima 
Neumanna, który jako młody oficer pan-
cerny brał udział w bitwie pod Mokrą. Mój 
do niego skierowany list, z obszernym uza-
sadnieniem podjętej idei spotkania wetera-
nów, ten ponad 8O-letni, bardzo już schoro-
wany były żołnierz spod Mokrej, rozesłał do 
znanych mu weteranów, którzy 1 września 
1939 roku walczyli po stronie niemieckiej. 
Od niego otrzymałem entuzjastyczną do 
idei spotkania i  podjęcia próby pojednania 
odpowiedź. Zabiegi pana Neumanna były 
tak intensywne, że na ich skutek otrzyma-
łem wkrótce 9 listów z odpowiedzią i stano-
wiskiem byłych żołnierzy z Mokrej do pod-

jętego zamiaru spotkania pojednawczego. 
W  treści wszystkich tych listów można 
było rozpoznać, jak bardzo rola agresorów 
z  września 1939 roku przez dziesiątki lat 
obciążała sumienia byłych żołnierzy Wehr-
machtu. Wysiłek w  kierunku pojednania 
i  przebaczenia potraktowali jako szansę 
wyzbycia się odium winy wobec Polaków. 
Wracając do steranej wojną postaci puł-
kownika Joachima Neumanna trzeba wspo-
mnieć, że jest on autorem 760 stron liczącej 
książki - dziennika wojennego pt. „Czwarta 
Dywizja Pancerna’’. Egzemplarz tej książki 
historycznej jest w moim posiadaniu.

(ciąg dalszy w następnym numerze)

KOTórz wIelKI I JegO HIsTOrIA
– oDcinek iii

alfReD kuPka 

Z  chwilą ,gdy właściciele dóbr kotorskich 
stali się także właścicielami zamku znaj-
dującego się obok jednej z Kuchar (zalążka 
późniejszej Turawy), mogli teraz zamieszkać 
wśród swoich posiadłości.
Przyczyniło się to niewątpliwie do ich roz-
woju, zgodnie z  przysłowiem „Pańskie oko 
konia tuczy”. Niestety Georg von Koenigs-
feld nie pożył długo, zmarł bezdzietnie. 
W  roku 1565 bowiem panią na Turawie 
i  Chotorzu jest jego siostra Katarzyna, 
zamężna z Johannem Kokorz na Kamieńcu 
pow. Gliwice. Ksiądz Kahl pisze iż miała 
dobre serce zarówno dla kościoła, szkoły jak 
i swoich poddanych. Z litości nad mieszkań-
cami obu Kotorzy, którzy rokrocznie byli 
zalewani wodami Małej Panwi, która krętym 
i  płytkim korytem płynęła przez ich wio-
ski, zmieniła bieg tej rzeki z równoczesnym 
pogłębieniem i  wyprostowaniem na całym 
do niej należącym terytorium. A  to jest od 
Gaci na Kucharach, tej z dzisiejszego jeziora, 
do młyna w Węgrach długości ok. 7km. Jaka 
to była na owe czasy- lata 1580-1590 katorż-
nicza praca możemy sobie wyobrazić gdy do 
dyspozycji były tylko łopaty i  szpadle oraz 
ręczne nosidła, kosze i  ewentualnie taczki! 
Za ten dobry dla nich uczynek Kotórz M. 
zobowiązał się dostarczać rocznie na zamek 
miarę jęczmienia do warzenia piwa, a Kotórz 
W. rocznie 1talar krewnemu księdzu pani 
Katarzyny na Morawach. Stare koryto Małej 
Panwi jest dziś jeszcze łatwe do rozpozna-
nia. Począwszy od zachodniej ściany wału 
jeziora, 200m na północ od szosy Kotórz 
W.- Szczedrzyk biegnie trochę w  kierunku 
zachodnim, następnie opływa gruft od 

wschodu, północy i zachodu, biegnie wzdłuż 
drogi Turawa- Kotórz W. Tutaj po przejściu 
pod szosą skręca w  prawo, biegnie wzdłuż 
południowej strony głównej drogi w  kie-
runku zachodnim, przed krzyżem na końcu 
wsi odbija łukiem w lewo i płynie zakolami 
aż do Małego Kotorza. Tutaj skręca w prawo 
i zasadniczo w kierunku na północ biegnie 
przy wschodnim krańcu tej wsi aż do Małej 
Panwi, krótko przed młynem w Węgrach. 
 Wzmianka o  tym, że miała ta pani czułe 
serce też dla kościoła i  szkoły przekonuje 
nas, że już wtedy znajdowała się w naszym 
Kotorzu szkoła, zapewne przy probostwie. 
Z  tym że była to szkoła raczej elitarna 
i uczęszczały do niej dzieci szlachty i zamoż-
niejszych mieszkańców oraz przeznaczeni 
do stanu duchownego. W swoim testamen-
cie z  dnia 8.VI.1592 spisanym na zamku 
Kamieniec pani Katarzyna Kokorz zapisuje 
swojej wnuczce też Katarzynie Sedlnitzki 
następujące majętności: swoje miejsce 
zamieszkania z przyzamkowym folwarkiem 
zwanym Turawą, wioski Mały i Wielki Cho-
torz, folwark i wieś Ligotę, wieś Kadłub, fol-
wark Kuchara, hutę z kuźnią Trzensin i dom 
w Opolu. Nową właścicielką tutejszych dóbr 
jest więc Katarzyna Sedlnitzki. Zostaje nią 
ostatecznie w  dniu 1.V.1600r. jeszcze za 
życia swojej babci. Wtedy wychodzi za mąż 
za Barona Andrzeja Kochtitzkiego pana na 
Koszęcinie i Lublińcu. Był jednym z najbo-
gatszych szlachciców na Górnym Śląsku. 
Gdy w 1603r. wieś i zamek Koszęcin zostały 
przez Lisowskich kozaków (lekka jazda 
kozacka utworzona przez osławionego rot-
mistrza Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
Lisowskiego) zniszczone i  spalone, wtedy 
wybudował nowy, masywny, bogato urzą-

dzony zamek. Słynne już wtedy były jego 
bogato złocony księgozbiór i biblioteka. Do 
teraz posiadanych dodatkowo majątków 
turawskich dokupił w  1617r. posiadłości 
Kozielskie z miastem Koźle, 7wsi i 4 folwarki 
za 170tyś.Thl. Niestety rok później wybuchła 
wojna 30-letnia 1618-1648. W  czasie gdy 
tutejszymi majątkami zarządzał Andrzej 
Kochtitzki w  źródłach nie ma o  nich żad-
nej wzmianki. Pan Andrzej bowiem jako 
żarliwy protestant rzucił się w  wir wielkiej 
ówczesnej polityki i  sprawy majątkowe 
zeszły na margines jego działalności. Aby 
zrozumieć teraz tragiczny koniec Andrzeja 
Kochtitzkiego należy choćby w  telegraficz-
nym skrócie przedstawić ogólne tło histo-
ryczne tamtych czasów. 
 Otóż jeszcze za życia cesarza Niemiec i króla 
Czech Macieja Habsburga został z jego woli 
wybrany królem Czech jego bratanek Ferdy-
nand, późniejszy cesarz Ferdynand II. Jego 
koronacja odbyła się w  Pradze 19.VI.1617r. 
21.V.1618 w  Pradze zaszły wydarzenia tzw. 
bunt Rajców Miejskich zapoczątkujące 
wojnę 30 letnią, która obróciła całe Niemcy, 
w  tym i  Śląsk w  ruinę. 20.III.1619 zmarł 
cesarz Maciej, wtedy zarówno Czesi jak 
i Łużyczanie i Stany Śląskie pozbawiają Fer-
dynanda korony Czech oskarżając go wro-
giem nowej religii, tj. protestantyzmu, której 
wyznawcami byli w  tym czasie większość 
szlachty zarówno Śląskiej, Czeskiej i Łużyc-
kiej. Pamiętać bowiem należy, że wtedy 
Śląsk od blisko 300lat wchodził w skład Kró-
lestwa Czech i  co za tym idzie i  Cesarstwa 
Niemieckiego. Stało się to w wyniku złoże-
nia hołdu królowi Czech Janowi Luksem-
burczykowi kolejno przez tutejszych książąt 
Piastowskich poczynając w 1327r. od księcia 
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Wrocławskiego Henryka IV. W 1335r. także 
król Polski Kazimierz Wielki w  układzie 
Trenczyńskim oświadczył pod przysięgą, że 
Polska żadnych pretensji do Śląska nie ma 
i nigdy mieć nie będzie. Po detronizacji Fer-
dynanda Czesi i Stany Śląskie wybrali kró-
lem Czech aktywnego kalwinistę Elektora 
Palatynatu Fryderyka. Wojska cesarskie 
zwyciężyły jednak rebeliantów 8.XI.1620r. 
pod Białą Górą na zachód od Pragi. Fryde-
ryk zbiegł a Ferdynand wrócił na tron.
 W tym czasie nasz Kochtitzki odgrywał na 
Śląsku wybitną, ale i  nieszczęsną i  zgubną 
dla siebie rolę. Jako aktywny protestant 
został wybrany przez Stany księstw Opol-
skiego i  Raciborskiego w  dniu 8.X.1619 
Gubernatorem Księstw Górnośląskich 
w  miejsce pozbawionego tego stanowiska 
katolika Barona Krzysztofa Pruszkowskiego. 
A  to za wskazaniem również protestanc-
kiego księcia Brzeskiego Jana Krystiana jako 
namiestnika całego Śląska. Za rok jednak, 
po bitwie pod Białą Górą Kochtitzki zre-
zygnował z  tego stanowiska, został jednak 
tym razem przez komisarzy królewskich 
powtórnie do tej godności podniesiony. 
Gdy teraz w 1626r. wojska Duńskie i prote-
stanckie pod wodzą Mannsfelda powtórnie 
najechały Śląsk, zdobyły przy wsparciu pana 
Kochtitzkiego m.in. i  twierdzę Kozielską. 
Za to jako osoba piastująca z łaski króla tak 
szczytną funkcję został oskarżony o zdradę 

Stanu, pozbawiony czci i wszelkich godno-
ści, a  wszystkie jego majątki z  wyjątkiem 
Turawsko-Chotorkich jako własność jego 
małżonki zostały w  1629r. skonfiskowane 
i  wcielone do kamery cesarskiej. Andrzej 
Kochtitzki zbiegł, wstąpił do służy szwedz-
kiej. Wpadł jednak później w  ręce cesarkie 
i zmarł w niewoli we Wiedniu. Zwłoki jego 
przez długi czas jako zdrajcy nie mogły 
zostać pogrzebane. Uff, a miało być krótko! 
Jeszcze na marginesie chcę podać czytelni-
kom iż Andrzej Kochtitzki nie był bratan-
kiem Ferdynanda II ani nie łączyły ich żadne 
inne więzy pokrewieństwa. Był synem Jana 
Kochtitzkiego na Lublińcu i  Anny, córki 
Wacława Zaręby na Kalinowie i było im bar-
dzo, a bardzo daleko do najwyższych warstw 
panującej w Europie feudalnej arystokracji. 
A Ferdynand był synem arcyksięcia Karola 
z  Austriackich Habsburgów i  księżniczki 
bawarskiej Marii z dynastii Wittelsbachów.
 Wdowa Katarzyna Kochtitzki z domu Sedl-
nitzki także w  roku 1629 sprzedaje swoje 
dobra Turawsko- Chotorskie Johannowi von 
Dubrawka za 58 tyś. Thl. Dziewięć lat później 
sprzedaje pan Dubrawka te same majątki za 
30tyś.Thl. Baronowi Nikolaus Blankowski. 
Widzimy więc jak to w tak krótkim czasie- 9 
lat, majątki te straciły w tej okropnej wojnie 
prawie połowę swojej wartości. 
W rękach tej rodziny pozostały teraz przez 
4 pokolenia do 1712r. i  znów wartość ich 

znacznie, bo przeszło dwukrotnie wzro-
sła. Za czasów drugiego Blankowskiego- 
Johanna w  latach 1679 oraz 1687 na fali 
kontrreformacji po wojnie 30-letniej odbyły 
się wizytacje kanoniczne celem odrodzenia 
i wzmocnienia katolicyzmu między innymi 
i  w  parafii Kotórz W. Przeprowadził je 
archidiakon przy katedrze opolskiej Mar-
tinus Theophilus Stephetius. W  Kotorzu 
skrytykował brud, biedotę i ciasnotę naszej 
świątyni starszej od ligockiej filiali, która 
wtedy też miała już 200lat. To utwierdza 
nas w przekonaniu iż w Kotorzu kościół stał 
już czy ten czy inny, od początków chrze-
ścijaństwa na tych ziemiach. Johann Blan-
kowski „heretyk” tj. protestant, swoje dzieci 
dał wychować po katolicku, a  sam na łożu 
śmierci także konwertował na tę wiarę. Jego 
syn i następca Bogusław Ernest 
1687-1707 uniesiony zapewne ambicją prze-
prowadził gruntowną renowację i przy oka-
zji również rozbudowę naszej wtedy przeszło 
200-letniej świątyni. Następca i  syn Bogu-
sława Karl Franz sprzedaje dobra Turawsko-
Kotorkie w  dniu 8.IV.1712r. za 66tyś. Thl.! 
Dobrze musieli zarządzać swoimi włościami 
Blankowscy, skoro wartość ich majątków 
w ciągu 60lat pokoju podwoiła się. Kupcem 
był Martin Scholz von Loevenkron ze Sta-
rych Tarnowic, którego rodzina zapoczątko-
wała nową erę tutejszych dziejów.

JubIleusz 300 – lecIA KOścIOŁA Pw. 
św. JADwIgI śl. w bIerDzAnAcH

ks. geRaRD wilk 
pRobosZcZ

16 października 2011 roku parafia nasza 
obchodziła swój doroczny odpust ku czci 

św. Jadwigi Śląskiej, naszej Patronki. I  nie 
byłoby w  tym nic szczególnego. Przecież 
uroczystości odpustowe odbywają się set-
kach, a  nawet tysiącach parafii na Opolsz-
czyźnie czy w  Polsce. Tym razem jednak 

nadeszła wyjątkowa okazja, by wspomnieć 
uroczystość odpustową w  Bierdzanach.
Pierwszym powodem naszego całorocznego 
świętowania jest jubileusz naszej świątyni: 
300-lecie jej budowy. Wyjątkowe wyda-
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rzenie dla całej naszej społeczności, dla 
parafian, a myślę, że także dla całej Gminy 
Turawa.
Otoczony wysokimi dębami, prawdopo-
dobnie posadzonymi przez budowniczych 
ówczesnej kaplicy (kościoła) 600 lat temu, 
stoi na wzniesieniu, w centrum naszej wio-
ski, świadek wiary poprzednich pokoleń,
ich miłości do Boga i ludzi. Wdzięczni jeste-
śmy za to miejsce kultu i   modlitwy, za to, 
że mamy możliwość zanurzyć się tutaj 
w duchowej przestrzeni Bożego życia przez 
sakramenty i liturgię eucharystyczną, mamy 
możliwość poznania siebie, swoich słabości, 
zrozumienia innych, szczególnie w konfron-
tacji ze Słowem Bożym, tutaj słuchanym. 
Jest to bowiem miejsce spotkania człowieka 
z  Bogiem, ale także z drugim człowiekiem, 
co pozwala duchowo dojrzewać i  tworzyć 
wspólnotę wiary i  miłości. Bez tej świątyni 
byłoby to utrudnione, nawet niemożliwe. 
 Z tej racji 16 października dziękowali-
śmy Bogu za to historyczne miejsce, za świą-
tynie, które tutaj były i   za bogactwo łaski, 
jakie spłynęło na poprzednie pokolenia i  na 
nas, obecnie przeżywających jubileusz.
 Pozwólcie więc, że przedstawię 
w  ogromnym skrócie rys historyczny 
i  wspomnę o  kolorowym bogactwie naszej 
świątyni – o polichromiach.
Pierwszą wzmianka o kaplicy na tym miej-
scu mamy z   roku 1297. Dodam tylko, że 
wieś powstała w  1279 roku. Dopiero w 1410 
roku jest pisemne potwierdzenie istnienia 
kaplicy. 
Po śmierci zakrystianina przy Kolegiacie 
św. Krzyża w Opolu Jana Mikołaja, zwanego 
Mikołajem z Laskowic, odczytano jego testa-
ment, w  którym zapisał, że przeznaczył 2 
marki na utrzymanie kaplicy w Bierdzanach.
Kaplica była drewniana pw. św. Walentego, 
kapłana i  męczennika.
 Ostatnia z  dostępnych z  tego czasu 
informacji na temat wsi Bierdzany, to doku-
ment wystawiony w  Nysie w 1531 roku przez 
biskupa Jakuba z   Wrocławia i  księcia Jana 
z  Opola, który wymienia Bierdzany jako 
jedną ze wsi obowiązanych do dziesięciny 
na rzecz kolegiaty św. Krzyża w Opolu.
Jest to ostatnia informacja przed reformacją. 
Niewiele wiemy, co działo się w  Bierdzanach 
w  czasie reformacji. Jest wzmianka o roz-
budowie drewnianej kaplicy w  latach 1554 
– 1583 oraz że nasza świątynia przejściowo 
znalazła się w rękach protestantów.
 W  roku 1645 kościół, a  raczej kaplica 
bierdzańska stała się filią parafii Bogacica. 
W  roku 1679 w  sprawozdaniu ks. Waw-
rzyńca Joanstona, archiprezbitera z  Namy-
słowa objazdu wizytacyjnego parafii kato-
lickich po zwalczeniu reformacji czytamy, że 

w kościele w Bierdzanach jest nawa główna 
i wieża kościelna. Jest tu tylko 6 rodzin kato-
lickich. 
W  1687 dokument wizytacyjny kano-
nika Teofila Stephetiusa, stwierdza, że 
obok kaplicy św. Walentego jest kaplica 
św. Jadwigi, które znajdują się w  jednym 
kościele. Kościół jest podzielony między 
katolików i  protestantów. Katolicy modlą 
się w   kaplicy św. Walentego, a  protestanci 
w  kaplicy św. Jadwigi. Katolicy mają tylko 
8 razy w  roku nabożeństwo. Właścicielami 
Bierdzan był wtedy (od 1583 r.) ród prote-
stancki Dombrowków. Koegzystencja obu 
wyznań przetrwała prawdopodobnie do 
drugiej połowy XVIII w. Nie jest to jednak 
pewne.
W  1704 roku Bierdzany kupił od Dombrow-
ków baron Bogusław von Blankowski 
z  Turawy. I  w  tym czasie ks. Franciszek 
Natschensky, ówczesny proboszcz z   Boga-
cicy, przeprowadza generalny remont naszej 
świątyni. W  książce „Bogacica – Dzieje 
parafii” autorstwa ks. Henryka Gerlica, czy-
tamy:
„Najcenniejszą jednak rzeczą, którą pro-
boszcz ten pozostawił po sobie, istniejący 
po dzień dzisiejszy, jego własnym sumptem 
wzniesiony (rozbudowany) w  1711 roku 
kościół w   Bierdzanach, który w  1712 roku 
dodatkowo uposażył, zapisując mu 60 tala-
rów.” W  innych źródłach mamy wzmiankę 
o przeprowadzeniu generalnego remontu.
Generalny remont, to w tych czasach na Ślą-
sku oznaczało, rozbiórkę całego kościoła, 
(oprócz wieży, która była solidnie zbu-
dowana) i  praktycznie budowę nowego 
kościoła, na tym samym miejscu. Z tej racji 
mamy zapis w  „Rocznikach Diecezji Wro-
cławskiej” oraz w  „Rocznikach Diecezji 
Opolskiej ” od 1974 roku, że nasza świątynia 
została zbudowana w roku 1711 i konsekro-
wana. Potwierdzeniem tego jest fakt, że całe 
wyposażenie tej świątyni jest z  XVIII i XIX 
wieku. Tym samym i polichromie, data 1711 
jest wyryta na podmurówce kościoła po 
stronie wschodniej.
W  1720r. nabył dobra turawskie od Blan-
kowskich Marcin von Loewencron. W 1746 
roku Anton von Loewencron żeni się z Anną, 
Barbarą von Garnier z  Lublińca – później-
szą hrabiną Gaschin, córką Piotra von Gar-
nier i sprzedaje swojej niezamężnej siostrze 
Justynie Bierdzany, by je odkupić w  roku 
1754. Owa Justyna w czasie 8 lat władania na 
Bierdzanach zadbała o  obsadzenie kaplicy 
dworskiej stałym kapłanem i  ufundowała 
hipotekę dworską na utrzymanie kościoła. 
Początki fundacji sięgają 14.11.1751 roku. 
3.12.1753 r. ks. Michał Guzy, proboszcz ze 
Szczedrzyka przeznaczył na utrzymanie 

fundatysty w Bierdzanach legat w wysokości 
1000 guldenów. 1.3.1754 r. fundację zatwier-
dził Wikariat Generalny we Wrocławiu.
23.3.1754 r. pierwszym fundatystą został ks. 
Paweł Biskup, który był nim do 1765  r. Od 
1765 roku fundatystą był Andrzej Cichon do 
roku 1792. 
Fundatysta odprawiał mszę św. w niedzielę, 
głosił kazania i nauczał religii, a potem prze-
jął w  imieniu proboszcza z  Bogacicy dusz-
pasterstwo – stąd mógł udzielać sakramen-
tów. Nie wiadomo dokładnie kiedy fundacja 
bierdzańska została podniesiona do rangi 
LOKALII. Lokalistą zwano już trzeciego 
fundatystę ks. Jakuba Sobotę.
24.6.1841 r. lokalia bierdzańska została odłą-
czona od parafii Bogacica. Ustanowiono tu 
samodzielną placówkę duszpasterską, włą-
czoną do archiprezbiteriatu opolskiego.
Lokalistami byli kapłani: Zimmermann, 
Karl Proelle, Patermann, Karl Hoschek, 
Alois Lissek.
23.01.1896 r. erygowano parafię. Pierwszym 
jej proboszczem był Karl Riedl, którego 
staraniem lokalia stała się parafią. Parafię 
erygowano pod wezwaniem św. Jadwigi Ślą-
skiej. Kolejnymi proboszczami byli: kapłani 
Alfred Paterok, Gotfried Pillawa, Wilhelm 
Pieschek, Ks. Infułat Marian Żagań, ks. 
Bohdan Deja i obecnie ks. Gerard Wilk

Polichromia tzw. Biblia pauperum
Nasz kościół w  XVIII w. przyozdobiono 
polichromią. Pokrywa ona wszystkie ściany 
i sufit. Przedstawia sceny biblijne ze Starego 
i  Nowego Testamentu (nawa) oraz sceny 
z życia świętych: patronów naszej Parafii św. 
Walentego i   św. Jadwigi (kaplice). W   pre-
zbiterium na suficie przedstawiono malar-
sko hymn „Salve Regina” na cześć NMP, 
a na ścianach umieszczono postaci świętych: 
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św. Sebastiana, św. Annę, św. Rodzinę, św. 
Urszulę, Helenę, Agnieszkę, Dorotę i  Mał-
gorzatę zaś poniżej znajduje się duży obraz 
przedstawiający MB Szkaplerzną z   klęczą-
cymi obok św. Szymonem Sztokiem i  św. 
Teresą z  Avila, propagatorami Szkaplerza 
św. – co może potwierdzać istnienie w Bier-
dzanach, w  tym czasie, Bractwa Szkaplerza 
św. Sufit nawy głównej przedstawia wyobra-
żenie nieba: środek sufitu przedstawia 
Trójcę św. a   wkoło w   8 kasetonach świę-
tych i  aniołów oddających cześć Bogu Ojcu, 
Synowi i  Duchowi św. Mówiąc o  polichro-
mii naszego kościoła, nie można nie wspo-
mnieć o scenie zatytułowanej „Śmierć bier-
dzańska”, gdyż to ta scena była powodem 
odkrycia przez ks. Mariana Żagana i  wier-
nych naszej Parafii całej cennej polichromii. 
Przedstawia ona kostuchę z mieczem, która 
przychodzi po bogatego człowieka, siedzą-
cego za stołem i liczącego pieniądze. Lewym 
ramieniem wymierza w niego miecz, a  dru-
gim wskazuje mu klepsydrę (symbol ucie-
kającego czasu) – jego czas się kończy, na 
nic mu bogactwa, które zgromadził. Scena 
nawiązująca do mów Pana Jezusa z  Nowego 
Testamentu, z Ewangelii św. Łukasza 12,16 - 
21: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają 
twojej duszy od ciebie, komu więc przypad-
nie to, coś przygotował”; trzeba, aby czło-
wiek był bogaty przed Bogiem.

Jak dokonano odkrycia tej cennej polichromii? 
Ks. Marian Żagań, jako proboszcz tej Para-
fii, interesował się jej historią i  dowiedział 
się o  krążącym po Bierdzanach i  pobliskich 
wsiach 
powiedzenia: „Wyglądasz jak śmierć bier-
dzańska”, którym określano słabych zdro-
wiem ludzi. To samo przysłowie zostało 
zanotowane w „Nowej księdze przysłów pol-
skich” dzieła Józefa Lompy.
Gdzie jest ta śmierć pytał się ks. Proboszcz? 
Odpowiedź przyszła przypadkowo. Trzeba 
dodać, że w roku 1898 prawdopodobnie wła-
dze pruskie nakazały – przy okazji remontu 
kościoła zamalować ową polichromię. Dla-
czego? Nie wiemy. (Jest jeszcze inna wer-
sja. Pożar w  kościele. Nie było pieniędzy 
na odnowienie, więc zamalowano. – Przez 
72 lata nie ujrzała ona światła dziennego. 
Kościół był pomalowany białą farbą a że po 
II wojnie światowej był brudny, proboszcz 
tutejszy, nakazał zamalować go zieloną 
olejną farbą. Ks. proboszcz Marian przy-
gotował drzewo na boazerię, aby przykryć 
te brudne ściany. Okazało się jednak, że 
pod farbą kryje się niespodzianka- piękna 
w kolorystyce i treści polichromia, zaliczana 
do nurtu baroku ludowego. Dzieło niezna-
nych malarzy tzw. trubadurów wiejskiego 

malarstwa. 
Poproszony o wykonanie ołtarza do liturgii 
posoborowej pan Paweł Sznela (rzeźbiarz już 
dziś nie żyjący, z Bytomia) przybył do naszej 
parafii na wizję lokalną i w rozmowie z ks. 
Marianem, dowiedział się o  bierdzańskiej 
śmierci. Poprosił Ks. Proboszcza o scyzoryk. 
Poszedł do kościoła i za organami zaczął tym 
scyzorykiem odłupywać farbę ze ściany. Po 
chwili pracy odkrył twarz pewnej postaci – 
jak się potem okazało części ogromnej poli-
chromii. Potem ks. proboszcz z parafianami 
pod kierunkiem Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków przez 9 lat odkrywali niegdyś 
zamalowaną polichromię. Samą zaś śmierć 
bierdzańską odkrył sam proboszcz. Prace 
trwały bez przerwy od 1970 – 1979 roku, 
a potem do 1982 roku wykonano wernikso-
wanie czyli zabezpieczanie tej polichromii 
przed warunkami zewnętrznymi.
Całe to bogactwo duchowe, historyczne 
i  malarskie składa się więc na to uroczyste 
podziękowanie Bogu, za to. że na tym miej-
scu „mieszkać się Mu spodobało”, by być ze 
swoim ludem – szczególnie przez te 300 lat 
– aby mu błogosławić, przeprowadzić przez 
niełatwy czas i ciągle wskazywać sens życia, 
by każdy człowiek, przez Niego umiłowany, 
żył codziennie Chrystusowym zapew-
nieniem: „Ja Jestem zmartwychwstaniem 
i życiem. Każdy, kto we Mnie wierzy, choćby 
i  umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy 
we Mnie, nie umrze na wieki” J 11, 25 – 26
 Drugim powodem naszego dziękczy-
nienia była 115 rocznica erygowania naszej 
Parafii, co miało miejsce 23 stycznia 1896 
roku. 
Uroczystej Mszy św. dziękczynnej jubile-
uszowo – odpustowej przewodniczył nasz 
Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja, który 
wygłosił do nas okolicznościowe kazanie. 
Koncelebrowali O. Biskup Antoni Reimann, 
nasz dostojny gość z  Boliwii, a  Sąsiad 
z Kadłuba Turawskiego, Ks. Infułat Marian 
Żagan, proboszcz 
w  Bierdzanach w  latach 1965 – 1980 oraz 
ks. Alfred Klimek, obecnie kapłan diecezji 
Gliwickiej, na emeryturze – jako wikariusz 
zastępował podczas choroby ks. probosz-
cza Wilhelma Pieschka. Na uroczystość 

naszą nie przybył mój poprzednik ks. Boh-
dan Deja. Obecni byli na tej uroczystości 
kapłani z  dekanatu Zagwiździe oraz ks. 
Dziekan dekanatu Kluczbork Piotr Gołąbek, 
a  proboszcz z   Bogacicy – (od 1645 – 1841 
roku nasza miejscowość była filią Bogacicy) 
oraz nasz były dziekan, a obecny proboszcz 
z Kotorza Wielkiego ks. Rajmund Kała.
Zaszczycili nas swoją obecnością pan Sta-
rosta Opolski Henryk Lakwa z małżonką, 
pan Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa 
z  małżonką, pani sekretarz naszej Gminy 
mgr Stanisława Brzozowska, Radni Gminy 
i  Kierownicy Referatów, Pani Sołtys Rita 
Gabryś z mężem, członkowie Rady Duszpa-
sterskiej, liczni Goście i  miejscowi parafianie.
Do Mszy św. przygrywała orkiestra dęta 
z  Łowkowic pod dyrekcją pana Wiktora 
Poloczka. Chciałbym, przy tej okazji, wszyst-
kim Gościom ks. Biskupom, kapłanom 
naszego Dekanatu, ks. Gościom spoza deka-
natu, Panu Staroście, Panu Wójtowi Gminy 
Turawa, pracownikom i  radnym Gminy, 
pani Sołtys naszej miejscowości, Radzie 
Duszpasterskiej i wszystkim Gościom, któ-
rzy uświetnili swoją obecnością naszą uro-
czystość oraz sponsorom podziękować ser-
decznym „Bóg zapłać” !
Osobno pragnę podziękować za ogromną 
pomoc, jaką zaoferował naszej parafii pan 
Wójt Waldemar Kampa i  za konkretną jej 
realizację. Dzięki tej pomocy, szczególnie 
finansowej, mogliśmy przygotować budy-
nek kościoła – od strony materialnej – do tak 
doniosłej uroczystości.
Była to podniosła uroczystość, a jednocześnie 
historycznie ważna dla naszej parafii. Nie 
tylko ze względu na wagę wydarzenia, ale też 
z   tego powodu, że jeszcze nigdy w dziejach 
parafii tak nie było, by naszemu świętowaniu 
towarzyszyło aż trzech biskupów.
 Obchody rozpoczęliśmy 4 września 
bardzo dobrze przygotowanymi Dożynkami 
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Powiatowo – gminno – parafialnymi, gdzie 
uroczystej eucharystii przewodniczył ks. 
Biskup Paweł Stobrawa.
Następnie przez prawie półtorej miesiąca 
co niedzielę, odbywały się koncerty: orkie-
stra ze Starych Budkowic, Zespół Dziecięcy: 
„Promyki Maryi” z Zębowic, chór „Caprico-
lium” z Głuchołaz, zespól z Pławniowic
pod kierunkiem ks. Krystiana Worbsa, 
następnie przeżyliśmy pięknie prowadzone 
przez O. Cherubina z Borek Wielkich reko-
lekcje parafialne, zaś 9 października pro-
gram zatytułowany „Wdzięczność pamięcią 
serca „wwykonaniu państwa Skibów i Płacz-

ków z Opola. 16 października, po uroczystej 
eucharystii jubileuszowej, spędziliśmy nie-
dzielne odpustowo – jubileuszowe popołu-
dnie, na koncercie zatytułowanym :
„Wdzięczni błogosławionemu Janowi Paw-
łowi II” z zespołem Jacka Kieroka. Jednocze-
śnie wspominając WIELKIEGO PAPIEŻA, 
w  XXXIII rocznicę wyboru, zakończyliśmy 
nasze świętowanie.
Przygotowywaliśmy się do niego przez 12 lat, 
prowadząc różne inwestycje:
kaplica przedpogrzebowa – dzieło parafian 
pod kierunkiem pana Jana Michalczyk, 
remont organów i nagłośnienia, nowe ogro-

dzenie kościoła i plebanii, chodnik z kostki 
granitowej wokół kościoła, renowacja ołtarza
głównego, stacji „Drogi Krzyżowej” i  poli-
chromii sufitu prezbiterium i wiele innych. 
Nie zapomnieliśmy o  „ inwestycji” ducho-
wej. Jesteśmy szczęśliwi, że z Bożą pomocą 
i wsparciem dobrych ludzi, wszystko udało 
się przygotować na ten jedyny dzień, na 16 
października 2011 roku, na Jubileusz 300 – 
lecia budowy naszej wspaniałej, zabytkowej 
świątyni pw. św. Jadwigi Śląskiej. Nie spo-
czywamy jednak na laurach, ale dalej zabie-
ramy się do pracy na chwałę Boga i  nasz 
duchowy pożytek.

rOK 2011 w MŁODzIeżOweJ 
rADzIe gMInY
pReZydium młodZieżowej 
Rady GmiNy tuRawa

 Kończy się kolejny rok działalności 
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa, który 
był dla Rady rokiem wyborczym. Pierwszy 
rok działalności w  zmienionym składzie 
i  z  nowym przewodniczącym upłynął pod 
znakiem realizacji projektów przyjętych 
w Planie Inicjatyw. W skład rady w kolejnej 
kadencji weszli nowi energiczni przedsta-
wiciele młodzieży z  naszych miejscowości, 
którzy razem z osobami, które już wcześniej 
w radzie pracowały sprawnie przystąpili do 
realizacji założonych projektów. 
Już w  maju wspólnie z  Młodzieżową Radą 
Miasta Opole zorganizowaliśmy Turawsko 
- Opolski Rajd Rowerowy, który kończyli-
śmy pod CH. Turawa Park na granicy Opola 
i  Zawady. Przy okazji realizacji tej inicja-
tywy nawiązaliśmy nieformalną współ-
pracę z  młodzieżowymi radnymi z  Opola, 
którą planujemy poszerzać i  sformalizować 
w przyszłości. Jak co roku tak i  tym razem 
z Radą Sołecką, kołem DFK, radnymi gmin-
nymi z  Kotorza Małego zaprosiliśmy naj-
młodszych na festyn z okazji Dnia Dziecka, 
który od tego roku stał się nieoficjalnie 
gminnym dniem dziecka. W czerwcu, rów-
nież w Kotorzu Małym rozegraliśmy kolejną 
edycję Otwartego Turnieju Siatkówki Pla-
żowej. Nową pozycją wśród naszych pro-
jektów był Młodzieżowy Festyn, do którego 
organizacji przymierzaliśmy się od dwóch 
lat. W  tym roku dzięki zaangażowaniu 
LZS Zawada, Rady Sołeckiej Zawady i OSP 
Zawada oraz miejscowej szkoły podstawo-
wej i  lokalnych działaczy udało się przy-
gotować turniej piłki nożnej wraz z  towa-
rzyszącym mu festynem. Na koniec lipca 

jedenaście amatorskich drużyn piłkarskich 
zmierzyło się w  turnieju „Zawada Cup”. 
Imprezę chcemy kontynuować w przyszłych 
latach, tym bardziej, że żywo współpracą 
zainteresował się zawadzki LZS. Na zapro-
szenie nowopowstałej Młodzieżowej Rady 
Gminy Dobrzeń Wielki uczestniczyliśmy 
w  serii spotkań pomiędzy naszymi radami 
przedstawiając kolegom nasze doświad-
czenia związane z  funkcjonowaniem rady 
u  nas. Ciekawe były również spostrzeże-
nia dotyczące formy i  założeń dotyczących 
funkcjonowania rady w  jednej z  najbogat-
szych gmin w województwie opolskim.
Jesień to tradycyjnie kolejna odsłona, w roku 
2011 już szósta Otwartego Amatorskiego 
Turnieju Tenisa Stołowego. Tym razem na 
eliminacje z  naszym „obwoźnym turnie-
jem” zawitaliśmy w listopadzie do Zakrzowa 
Turawskiego, Osowca i  Kotorza Wielkiego. 
Na początku grudnia najlepszych tenisistów 
zaprosiliśmy, jak co roku na wielki finał roz-
grywek do sali OSP w Węgrach.
Ostatnim projektem realizowanym w  roku 
2011 był VI Otwarty Konkurs Piosenki „Nas 
Łączy Muzyka”, który to obok możliwości 
zaprezentowania swoich muzycznych umie-
jętności, stał się znów okazją do integracji 
lokalnego środowiska i był okazją do podsu-
mowań mijającego roku w działalności Mło-
dzieżowej Rady. 
 Podsumowując mijający rok cieszy 
nas, że po kolejnej wymianie składu rady, 
nie straciła ona na swojej prężności w dzia-
łaniu i  szybko przeszła nad wyborami do 
codziennej pracy. Pozytywne wydaje się 
poprawne działanie jej mechanizmów, co 
pozwala się skupić na merytorycznym dzia-
łaniu. Zaliczką na następne lata jest entu-
zjastyczne podejście młodzieży, szczególnie 

nowych radnych do pracy w jej strukturach.
 Nie zapominamy, że podejmowane 
działania nie mogłyby być realizowane bez 
współudziału lokalnych społeczności. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy to zauważają 
i chcą realizować niektóre projekty wspólnie 
z nami. W tym miejscu dziękujemy wszyst-
kim, którzy służyli nam swoją pomocą 
w  mijającym roku, a  szczególnie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Węgrach, Osowcu, 
Kotorzu Wielkim i  Zawadzie, Radom 
Sołeckim Zakrzowa Turawskiego, Kotorza 
Małego, Kotorza Wielkiego, Zawady, WiK-
owi Turawa, Szkole Podstawowej w Osowcu 
i Zawadzie a także LZS-owi Zawada i LZS-
owi Osowiec oraz wszystkim innym, któ-
rych tutaj nie wymieniliśmy. 

W  związku ze zbliżającymi się świętami 
Bożego Narodzenia chcemy złożyć wszyst-
kim sympatykom Młodzieżowej Rady 
Gminy, młodzieży i  osób, z  którymi mieli-
śmy okazję współpracować w tym roku naj-
cieplejsze życzenia spokojnych i  radosnych 
świąt, a na Nowy Rok życzymy pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.
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STOP
AZBEST

zInwenTArYzOwAnO AzbesT 
w gMInIe TurAwA
Danuta PiwowaRczyk

iNspektoR ds. ochRoNy śRodowiska

W czerwcu 2011r. Gmina Turawa podpisała 
Porozumienie z Ministerstwem Gospodarki 
na dotację w wysokości 80% kosztów reali-
zacji zadania, dzięki której możliwe było:
•  wykonanie inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy 
Turawa,

•  opracowanie „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Turawa”.

Inwentaryzację azbestu na terenie Gminy 
Turawa wykonała specjalistyczna firma, 
wyłoniona w  drodze zapytania ofertowego: 
ALBEKO z  siedzibą ul. Niemodlińska 79, 
45-864 Opole.  
Inwentaryzacja obejmuje między innymi:
a)  przegląd całego terenu Gminy Turawa, 

który miał na celu lokalizację wszystkich 
obiektów zawierających azbest;

b)  numery działek ewidencyjnych i obrębów 
ewidencyjnych, na których występują 
wyroby zawierające azbest;

c)  dane adresowe występowania azbestu 
(miejscowość, ulica, numer posesji),

d)  powierzchnia wyrobów zawierających 
azbest [m²];

e)  ciężar azbestu [Mg].
 Opracowany „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Turawa” dostępny jest na stronie inter-
netowej Gminy Turawa: www.turawa.
pl oraz www.bip.turawa.pl. Ponadto pro-
gram wraz z  inwentaryzacją znajduje się 
w  Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i  Odpa-
dów Zawierających Azbest (WBDA),  
www.bazaazbestowa.pl.

 Efektem przeprowadzenia inwenta-
ryzacji wyrobów zawierających azbest jest 
wypełnienie przez gminę wytycznych wyni-
kających z  „Programu Oczyszczania Kraju 
z azbestu na lata 2009-2032”. 
WAŻNE: Aktualnie zadania z zakresu 
usuwania azbestu dofinansowuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu, z siedzibąOpole
ul. Krakowska 53, tel.  77 45-37-611. 

Warunki dofinansowania (regulamin) wraz 
z niezbędnymi wzorami wniosków i druków 
dostępne są na stronie internetowej WFO-
ŚiGW w Opolu: www.wfosigw.opole.pl: Wzory 
wniosków i druków do pobrania→ O udziele-
nie pożyczki lub dotacji → Usuwanie azbestu. 
Przypominamy, iż usuwanie wyrobów azbe-
stowych winno odbywać się tylko i wyłącz-
nie za pośrednictwem specjalistycznej firmy, 
posiadającej wymagane zezwolenia.

Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turawa

Miejscowość

Ilość pokryć azbesto-
wych pozostała do 
usunięcia w latach  

2011-2032 r.

Orientacyjny 
koszt usunię-

cia pokryć 
azbestowych 

[zł.]

Stopień 
pilności

Termin usunięcia 
azbestu

Ilość
[m2]

Ciężar
[Mg]

Bierdzany 2964 32,604 59 280 II 2011–2032
Kadłub Turawski 1 557 17,13 31 140 II 2011–2032
Kotórz Mały 1 897 20,87 37 940 II 2011–2032
Kotórz Wielki 671 7,38 13 420 II 2011–2032
Ligota Turawska 4 537 49,91 90 740 II 2011-2032
Osowiec 758 8,33 15160 II 2011-2032
Osowiec Trzęsina 249 2,73 4980 II 2011-2032
Rzędów 2213 24,34 44260 II 2011-2032
Turawa 1 810 19,91 36 200 II 2011-2032
Turawa Marszałki 2512 27,63 50 240 II 2011-2032
Węgry 3 143 34,57 62 860 II 2011-2032
Zakrzów Turawski 1 817 19,99 36 340 II 2011-2032
Zawada 4818 52,99 96360 II 2011-2032
Tereny rekreacyjne 
– Jezior  
Turawskich

170 1,870 3 400 I

30203 332,23 604060 II

Łącznie gmina 
turawa

30373 334,103 607460

bezPIeczne gOsPODArsTwO rOlne
magDalena saDowska

Spośród 1140 gospodarstw indywidual-
nych zgłoszonych do IX edycji konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zostało 
wyłonionych 16 laureatów wojewódzkich, 
którzy w finale ogólnopolskim rywalizowali 
o  nagrodę główną Prezesa KRUS –ciągnik 
rolniczy produkcji FARMTRAC TRAC-
TORS EUROPE Sp. z o.o.
Wśród finałowej 16 znaleźli się Państwo 

Irena i Roman Wiesiołek z Kotorza Małego, 
którzy jako jedyni reprezentowali nasze 
województwo podczas trwania tego kon-
kursu. 
To właśnie do nich zawitała Komisja kon-
kursowa, w skład której wchodzili przedsta-
wiciele Ministerstwa Rolnictwa z Warszawy, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa oraz Państwowej Inspekcji 
Pracy, by ocenić Gospodarstwo pod wzglę-

dem bezpieczeństwa.
I choć tym razem Państwu Wiesiołek z Koto-
rza Małego nie udało się zdobyć nagrody 
głównej, otrzymali oni jednak nagrodę spe-
cjalną za: „bezpieczny sposób prowadzenia 
produkcji trzody chlewnej ze szczególnym 
uwzględnieniem dobrostanu zwierząt”.
Gratulujemy wyróżnienia, a  naszych rol-
ników zachęcamy do brania udziału m.in. 
w takich konkursach.
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KAPlIczKI I KrzYże gMInY TurAwA
– kaPliczka skRzynkowa w lesie

JeRzy faRys

W  kadłubskim lesie w  kierunku Micha-
lonki i Biestrzynnika, obok drogi nazywanej 
popularnie Bedkaweg, znajduje się kapliczka 
skrzynkowa. Została zawieszona na sośnie, 
jak wspominają starsi mieszkańcy, jeszcze 
za czasów niemieckich”. W  tym miejscu 
został 17.09.1920 r. o  godz.12.00. zamordo-
wany rzeźnik Konstantin Kulawik z Kotorza 
Małego. Napad ten miał charakter rabun-
kowy: w  okresie przedwojennym rzeź-
nicy sami krążyli po okolicy wyposażeni 
w gotówkę i kupowali zwierzęta hodowlane, 
a  następnie dokonywali uboju w  swych 
rzeźniach. Zamordowanemu skradziono 
6000 marek. Mordercą okazał się chałup-
nik Bedka z  Poliwody lub Biestrzynnika, 
który rzeźnika zwabił do lasu i zabił nożem. 
Pogrzeb zamordowanego Kulawika odbył 
się 20 września w  kościele parafialnym 
w  Kotorzu Wielkim. Według przekazów 
ustnych, morderca Bedka został ujęty i osa-
dzony w  strzeleckim więzieniu. Mordercę  
skazano na karę śmierci, ale ułaskawiono.

W  miejscu, gdzie 
dokonano zabójstwa 
rzeźnika, zawieszono 
kapliczkę skrzyn-
kową. Kapliczka jest 
wykonana z drewna, 
pomalowana na 
kolor brązowy. Pod 
dwuspadowym dasz-
kiem, obitym blachą, 
osłaniającym wnę-
trze kapliczki przed 
deszczem lub śnie-
giem, został umiesz-
czony obrazek przed-
stawiający Jezusa 
na krzyżu. Obrazek 
ten został osłonięty 
szybą. Kapliczka 
zawieszona jest 
w  głębi lasu, dlatego 
też miejsce to jest 
rzadko odwiedzane.

śwIęTY MArcIn w KOTOrzu MAŁYM

kRystyna wieczoRek

sołtys

Obchody święta Marcina rozpoczęły się 
10.11 od pieczenia rogalików. Grupa kobiet 
zebrała się wieczorem „u Floriana” i rozpo-
częła mieszanie ciasta i  wymianę doświad-

czeń. Każda z  dwunastu Pań miała inny 
przepis na rogale, ale przy kawie i dyskusji 
wybrały ich zdaniem najlepszy i  upiekły 
400 rogali. Właściwe obchody rozpoczęły 
się dopiero kolejnego dnia. Święty Marcin 
zawitał na koniu i  wspólnie z  mieszkań-
cami wybrał się na pochód ulicami naszej 

miejscowości. Po pochodzie wróciliśmy na 
boisko „u  Floriana” gdzie czekało już na 
nas rozpalone ognisko. Każdy z  mieszkań-
ców mógł się częstować pysznymi rogalami. 
Impreza była udana i w przyszłym roku pla-
nujemy powtórzyć takie integrujące święto 
jakim jest pochód świętego Marcina.
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wieRsze hRabiego 
wybRał: alfReD kuPka 

Wenn Sankt Hubertus gnädig ist
September war’s. –Es strich der erste Frost
Mit seinem Silbermantel durch die Heide,
Und aus dem goldverbrämten Purpurkleide

Verlor der Herbstwald leise Blatt um Blatt.

Ich sass verwahrt in dunklem Fichtensaume,
Bereit, der Bergschlucht König zu empfangen,
Wenn er, gekrönt die reichgeperlten Stangen,
Zum Hochzeitsreigen heut’ sich melden sollte.

Die Sonne sinkt; Mit leisem Fittichschlag
Huscht eine Schnepfe lautlos ihrer Strassen,

Die alte Kiefer dort: ob je vergessen
Wir zwei die Stunden, die wir dort gesessen?

Und jenes lebensfrohes Jungholz links? –
Als dort noch Altbestand vor dreissig Jahren,

Und als wir zwei noch grünend Jungholz waren,
Mein Freund: Dort strecktest du den letzten Hirsch!

Wir reichten uns die Hände, du und ich,
Uns schien die Welt ein einz’ges Meer von Wonne,

Ein einz’ges Stückchen Blei – und deine Sonne,
Die strahlend schien, versank vor Douaumont.

In jenem Wechsel unten schoss mein Bub,
Mein kleiner Bub, den ersten seiner Häher.

Mein kleiner Bub? – Nun rückt er nah und näher
Dem Alter des gereiften, ernsten Mannes.

Ist’s möglich wohl? Wo blieb all diese Zeit,
An Hoffnung reich, noch reicher im Entsagen?
Verrauscht, verweht – wozu so nutzlos fragen?
Als wie ein Lied, das längst, das lang verklang.

Rauh dröhnt ein kurzer Ruf aus dunkler Schlucht,
Die Stunden schon von Schattennacht bedeckte,
Ein Ruf, der mich zur Wirklichkeit erweckte,

Der ich in tiefer Andacht war entflohn.

Und nun ihr fragt: Was mir der Pirschgang wert?
Was mir der keuschen Göttin Huld gewährte?

Den Hirsch? O nein! – Des Schöpfers Güte lehrte
Mich für so reich Erlebtes dankbar sein

Auch ohne Schuss und ohne Bruch am Hute.

Paulik i gustlik 
oPRacowała: bRygiDa kansy 

Paulik i Gustlik dokupy miyskali,
sfady nie mieli, ani sie nie prali.

Bo Gustlik to chop bu pieronym spokojny,
nie cis sie nigdy do swady do wojny.

Gazeta cytoł, abo groł w skata,
abo sie legnon na stare lata.

W swej izbie na wiyrchu bu wniebowziynty,
Jak mioł co lubiu -to je spokój świynty.

Paulek w tej chałpie na dole mioł izba
i choć do tego nie chcioł sie prziznać,

gupek buł sniego fest porombany.
Fejśtra udowoł zawse nad rany.

Trombiu na gon sygnały, chytoł koziołki,
strzejloł na fazany i na inkse ptołki.

Biydołk Gustlik bes te wyrołbianiny,
gowa mioł tak srogoł, jak na jejsiyń banie.

Lejci po prośbie -Paulicku kochany-
-bądź trocha cisyj, jak joł śpia nad ranym,

bo zyje sie ciynsko i usnąć nie idzie,
camu rojbrujes tak bes cały tydziyń.

A Paulik na to:
„Ciś mi stont ty gupioł małpo,

przeca sie moga robić co chca z mojom chałpom“.

Mozno ze dwa tydnie łot zdarzynioł tego,
w tej chałpie dzioło sie coś blank inksego.

Paulik sie jesce pod pierzinom grzeje,
a tu mu sie na łeb coś z gipsdeki leje.

Beztos budzi sie zmiyrzły i gały łotwiyroł,
a tu jus mokre moł całe wyro.

Piere na góra fest znerwowany
ze sie nie moze polezejć nad rany.

Klup, klup... Dwiyrzi zawarte.
Bez dziurka zaglondoł  i cos tam ujrzoł?

-Woda! Co to je? -gośno sie pytoł.
Camu to Gustlik w chałpie ryby chytołs?

Na co ci woda w izbie i guminiołki?
Po co wandka, kibel, hołcyki i chrobołki?

A Gustlik na to:
Ciś stąd -ty gupioł małpo,

przeca sie moga robić co chca z mojom chałpom.

Taki morał z tej bajecki płynie:
„Nie bądź dloł inksych wieprzkym,
a inni nie banom dloł ciebie świnie“.

HuMOr MAŁżeńsKI
walteR świeRc

1.
Córka ogląda z matką rodzinny album.
•  Kto to jest ten głuptasek w okularach –pyta 

matkę.
• Ależ kochanie, to twój tata!
•  To kim, do cholery, jest ten grubas, który z 

nami mieszka.

2. 
 Proszę pana, chcę kupić sztucer –oznajmia 
kobieta w sklepie myśliwskim.
• Czy ma pani kartę łowiecką?
• A świadectwo ślubu nie wystarczy?

3.
Wyobraź sobie, że Mietek zastrzelił swoją 
niewierną żonę.
•  O Boże! Jak to dobrze, że wyszłam za cie-

bie!

4.
Mąż do żony.
•  Nasz nowy sąsiad chyba bardzo kocha 

swoją żonę. Gdy wychodzi do pracy, to 
czule ją całuje.

• Dlaczego ty tego nie robisz?
•  Raz już próbowałem, ale dała mi po gębie.
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z żYcIA lIgOTY TurAwsKIeJ
leon latka 
sołtys

W maju na zebraniu mieszkańców zostałem 
wybrany sołtysem naszej wsi, było to dla 
mnie i mojej żony wielkim zaskoczeniem.
Spróbuję bliżej przedstawić się Państwu. 
Urodziłem się w  Rudzie Śląskiej w  1941 r., 
dzielnica- Orzegów. W  1956 roku zginął 
mój ojciec na dole w kopalni. W 1957 roku, 
jako młodszy górnik -rozpocząłem pracę 

w kopalni Karol. Na tej kopalni pracowałem 
35 lat na wszystkich stanowiskach do nad-
sztygara włącznie.
Po transformacji ustrojowej w 1990 r. zosta-
łem wybrany do Rady Miasta -Ruda Śląska. 
Radnym byłem cztery kolejne kadencje (jako 
jedyny z  wybieranych). W  1989 roku wraz 
z  żoną kupiliśmy nieruchomość w  Ligocie 
Turawskiej. Od 2008 r. jesteśmy jej stałymi 
mieszkańcami.
Po wyborze mnie na sołtysa, dla uczczenia 

tego wydarzenia, zaprosiłem chór parafialny 
z  Rudy Śląskiej - Orzegowa (po raz drugi, 
pierwszy raz w  200lr.). Koncert tego chóru 
był wielkim wydarzeniem kulturalnym 
naszej wsi. W czerwcu rozpoczęliśmy przy-
gotowania do wykonania pierwszej korony 
żniwnej- wyłącznie ziarnkowej. Wszystkim 
kierowała bardzo uzdolniona plastycznie p. 
Gabriela Sopa. Korona nasza została wyróż-
niona na dożynkach powiatowych i  gmin-
nych, a  na XX Jubileuszowym Międzyna-

MszA śwIęTA HuberTOwsKA 
w KOTOrzu wIelKIM
teResa żulewska

Z  okazji Świętego Hubertusa, który jest 
patronem myśliwych odbyła się w  kościele 
w Kotorzu Wielkim uroczysta msza. Było to 
11 .11. 2011., w   rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Więc jakby dwa 
święta w  jednym czasie. Organizatorami 
i  uczestnikami tej wspaniałej uroczystości 
były :
1. Koło łowieckie Szarak z Opola 
2. Koło łowieckie Lis z Opola
3. Koło łowieckie Hubertus z Opola
4. Koło łowieckie Orzeł z Ozimka
5. Koło łowieckie Jeleń z  Dobrodzienia
Rozpoczęciem mszy było uroczyste wejście 
pocztów sztandarowych, które tworzyły nie-
codzienne tło ołtarza w  naszym kotorskim 
kościele. Wprowadzeniem pocztów towa-
rzyszyła gra zespołu sygnalistów myśliw-
skich, którzy usadowieni na chórze wydoby-
wali wspaniałe dźwięki z rogów myśliwskich 
i  waltorni. Stworzyło to niesamowitą, 
niepowtarzalną atmosferę  tego szczegól-
nego święta. Ksiądz proboszcz Rajmund 
Kała wygłosił piękne kazanie, poświęcone 
znaczeniu myślistwa i  łowiectwa. Myśliwi 
bowiem nie tylko polują dla samego polowa-
nia, ale poprzez to starają się utrzymać jakąś 
równowagę w  pogłowiu zwierząt leśnych, 
ponadto całą zimę dokarmiają wszystkie 
zwierzęta i  płacą odszkodowania dla rolni-
ków za szkody zwierzęce. 
 Podczas mszy, kiedy następuje ofiaro-
wanie, na platformie został wniesiony dzik, 
jako symbol zwierzyny leśnej. Kościół był 
pełen gości zamiejscowych, rolników, któ-
rym zwierzyna wyrządza szkody, a  i  nasi 
parafianie licznie przybyli. Po zakończeniu 

mszy korowód myśliwych na czele z  Księ-
dzem Proboszczem i  zespołem sygnalistów 
udał się do miejscowego klubu „Pod lipą”. 
Szliśmy z pochodniami w ręku. Rada Sołecka 
i pani sołtys Kotorza Wielkiego udostępnili 
klub i wiatę, pięknie odremontowaną. Było 
tyle gości, że z trudem  pomieścili się w tych 
pomieszczeniach, ale było jeszcze miejsce 
przy dużym ognisku.
Specjały, które kosztowali wszyscy to była 
dziczyzna - pieczony jeleń, dzik, bigos 
i barszcz myśliwski .
Większość tych specjałów przygotował 
Erwin Słowik z  Krzanowic, a  także Wło-
dzimierz Wolbach z Zawady. Imex Piechota 
podarował węgiel, aby móc w  tym dniu 
ogrzać klub. Organizatorzy dziękują poma-
gającym za wsparcie, a wszystkim za udział 
w tej uroczystości.

Zdjęcia wykonała firma Foto - Emil
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rodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej 
w  Rudnikach została uznana za najlepszą 
i  zajęła I  miejsce. Tutaj dołączam dyplom. 
Ogłoszenie naszego zwycięstwa było bardzo 
uroczyste, a najbardziej uradowanym był H. 
Panicz, który jest głównym kołem napędo-
wym robienia koron żniwnych. Ja przy oka-
zji jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy 
pracowali przy koronie oraz organizacji bar-
dzo pomysłowego korowodu dożynkowego.
W  czerwcu kupiliśmy duży namiot, który 
stanowił, nam mieszkańcom Ligoty Turaw-
skiej, część kościoła i  był przedłużeniem 
kaplicy, w  której znajdował się ołtarz 
(kościół był w  tym czasie remontowany). 
Wyremontowany został plac zabaw, od 1 
września dzieci znowu mogą z niego korzy-
stać. Wiele prac wykonanych zostało dzięki 
pracowitości  mieszkańców naszej miejsco-
wości. Ich ofiarność pozwoliła nam na zor-

ganizowanie poczęstunku oraz zabawy dla 
wszystkich mieszkańców naszej wsi. Planu-
jemy zorganizować i  zaprosić św. Mikołaja 
oraz urządzić wieczór wigilijny dla osób 
samotnych.
A teraz parę słów nt. zamiarów 2012 r. Naj-
ważniejsza sprawą są nasze drogi, już w bie-
żącym roku zwracałem się do członków 
naszej Rady Gminy o przeprowadzenie smo-
łowania i  uzupełnienie ubytków w  asfalcie 
ulic: Dobrodzieńskiej, Głównej i Dworskiej. 
Myślę, że w przyszłym roku się to uda. Bar-
dzo chciałbym uporządkować sprawę roz-
walających się budynków, te puste rudery 
nie mogą straszyć w  naszej wsi. Będę się 
starał o  wyrównanie skrzyżowania Osie-
dle a ulica Kadłubska. Remontu potrzebuje 
wiata rowerowa na przystanku. Zależy mi 
bardzo, by czystość i porządek naszej wsi był 
zauważalny.

Danuta waJs 
pReZes ZaRZądu wik tuRawa sp. Z o.o.

Szanowni Państwo,
Polska tradycja sprawia, że w  okresie 
poprzedzającym Święta Bożego Narodze-
nia oraz nadejście Nowego Roku piszemy 
listy do bliskich znajomych, wszystkich tych 
których szanujemy i darzymy życzliwością. 
Te świąteczne listy stwarzają okazję nie 
tylko do składania życzeń, ale dają również 
możliwości przekazania informacji o  tym 
co wydarzyło się w minionym roku, o tym, 
które z planowanych zadań udało się zreali-
zować, co i  z  jakich przyczyn trzeba prze-
łożyć na rok następny lub jakie wyzwanie 
podejmować w przyszłym roku.
Z  tej tradycji i  my chcemy skorzystać, tym 
bardziej, że kwartalnik  „Fala” trafia niemal 
do wszystkich domostw naszej Gminy.
Wiele prac prowadzonych w  Spółce doty-
czyło realizacji inwestycji „Poprawa Gospo-
darki ściekowej na terenie aglomeracji 
Turawa–Trias Opolski, inwestycji współfi-
nansowanej z Funduszu Spójności. Z budo-
wanej przez nas kanalizacji mogą korzy-
stać już mieszkańcy Kotorza Wielkiego, 
niebawem podłączać się do niej będą mogli 

mieszkańcy Turawy-Marszałek i  Rzędowa,  
gdzie podstawowe prace zostały zakończone 
i  obecnie trwają odbiory technologiczne 
przydomowych przepompowni ścieków. By 
jednak było to możliwe musimy uruchomić 
przepompownie sieciową w okolicach Gim-
nazjum.  Mieszkańcy Kadłuba i  Zakrzowa 
Turawskiego będą kolejnymi beneficjen-
tami programu, przewidywane zakończe-
nie budowy sieci w  tych miejscowościach 
to koniec stycznia przyszłego roku. Do 
końca lipca będzie możliwe włączenie do 
zbiorczego systemu odbioru ścieków miesz-
kańców Ligoty Turawskiej oraz obiektów 
turystycznych nad Brzegami Jeziora Turaw-
skiego. Na koniec 2012 roku całość realizacji 
ogromnej inwestycji dobiegnie końca i ostat-
nie na liście sołectwo Bierdzany będzie ska-
nalizowane. W  wyniku realizacji projektu  
nastąpi zrównanie szans mieszkańców wsi 
i miast w zakresie infrastruktury kanaliza-
cyjnej .
Eksploatacja sieci i  koszty z  tym zwią-
zana budzą i zapewne zawsze będą budziły 
wiele kontrowersji. Prace remontowe, które 
wykonaliśmy na sieciach, usuwanie licz-
nych awarii, wymiana wodomierzy z syste-
mem zdalnego odczytu, rosnące się koszty 

energii, paliw i  opłat środowiskowych oraz 
niezmienność cen wody od kwietnia 2010 
sprawiły, że cena dostarczanej do Państwa 
domów wody  wzrasta od stycznia 2012.
 W swej codziennej pracy zmagamy się nie 
tylko z problemami technicznymi i pracami 
mającymi na celu usuwanie awarii, ale rów-
nież patrzymy w  przyszłość by eliminować 
potencjalne zagrożenia i  niedogodności 
dla mieszkańców. Uruchomiony system 
monitoringu sieci kanalizacyjnej i  wodo-
ciągowej umożliwia nowoczesne zarządza-
nie siecią i  stanie się niebawem, źródłem 
ograniczania strat wody na sieci. Ostatnie 
dwie duże awarie w  Osowcu były możliwe 
do wykrycia dzięki informacjom płynącym 
z systemu. W Kadłubie Turawskim wymie-
niliśmy zużyte i  wyeksploatowane pompy, 
a  wymiana złoża filtracyjnego znacznie 
polepszyła parametry dostarczanej do Pań-
stwa wody. Na ukończeniu jest projekt prze-
budowy sieci wodociągowej pod rzeką Mała 
Panew w Turawie.  

Życzę prawdziwie radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz uśmiechu i życzliwości 
na każdy dzień Nowego Roku.
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Danuta matysek

Podsumowując pierwszy rok pracy Stowa-
rzyszenia LZS Ligota Turawska,
Zarząd chce przybliżyć społeczności wsi 
swoje osiągnięcia oraz podzielić się oba-
wami, co do przyszłości. Nie będę tutaj 
rozwodzić się o  wynikach i  tabelach, bo te 
z pewnością każdy szanujący się kibic i dzia-
łacz sportowy ma w jednym palcu.
Na funkcjonowanie obiektu sportowego 
oraz drużyny trampkarzy i  juniorów gro 
pieniędzy pochodzi z budżetu Gminy.
Natomiast na utrzymanie drużyny seniorów 
należy te środki zdobyć w każdy dozwolony 
prawem sposób, np. sponsoring, imprezy 
sportowe, zbiórki surowców wtórnych czy 
niezliczone godz. bezpośredniej pracy dzia-
łaczy, sympatyków i ich rodzin. Im większy 
jest „apetyt” na awanse seniorów, tym trzeba 
mieć większe - i to wcale nie małe pieniądze.
Chcę zatem przypomnieć, co udało się w tym 
roku zrobić:
• luty 2011 – „wodzenie niedźwiedzia”;
• kwiecień - zbiórka złomu i szkła;
• czerwiec
 –  zakończenie sezonu trampkarzy 

i  juniorów, wręczenie dyplomów: 
wspólny poczęstunek przy grillu,

 –  wyjazd działaczy, kibiców i oldbojów 
do Pruppach w Niemczech, nawiąza-
nie wstępnych kontaktów partner-
skich klubów; spotkanie z  Wójtem 
w Pyrbaum,    

 –  udział w  festynie, mecz „oldbojów” 
z  SV Pruppach. Rewizyta gości, 
zaplanowana na lato 2012. Organiza-

torem był p. Klaus Joszko, nasz były 
mieszkaniec i zawodnik;

• sierpień - rodzinny festyn sportowy;
•  październik - zakończenie sezonu 

trampkarzy i  juniorów z  poczęstun-
kiem;

• listopad - zbiórka złomu i szkła;
•  grudzień - zakończenie sezonu senio-

rów, spotkanie sponsorów, działaczy 
i  zawodników w  „Złotym Kłosie” 
w  Rzędowie (ze środków prywatnych 
organizatorów działaczy).

Do wypracowanych w  ten sposób pienię-
dzy należy doliczyć pochodzące od sponso-
rów, z 1 % odpisu podatkowego, ze składek 
członkowskich, działalności statutowej Sto-
warzyszenia itd. –Środki te muszą wystar-
czyć na cały rok dla drużyny seniorów m. in. 
na trenera, delegacje i  paliwo zawodników, 
wyjazdy na mecze, kary pieniężne za żółte 
kartki, stroje sportowe, napoje i  poczęstu-
nek zawodników po każdym meczu, bada-
nia lekarskie, wynajem hal sportowych na 
zimowe treningi itd. 
Nieoceniona jest każda forma pomocy bez-
pośredniej przy koszeniu boiska, grabieniu 
i wywożeniu trawy i samym przygotowaniu 
do meczów, wyjazdach zawodników, dowo-

żeniu drużyn młodzieżowych na -i  z  tre-
ningów, przygotowywaniu imprez kultural-
no-sportowych itp. W  kończącym się roku 
Stowarzyszenie otrzymało pokaźne wspar-
cie z Funduszu Sołeckiego (położono kostkę 
brukową) i  budżetu Gminy - od p. Jońca 
dokupiono działkę na powiększenie boiska, 
za co serdecznie dziękujemy.
Przyszłościowo należy przystąpić do rozbu-
dowy obiektu (wszelkie pozwolenia budow-
lane ważne do 11. III. 2012), przebudowy 
pękniętego komina, wymiany okien, zakupu 
traktorka, uzupełnienia ilości siedzisk, itd. 
ale mimo wnioskowania na sesjach Rady 
Gminy jedyną odpowiedzią jest „brak pie-
niędzy”.
W  oczekiwaniu na lepsze dla sportu czasy 
wielkie słowa podziękowania kierowane są 
do wszystkich, którzy swoje chwile poświę-
cają Stowarzyszeniu, pomagają w  każdy 
możliwy sposób (np. rodz. Czapla -Chwast 
i inni) oraz sponsorów.
Życząc wytrwałości, wielkiego serca i  hoj-
nych rąk w  przyszłości oraz cudownych, 
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
i  wszelkiego dobra w  nadchodzącym roku 
dziękujemy.

z DzIAŁAlnOścI sTOwArzYszenIA 
lzs lIgOTA TurAwsKA



teResa żulewska

Wielkimi krokami zbliża się jubileusz naszej 
wsi. Jak już kilkakrotnie informowałam 
w  2012 Turawa będzie obchodzić 450 lat 
od momentu nadania jej nazwy „Turawa”. 
Przedtem, jak wiemy nazywała się Kuchara. 
Jednak w 1562 roku Georg von Koenigsfeld 
po raz pierwszy nazwał się panem „na Tura-
wie” i  od tego czasu funkcjonuje wieś pod 
nazwą Turawa. Sądzę, że jest to ważna data 
w  historii naszej wsi. Dlatego też chcemy 
fakt ten uczcić w różny sposób. 
Nasze obchody chcemy rozpocząć wspólną 

kolędą, wspólnym śpiewaniem kolęd w nie-
dzielę 8 – go stycznia 2012 w naszym klubie 
„Zgoda”. Już dziś zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wspólnego biesiadowania 
w  ten zimowy, świąteczny dzień. W  okre-
sie ferii zimowych organizujemy ognisko 
z kuligiem dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W okresie wiosennym planujemy zorganizo-
wanie spotkania mieszkańców na wystawie 
prac plastycznych naszych artystów, a  przy 
okazji udziału w  dyskusji nt przyszłości 
naszej wsi, okolicy, turystyki wokół jezior. 
W  centralnym miejscu w  Turawie chcemy 
odsłonić tablicę pamiątkową z datą powsta-

nia Turawy na granitowym kamieniu. 
Momentem centralnym naszych obchodów 
będzie festyn w  dniach 4-5 sierpnia obok 
Urzędu Gminy. Chcemy, aby rozpoczął się 
mszą św. w plenerze, pod namiotem. Potem 
piękny pochód po wsi w  różnych histo-
rycznych strojach. A  pod namiotem różne 
występy i  atrakcje w  wykonaniu naszych 
artystów jak i zaproszonych gości.
Ukoronowaniem obchodów tego jubileuszu 
ma być wydanie książki o  Turawie, której 
autorem będzie p. Jerzy Farys. Przewidy-
wany termin wydania to grudzień 2012 .
Ponadto imprezy o charakterze sportowym 

DrODzY MIeszKAńcY 
TurAwY–MArszAŁeK 
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aRtuR gallus

W  dniu 11 września o  godz. 17.00 odbyła 
się uroczystość wprowadzenia na urząd pro-
boszcza parafii Osowiec–Węgry ks. Tade-
usza Muca. Uroczystość miała miejsce w cza-
sie uroczystych nieszporów. Ks. Dziekan 
i ks. Nominat w procesji prowadzonej przez 
orkiestrę i  młodzież przeszli z  plebanii do 
kościoła. Po odśpiewaniu psalmów odbyła 
się formuła wprowadzenia. Najpierw ks. 
Dziekan odczytał dekret biskupa opolskiego 
Andrzeja Czai. Następnie wygłosił homilię, 
a po niej ks. Nominat złożył wyznanie wiary 
oraz przyrzecznie na księgę Ewangelii. Po 
przyrzeczeniu i wyznaniu wiary podpisał na 
ołtarzu dokumenty i  otrzymał z  rąk Dzie-
kana klucze do kościoła. Wtedy to po raz 
pierwszy, jako urzędujący proboszcz, odmó-
wił modlitwę do patrona naszej parafii św. 
Józefa Robotnika, po czym odśpiewano uro-
czyste Tedeum Laudamus i proboszcz udzie-
lił błogosławieństwa sakramentalnego. Po 
błogosławieństwie dzieci i  przedstawiciele 
poszczególnych miejscowości złożyli księdzu 
życzenia. Po nieszporach kapłani zgroma-
dzeni na uroczystości wraz z  proboszczem 
procesyjnie udali się na probostwo.
W dniu 17 września o godz. 9.00 na stadio-
nie w  Kotorzu Małym odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze, w  których 
uczestniczyła jednostka OSP Osowiec. Nasi 
strażacy startowali w  dwóch grupach - 
męskiej i  żeńskiej. Po emocjonujących star-
tach nasze panie zajęły I miejsce z czasem 71 
sek. sztafeta oraz 51 sek. ćwiczenie bojowe. 
Natomiast seniorzy wystawili dwie sekcje 
młodszą i  starszą. Starsza zajęła I  miejsce 
z czasem 64 sek. sztafeta i 40 sek. ćwiczenie 

bojowe, a  młodsi 62 sek. sztafeta i  43 sek. 
bojówka i  zajęli drugie miejsce. Po dwóch 
latach wrócił więc do Osowca Puchar prze-
chodni. Na zawodach obecny był też Poseł na 
Sejm RP, wiceprzewodniczący Parlamentar-
nego Zespołu Strażaków pan Ryszard Galla, 
który wręczył trzem jednostkom: OSP Bier-
dzany, OSP Osowiec, OSP Węgry podzięko-
wania oraz wszystkim zwycięzcom puchary. 
W  dniu 24 września Stowarzyszenie „Nasz 
Osowiec” zorganizowało I  rajd rowerowy 
dookoła Jeziora Turawskiego. Grupa ponad 
20 osób wyruszyła ok. godz. 13.30 z Osowca 
i  przejechała z  małymi pauzami przez: 
Marszałki, Dylaki, Jedlice, Szczedrzyk, 
Kotórz Wielki, Turawę, Kotórz Mały, Węgry 
i powrócili do Osowca. Postoje były na pro-
menadzie nad Jeziorem Dużym, w Jedlicach 
i  nad Jeziorem Średnim, gdzie co niektórzy 
zażywali kąpieli w wodzie a inni słonecznej. 
Po powrocie na terenie OSP Osowiec zorga-
nizowane było ognisko i pieczone kiełbaski. 
Cała impreza zakończyła się ok. godz. 21.00.
W dniu 1 października jednostka OSP Oso-
wiec reprezentowała naszą Gminę w Powia-
towych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
OSP Powiatu Opolskiego. Drużyna kobiet 
zajęła 5 miejsce na 9 uczestniczących dru-
żyn, a  drużyna seniorów 9 miejsce na 12 
startujących. 
W dniu 2 października, jak co roku, odbyły 
się w  naszym kościele dożynki parafialne. 
O  godz. 8.20 barwna procesja, w  której 
uczestniczyły dzieci w przebraniu, starosto-
wie dożynek, korona żniwna oraz delegacje 
z  poszczególnych miejscowości z  darami 
wyruszyła do kościoła. Z  ofiary zebranej 
od mieszkańców Osowca i  Trzęsiny zostały 
zakupione dary, które złożyły dzieci i zespół 

„Osowiec”, a  pozostałą część przekazano 
księdzu na potrzeby kościoła. Po południu 
nasza korona i  dzieci szkolne, jako „Eko-
ludki” uczestniczyły w  korowodzie dożyn-
kowym w Węgrach.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Osowca oraz całej gminy 
w niedzielę 8 stycznia od godz. 15.00 na plac 
przy OSP w Osowcu gdzie odbędzie się finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już 
czwarty raz będziemy grać razem z  Owsia-
kiem, w tym roku „Gramy z pompą! Zdrowa 
mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, 
czyli na zakup najnowocześniejszych urzą-
dzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą”. W trakcie koncertu wiele atrak-
cji, obficie zaopatrzone stoiska z  posiłkami 
i nie tylko. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Korzystając z okazji chciałbym złożyć wszyst-
kim czytelnikom Fali, mieszkańcom Osowca 
i  gminy najserdeczniejsze życzenia z  okazji 
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku. Spokojnych, zdrowych, 
radosnych i  błogosławionych świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych w serdecznym gro-
nie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku. 

nOwInKI z OsOwcA

będą organizowane prze nowe stowarzy-
szenie, które powstało w Turawie o nazwie  
–„Wielkie Księstwo Turawskie”. Stowarzy-
szenie powstało dzięki zapałowi i  inicjaty-
wie młodych ludzi. Mają bardzo ambitne 
plany i chcą włączyć się aktywnie do naszych 
jubileuszowych działań. 
W  imieniu całej Rady Sołeckiej, naszych 
radnych i  własnym serdecznie zapraszam 

do udziału w tych uroczystościach, do włą-
czania się z ochotą do wspólnych działań, bo 
bez Was drodzy mieszkańcy nic nie zrobimy. 
W tym roku w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia tj. od 25.12.2011 do 7.01.2012 odwie-
dzą nasze domy prawdziwi kolędnicy (nasza 
młodsza młodzież).
Będziemy mieli okazję zobaczyć jak ta 
piękna tradycja zagości w  naszym domu. 

Przyjmijmy ich z  radością i  śpiewajmy 
wspólnie z nimi kolędy. 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku składamy wszystkim 
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności we 
wszystkim, radości z każdego dnia, dobrego 
humoru. Życzymy, abyśmy wszyscy spotkali 
się na naszych uroczystościach i  wspólnie 
cieszyli się w to nasze święto.

wprowadzenie

dożynki – dzieci

zawody powiatowe rajd rowerowy
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teResa żulewska

Drodzy mieszkańcy Turawy–Marszałek
 W  centrum naszej wsi, lecz trochę na 
uboczu, jest uroczy staw, który od powstania 
potocznie nosi nazwę Tonloch. W  tłuma-
czeniu oznacza to „gliniana dziura”. Niech 
nazwa ta pozostanie, bo wielu ludzi tak 

będzie nazywać ten staw. Lecz wychodząc 
naprzeciw sugestiom wielu mieszkańców 
naszej wsi, chcemy wymyślić  drugą nazwę. 
Staw jest zarządzany przez Ludowy Klub 
Wędkarski. Władze tego klubu wyraziły 
zgodę, aby taki konkurs ogłosić. 
 Rada Sołecka prosi zatem naszych 
mieszkańców o składanie propozycji nazwy  

naszego wiejskiego stawu. Kiedy już będzie 
można wśród wielu propozycji wybrać  
jedną, na wspólnym spotkaniu zadecydu-
jemy, jaką nazwę wybieramy. Propozycje 
można składać u  członków Rady Sołeckiej, 
u sołtysa , u radnych lub w Urzędzie Gminy.  

teResa żulewska

Drodzy  Państwo
W związku z tym, że przyszły rok – 2012  jest  
szczególnie ważny dla nas, bowiem 450 lat 
Turawy to nie byle jaki jubileusz, serdecz-

nie zapraszam  mieszkańców naszej wsi do 
publikowania na łamach „Fali” różnych 
wspomnień z historii tego terenu, szczegól-
nie  dotyczących naszej wsi. Jeżeli w Pań-
stwa domach jest ktoś, kto pamięta tamte 
lata i  chce, aby wspomnienia te uchronić od 

zapomnienia to nich spisze je i dostarczy do 
Urzędu Gminy, a my je zamieścimy w „Fali”. 
Miło będzie poczytać o swojej ołmie, czy 
ołpie, co tu przeżywali w dawnych latach. 
Zachęcam wszystkich serdecznie. 
Dzisiaj  pierwsza część takich wspomnień.

mateusz syboń 
pRZewodNicZący stowaRZysZeNia  
„wielkie księstwo tuRawskie”

Część mieszkańców Gminy Turawa miała 
zapewne okazję widzieć poniższy „herb”. 
„Herb”, czy też logo, które jest na okładce 
z tyłu prezentowane, to znak rozpoznawczy 
nowo powstającego stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie „Wielkie Księstwo Turaw-
skie” jest organizacją, której celem powsta-
nia i  działania jest zwiększenie roli Gminy 
Turawa w województwie opolskim i Polsce. 
Uważamy, że Nasza Gmina w  pełni zasłu-
guje na to, by stać się nowoczesną i zamożną. 
Potencjał miejsca, w  którym mieszkamy 
jest olbrzymi i  w  naszym przekonaniu nie 
do końca wykorzystywany. Lasy, jeziora, 
zabytki, tradycje, kultura i historia to nasze 
lokalne bogactwo, które powinno przynosić 
korzyści wszystkim mieszkańcom turaw-
skich wsi. 
Z  zazdrością patrzymy na niektóre gminy 
w  województwie i  kraju, które nie będąc 
nawet w  połowie tak atrakcyjne jak nasza, 
prą do przodu, wykorzystując historyczny 
moment na rozwój. Doceniamy starania 
obecnych i  poprzednich włodarzy Naszej 
Gminy. Nie jesteśmy grupą roszczenio-
wych ludzi, którzy potrafią tylko krytyko-
wać. Przeciwnie, chcemy lokalnym władzą 

pomóc. Uważamy natomiast, że nadszedł 
czas, by młodzi ludzie szerzej zajęli się dzia-
łalnością prospołeczną. Ta zmiana może 
przynieść wiele dobrego. 
Wierzymy, że młodzi mieszkańcy Gminy 
Turawa mają w  sobie energię, zdolności, 
a  przede wszystkim umiejętności, które 
w odpowiedni sposób zaktywizowane i skie-
rowane na wspólny cel spowodują pozy-
tywną zmianę. 
Poprzez współpracę z  jednostkami samo-
rządu terytorialnego, administracją rzą-
dową i  organizacjami międzynarodowymi 
będziemy starać się pozyskiwać środki na 
finansowanie promocji Gminy Turawa, 
działalność kulturalną i społeczną. 
Będziemy współorganizować turnieje spor-
towe, koncerty muzyczne oraz tradycyjne 
festyny. Nasze stowarzyszenie to panel dys-
kusyjny dla wszystkich aktywnych ludzi 
z inicjatywą i dobrymi pomysłami. „Wielkie 
Księstwo Turawskie” to miejsce wymiany 
doświadczeń i idei. 
Stowarzyszenia „Wielkie Księstwo Turawskie”
tworzą młodzi ludzie będący rzemieślni-
kami, rolnikami, prawnikami, ekonomi-
stami, inżynierami, urzędnikami i  przed-
stawicielami lokalnego biznesu. Historie 
naszych rodzin są różne, tak jak różne jest 
nasze pochodzenie. 
Nasza nazwa w  luźny sposób nawiązuje do 

Wielkiego Księstwa Luksemburga. Jednego 
z  najmniejszych, ale równocześnie najbo-
gatszych państw w Unii Europejskiej. Kraju 
wielokulturowego, w  którym nazwy miej-
scowości są nie tylko dwujęzyczne, ale nawet 
trójjęzyczne (luksemburskie, niemieckie 
i  francuskie). Wielkie Księstwo Luksem-
burga ze swojej różnorodności uczyniło siłę.

W  „herbie” stowarzyszenia „Wielkie Księ-
stwo Turawskie” znajduje się Tur. Zwierzę 
piękne i silne. Niegdyś król tutejszych lasów. 
Bezmyślnie wybity, co do jednej sztuki. Tur 
nie ma barw politycznych ani narodowych. 
Jest symbolem przeszłości, o  której warto 
pamiętać oraz symbolem natury, o  którą 
trzeba dbać. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspól-
nej pracy. W  naszym stowarzyszeniu liczy 
się tylko to co potrafisz i  chcesz zrobić dla 
Gminy. Dołącz do nas na facebooku i śledź 
nasze działania. 

Pozdrawiamy,
Mateusz Syboń – przewodniczący Stowarzy-
szenia „Wielkie Księstwo Turawskie”
Dominik Wieczorek – wiceprzewodniczący 
Stowarzyszenia „Wielkie Księstwo Turawskie”
Michał Jakubowski - wiceprzewodniczący 
Stowarzyszenia „Wielkie Księstwo Turawskie”

KOnKurs nA nAzwę sTAwu w TurAwIe 

wIelKIe KsIęsTwO TurAwsKIe 
–  siła lokalneJ wsPólnoty

KArTY HIsTOrII MIeszKAńców 
TurAwY–MArszAŁeK
–  tuRawa  w 1945 R
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nana DRogowska

Trwają Europejskie Dni Dziedzictwa, a więc 
również polskie, również turawskie. Europa 
mierzy swoją historię milowymi kamie-
niami. Tych kamieni na ziemi polskiej jest 
szczególnie dużo. Jedne ,najcięższe, głę-
boko tkwią w  naszej świadomości niczym 
opoka i  fundament. Wiele kamieni milo-
wych toczyliśmy na przestrzeni dziejów 
już nam historycznie bliższych, ale też było 
dużo drobniejszych kamyków, gęsto roz-
rzuconych, jakże ważnych dla społeczno-
ści. O  Ostrowie Lednickim (rok 960–1030) 
o  Zjeździe Gnieźnieńskim (rok 1000), 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, odsieczy 
wiedeńskiej (1683), czy Konstytucji 3 Maja 
(1791) pisali kronikarze i  współcześni nam 
historycy. Każdy region pamięta i  stara się 
utrwalać w  zbiorowej pamięci swoje naj-
ważniejsze dokonania, jak też traumatyczne 
zdarzenia. Tymczasem liczne, rozsypane 
kamyki niejednokrotnie pozostają wdep-
tane w ziemię i z chwilą odejścia naocznych 
świadków, wyparte ze świadomości. Dlatego 
tak ważne są relacje naocznych świadków, 
zapiski kronikarskie czy pamiętnikarskie. 
Bez korzeni giną nie tylko rośliny.
Turawa ma już 450 lat. Ma swoje kamienie 
milowe, ma też dużo drobnych kamyków, 
o których pamiętają tylko nieliczni .Dlatego 
częściej należy przypominać to, co minione, 
co jeszcze można uratować. Księgi para-
fialne, epitafia pozostałe po starych gro-
bach, penetracja i zbiory pana Alfreda Kupki 
i zapewne wielu jeszcze innych osób to bez-
cenny materiał źródłowy dotyczący historii 
ziemi turawskiej. Ale są jeszcze kamyki. Pra-
wie każda rodzina coś tam skrywa w zana-
drzu. Może sądzi ,że to mało istotne ? Że to 
nikogo nie zainteresuje ? A przecież w muze-
ach i  izbach pamięci już teraz ze wzrusze-
niem oglądamy dawne – a wcale jeszcze nie 
takie stare – sprzęty, meble, przedmioty 
codziennego użytku, bez których młodzi nie 
mogliby wyobrazić sobie jak żyli ich dziado-
wie czy pradziadowie. Zdarzenia minione, 
gdy pamięć jeszcze służy, można opisać. 
Słowo zapisane ma dużą moc przetrwania. 
Zacznę może od siebie.
Opole, kwiecień 1945 rok. Miasto jeszcze 
płonie. Ojciec – nakazem Urzędu Woje-
wódzkiego Śląsko–Dąbrowskiego oraz 
Dyrekcji Lasów Państwowych w  Opolu – 
obejmuje stanowisko leśniczego w  Nadle-
śnictwie Turawa. Niżej kserokopie dwóch 
dokumentów.
W  sierpniu tegoż roku, z  całym inwenta-
rzem żywym i martwym, dwoma wagonami 
towarowymi, tylko 2 doby jedziemy do Ojca 
do Turawy. To wprawdzie niewiele ponad 

100 km, ale na tamte czasy było to tempo 
ekspresowe. Pociągi do Opola nie dojeż-
dżały, tory zbombardowane. Z Chrząst (dzi-
siaj Chrząstowice) przez Niwki tarabanimy 
się z całym dobytkiem do Turawy .Tato już 
się zagospodarował w  przydzielonej mu 
leśniczówce (obecnie jest tam mieszkanie 
p.p. Choromańskich i  pp. Watołów). Do 
dwóch solidnych budynków wprowadzamy 
nasze krowy i  konie. Naprzeciwko leśni-
czówki kompletne ruiny spalonego budynku 
bliźniaczego. Od września rozpoczynamy 
z  siostrą naukę w  prawdziwej szkole – 
w  gimnazjum i  liceum ogólnokształcącym 
w  Opolu. Mieszkamy w  internacie. Euforia 
wolności (dopiero później okaże się, że nie 
tej oczekiwanej) miesza się z obawą o życie. 
Bandy frontowych maruderów napadają na 
domostwa oddalone nieco od większych 
skupisk ludzkich. Rozboje w biały dzień też 
się zdarzają. Również „władza ludowa” nie 
przebiera w środkach. 
Jadę sobie rowerem i  w  centrum Turawy 
(dokładnie obok dzisiejszej biblioteki) 
zatrzymuje mnie milicjant i  „ konfiskuje” 
rower. Ale nie ze mną takie numery. Rower 
był mojej siostry, dostała go od Dziadka tuż 
przed wybuchem wojny. To była czerwona 
damka z  ozdobną, kolorowa siateczką na 
tylnym kole. Zapewne groteskowo wyglą-
dała szarpanina dziewczynki (byłam bardzo 
drobna) z  uzbrojonym milicjantem, ale nie 
pozwoliłam się okraść. Wyrwałam rower 
i uciekłam.
Pewnej listopadowej nocy Rodzice przeżyli 
grozę. Ktoś jęczy za drzwiami, prosi o wodę. 
Po chwili słychać odgłos upadającego ciała. 
Otwierają drzwi. Pod progiem leży zalany 
krwią człowiek. Jest w mundurze milicjanta. 
Mama cuci zemdlonego,, drze prześcieradła 
by powstrzymać upływ krwi. Ma kilkanaście 
ran kłutych. Na szczęście są konie i bryczka. 
Szybka ekspedycja do szpitala w Opolu ratuje 
człowiekowi życie. Po miesiącu przyjechał 
– już wyleczony – podziękować Rodzicom 
za ratunek. Opowiedział też swoją histo-
rię. Przyłapał dwóch sowietów na rozboju. 
Odebrał im broń, założył kajdanki i  wiózł 
wozem konnym na posterunek. Na drodze – 
przy naszej turawskiej elektrowni – jednemu 
ze zbirów udało się wyciągnąć zza cholewy 

bagnet, kilkanaście razy dźgnąć konwojenta 
i wyrzucić z wozu. Ale on żył. Doczołgał się 
przez pola do naszej leśniczówki i zemdlał. 
Drugi obrazek. Działo się to też w  listo-
padzie, a  może na początku grudnia, tego 
samego 1945 roku. Tym razem obie z siostrą 
i  oczywiście dwóch dużo młodszych braci, 
byliśmy w domu. W leśniczówce był już tele-
fon na korbkę, podłączony do Nadleśnictwa. 
Z  pałacu w  Turawie wynieśli się Sowieci 
i teraz rezydowali w nim inwalidzi wojenni. 
Mieli broń, więc byli jakimś zabezpiecze-
niem dla miejscowej ludności. Znowu głę-
boką nocą ktoś wali do drzwi leśniczówki, 
niby pyta o  drogę. Z  podwórka dochodzi 
kilka męskich głosów. Tata objaśnia – przez 
zamknięte drzwi – jak mają jechać, ale oni 
natarczywie żądają wpuszczenia do środka. 
Mama z siostrą kręcą zawzięcie korbką tele-
fonu, ale wiemy, że w nocy w Nadleśnictwie 
nikogo nie ma. i telefonu nikt nie odbierze. 
Ja jestem dzielna – wychylam się z okna na 
piętrze od strony szosy i widzę, że bandyci 
(a  może tylko złodzieje) otwierają oborę 
i  zamierzają wyprowadzać krowy. Usiłuję 
nastraszyć napastników, krzyczę, że już 
telefonicznie są powiadomieni inwalidzi 
w  pałacu i  zaraz będą tu z  bronią. Wiem, 
że to nieprawda, ale zawsze można zyskać 
na czasie. A  drzwi do domu lada moment 
mogą nie wytrzymać łomotu. Tata rezygnuje 
z  pertraktacji. W  tym czasie miał jeszcze 
broń myśliwską (dopiero później skonfisko-
wał mu ją Urząd Bezpieczeństwa), biegnie na 
strych i z dymnika w dachu zaczyna strzelać 
z  dubeltówki w  powietrze. Może usłyszą 
inwalidzi w pałacu. Nie usłyszeli. Porywisty 
mroźny wiatr tłumi huk wystrzałów. Jednak 
broń wystraszyła napastników (bo chyba nie 
moje groźby) i  zrezygnowali z  wątpliwych 
łupów. 
Czy ktoś jeszcze pamięta, że latem 1945 
roku Sowieci, po kompletnym zdewasto-
waniu wnętrza pałacu, wynosząc się z  pre-
medytacją go podpalili? Chyba jeszcze po 
kilku latach na frontowej ścianie, pomiędzy 
młodymi jeszcze wówczas cisami, powyżej 
okna na parterze, pozostał rozległy, czarny 
osmolony tynk. nie pamiętam, czy Ojciec 
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sam zauważył pożar, czy ktoś mu o  tym 
powiedział. Być może był wówczas w pracy, 
w  Nadleśnictwie, a  to bardzo blisko. Sądzę 
,że w  tamtym czasie Tata był jedyną osobą 
w  Turawie biegle znającą nie tylko język 
rosyjski, ale i  mentalność frontowego bol-
szewik (brał udział w wojnie bolszewickiej). 
Zagroził podpalaczom sądem polowym 
i  „tiurmą” (a  głos miał donośny) i  zmu-
sił do natychmiastowego ugaszenia ognia. 
W podobny sposób wielokrotnie przeganiał 
z  lasu kłusujących Sowietów. Nad jeziorem 
i  niecką często słyszało się wybuchy. To 
Rosjanie „ułatwiali sobie” połowy ryb, ogłu-
szając je granatami. Ale zanim wyjechali 
z Turawy spuścili całą wodę z jeziora. Pozo-

stały tylko kałuże i meander przepływającej 
przez dno zbiornika rzeki. Nie wiem, czy 
zrobili to dla jakichś celów strategicznych, 
czy tylko dla zaspokojenia swoich najniż-
szych instynktów. Jezioro wówczas było 
dobrze zarybione. Teraz tony dogorywają-
cych ryb kłębiły się w nielicznych kałużach 
i na brzegach rzeki. Łatwo sobie wyobrazić 
co się działo potem. A  lato tego roku było 
upalne. Przez kilkanaście dni okropny fetor 
z gnijących ryb rozprzestrzeniał się po całej 
okolicy. Wreszcie sytuację uratowały mewy. 
Nie wiadomo skąd przyleciały ich ogromne 
stada i  oczyściły cały teren. Muszę jeszcze 
wspomnieć o tragicznych, dla mieszkańców 
Kotorza Wielkiego, Świętach Wielkanoc-

nych w  1945 roku. Pisze w  swoich wspo-
mnieniach Jan Raszka (”Moje wspomnienia 
z  lat 1939-1981, Gliwice 2005”) ówczesny 
gajowy i  praktykant w  Nadleśnictwie 
Turawa: „W pierwszy czy drugi dzień świąt 
obudził nas hałas i  wrzask, dochodzący 
z sąsiedniej wsi Kotórz Wielki. Okazało się, 
że Ruscy dokonywali łapanki mężczyzn, 
których wywozili do Rosji jako niewolników. 
Tylko nieliczni powrócili po kilku latach do 
domów, większość tam zginęła zamęczona 
i  zagłodzona. W  Turawie takiej łapanki 
nie było. Myślę, że żyją jeszcze w  Kotorzu 
Wielkim starsi ludzie, którzy pamiętają ten 
dramat. Może udałoby się odtworzyć więcej 
szczegółów z tamtych wydarzeń. 

maRia zubeil

 W  ostatnią niedzielę września 
w  Zakrzowie odbyły się dożynki wiejskie. 
Kolejna grupa z  ul. Głównej pięknie i  bar-
dzo pomysłowo przystroiła kościół. Na 
mszę św. wyruszył barwny korowód na czele 
z   grającym marsze rodzinnym zespołem 
Świtała-Grzesik. Przed kościołem korowód 
przywitał, a potem mszy św. przewodniczył 
Ks. Proboszcz. Po południu sołtys i  Rada 
Sołecka zaprosili wszystkich na biesiadę 
dożynkową, gdzie wspólnie z  Ks. Probosz-
czem i Ks. Wikarym bawiono się do późnych 
godzin nocnych. Jak zwykle, pani Gizela 
Wachta włączyła się w  przygotowanie uro-
czystości, najpierw poprzez pomoc w deko-
racji kościoła, a potem wręczała wszystkim 
wykonane osobiście prezenciki. Imprezę 
popołudniową uświetnił występ Rafała 
Kroka, Kasi Wenzel i  Agnieszki Pielorz, 
a wieczorem bawił wszystkich zespół DUO 
ELEKTRIX z Zawady. Tak jak i w ubiegłym 
roku usłyszeliśmy najświeższe wiadomości 
z 25 września 2011r.
Oto najważniejsze z nich:
Wiadomości z kraju
•  Fabryka aut z Warszawy bandzie pro-

dukować auta napędzane gorzołą. 
Rafinerie ropy już protestują, bo boją 

się, że paliwo bandzie produkowane 
w domach.

•  Bez to, że w  Zakrzowie je bardzo 
ruchliwoł droga, bandą malować 
pase, jedne kole Bocionka, drugie kole 
Dziuby. Tym, co bandą przełazić w nie-
dozwolonych miejscach bandą łodbie-
rane trzewiki. 

•  Łońskiego roku informowali my, że 
Lejo W. przy Czerwonce chce zrobić 
plaża nudystów. Sprawa się łodwlekła, 
bo na bezrok na takie rzecy bandą pie-
niądze z Unii. Dowiedzieli my się jed-
nak, że kobiety jak jechały bez lato do 
kościoła, to bardzo tęsknym wzrokiem 
patrzały w strona Czerwonki. 

•  Władze kościelne zarządziły, ze łod 
października w  każdej suchalnicce 
bandzie zamontowany licznik do grzy-
chów. Kto bandzie mioł więcej jak 21 
grzychów bandzie musioł na Boże 
Ciało iść kwiołtki trzynś. Żeby nie 
brakło we wsi kwiołtków, ksiądz pro-
boszcz zawar umowa z  jednym rolni-
kiem z ulicy Głównej – na bezrok rol-
nik zasieje 2 morgi gansi pampków. 

Wiadomości z zagranicy
U  nasych wschodnich sąsiadów chopy co 
robią w  cegielni mają dostać pół geltaku 
w  pieniądzach, a  pół w  cegłach. Podobnoł 

forma rozliczeń  mo być w fabryce granatów.
Kronika policyjno 
Na Zidlongach moplik strzas się z drabinioł-
kiem. W umfalu uciyrpioł wygięty w achtka 
szucblech, dwoje ludzi i jedyn chop z Ligoty.
Pogoda 
Jutro na Zakrzów nadciągną trzi fronty. 
Na Zidlongach i  na Skotni bandzie padać. 
Bandzie ciaplyta i  maras. Nad Auzbauty 
łod zachodu nadciągną wiatry. Bandzie 
dość mocno wiołć. Praniy wiesejcie na śty-
rech klamerkach. Na Kolonioł łod północy 
nadciągnie bardzo zimny luft. Kto jesce nie 
łogaciu budy łod psa to niech to dzisiej zrobi. 
Wszystkie trzi fronty strzasną się koło króli-
cołka u Pielorza. 
Notowania rynku rolnego
Funt grisu kosztuje 3 zł.
Tytka radisków poszła o 50 gr. w góra
Krupy na dół – 4,20
Cena gorzoły poszła w góra o 3zł., cena jajec 
spadła, ale cena ajerkoniaku się nie zmiy-
niuła. 
Komunikat płatny 
Francik  W. co je na wyflugu z jakąś motyką 
moł się zaroz zameldować u swojej starej .
Czekają na niego uślimtrane bajtle i nudyl-
kula.
25 października niezwykli goście odwie-
dzili zakrzowskie przedszkole. Wraz z księ-

nOwInKI zAKrzOwsKIe
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dzem wikarym Tomaszem Maintokiem 
do przedszkola zawitał: kleryk Krzysztof 
Malejka i diakon Wincenty Taji z Indonezji. 
Goście przyjechali do naszej parafii z Misyj-
nego Seminarium Duchownego Księży Wer-
bistów w Pieniężnie.
Nieznany sprawca włamał się do przed-
szkola w  Zakrzowie. Przez wybitą szybę 
w  oknie bezpośrednio skierował się po 
kasetkę zamkniętą w biurku. Trudził się jed-
nak niepotrzebnie, bo kasetka była… pusta.
W  przyszłym roku po raz trzeci będziemy 
korzystać z  funduszu sołeckiego. Wśród 
zadań zaplanowanych na 2012 rok znala-

zły się m.in.: wymiana drzwi wejściowych 
i  kolejnych okien w  budynku poszkolnym 
oraz ustawienie lamp oświetleniowych na 

skrzyżowaniu ul. Polnej z  Poliwodzką oraz 
na ul. Jodłowej. 

Józef Datko 
sołtys wsi Zawada

Kończący się rok to okazja , aby przedstawić 
wszystkim zainteresowanym, co działo się 
w  naszej miejscowości w  ostatnich miesią-
cach.
W  obszarze inwestycji ważnym elementem 
była melioracja. Postanowiono przeznaczyć 
na to działanie znaczną część środków Fun-
duszu Sołeckiego przez fakt, że fundusze 
Gminnej Spółki Wodnej nie były wystarcza-
jące. Aby doprowadzić inwestycje związane 
z melioracją, a co za tym idzie zabezpiecze-
niem miejscowości przed podtopieniami do 
końca podobne kroki podjęto w założeniach 
podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2012, 
co omawiano na Zebraniu Wiejskim 22 
września 2011. W  mijającym roku  w  tym 
zakresie udrożniono większość rowów 
melioracyjnych i  zbudowano sześć nowych 
przepustów nad rowami. 
Jeżeli chodzi o  inwestycje drogowe, zostały 
wyrównane i  uzupełnione ubytki w  czę-
ści dróg nieutwardzonych – ulice: Kola-
nowska, Bocianowa, Szkolna i  część ulicy 
Wodociągowej. Zarządca ulicy Luboszyc-
kiej (Starostwo Powiatowe) po monitach, 
jakie zgłaszali za pośrednictwem radnych 
mieszkańcy poprawił nawierzchnię asfal-
tową na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Kola-
nowskiej, zakończono również kolejny etap 
przebudowy tej ulicy od ulicy Kolanowskiej 
w stronę ul. Bocianowej. Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i  Autostrad, oddział 
Opolu zakończyła inwestycję przebudowy 
ulicy Oleskiej. Zgodnie z  wcześniejszymi 
interwencjami i  obietnicą GDDKiA na 
skrzyżowaniu ulicy Oleskiej z  Luboszycką, 
Wodociągową i  Szkolną zamontowano 
sygnalizację świetlną i  utworzono bez-

pieczne przejście dla pieszych. 
Zgodnie z wyobrażeniem Zawady jako miej-
scowości przyjaznej mieszkańcom, Rada 
Sołecka i  inne organizacje oraz miejscowi 
działacze dbali o  aktywność w  obszarze 
działalności kulturalnej, rekreacji i  roz-
rywki.
W  lipcu,mimo niesprzyjającej aury, odbył 
się kolejny festyn pod nazwą „Lato w Zawa-
dzie”, który to od kilku lat jest jedną z naj-
większych imprez w  naszej miejscowości 
i  w  okolicy w  tym czasie. We współpracy 
z  Młodzieżową Radą Gminy, LZS-em 
Zawada i OSP Zawada podczas wakacji zor-
ganizowano również Młodzieżowy Festyn 
„Zawada Cup”. W  ostatnią niedzielę sierp-
nia na zakończenie sezonu letnich imprez 
mieszkańcy i goście bawili się na Dożynkach 
Wsi Zawada. Podczas imprezy wyróżniono 
miejscowych rolników. 
Dzień św. Marcina wpisał się już także 
w  kalendarz wydarzeń kulturalnych naszej 
miejscowości. Od kilku lat organizuje go 
miejscowe Koło DFK Mniejszości Niemiec-
kiej. Tak było i  w  tym roku. Spod szkoły 
do kościoła wyruszyła procesja z  lampio-
nami, a  na najmłodszych czekały rogale. 
We współpracy ze Świetlicą Środowiskową 
w  pierwszą niedzielę adwentu zaprosiliśmy 
mieszkańców na kiermasz świąteczny, na 
którym można było się zaopatrzyć w wieńce 
adwentowe, stroiki świąteczne. Dzieci ze 
świetlicy wraz z opiekunem, panią Eweliną 
Tomechna w  ten sposób zbierały fundusze 
na organizację wycieczki edukacyjnej.
Tradycją jest już w  naszej miejscowości 
Wigilia dla Seniorów Parafii Zawada, którą 
organizuje od lat Rada Sołecka i  Radni 
Gminni z Zawady. W tym roku w organiza-
cję włączyła się również Rada Duszpasterska 
Parafii pw. św. Floriana w  Zawadzie oraz 

Koło DFK Mniejszości Niemieckiej.
W roku 2012 czekają nas inwestycje związane 
z  dalszym niwelowaniem ubytków w  dro-
gach gminnych, dokończeniem melioracji, 
uzupełnieniem oznakowania drogowego 
oraz oświetlenia ulicznego. Chcemy także 
zainstalować w  miejscowości tablice ogło-
szeniowe. Jeżeli chodzi o organizację lokal-
nych imprez, to już 8 stycznia zapraszamy 
wszystkich mieszkańców i gości z całej oko-
licy do wspólnego zagrania w  Zawadzkiej 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 
którą organizujemy w  Parku Wiejskim. 
Już dziś także zapraszamy wszystkich na 
kolejny festyn „Lato w  Zawadzie”, który 
w roku 2012 odbędzie się w dniach 23 – 24 
czerwca. Zapraszamy też wszystkich na 
kolejne wiejskie dożynki na przełomie sierp-
nia i  września oraz tradycyjnie na Wigilię 
dla Seniorów. Ponadto planujemy kontynu-
ować współpracę przy festynie młodzieżo-
wym „Zawada Cup”, jesteśmy także otwarci 
na propozycje współpracy przy pomysłach 
zgłoszonych przez inne organizacje.

Korzystając z  okazji, chciałbym podzięko-
wać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
zaangażowali się w minionym roku w życie 
naszej miejscowości, czy to przy inwesty-
cjach czy organizowaniu życia kulturalnego. 
Podziękowania kieruję do członków Rady 
Sołeckiej, radnych Gminy Turawa z Zawady, 
członków LZS-u  Zawada, OSP Zawada, 
Rady Duszpasterskiej Parafii i  Koła DFK 
Mniejszości Niemieckiej oraz do wszystkich 
pojedynczych osób, które okazały zaangażo-
wanie i pomoc w codziennej pracy na rzecz 
wsi. 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim i zapraszam 
do prężnej współpracy w roku 2012.

cO sŁYcHAĆ w zAwADzIe?
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sebastian klotka

Już 8 stycznia 2012 po raz kolejny rozbrzmią 
dźwięki Zawadzkiej Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Organizatorzy ser-
decznie zapraszają wszystkich mieszkań-
ców i gości do Parku Wiejskiego przy ulicy 
Oleskiej. Jak co roku dla każdego, kto wspo-
może zbiórkę przewidziano upominek. 

Na scenie zaprezentują się lokalni wyko-
nawcy, będzie można ogrzać się przy ogni-
sku, skosztować swojskich wypieków, a  co 
najważniejsze wspomóc kolejny finał WOŚP. 
Na 20.00 tak jak w całej Polsce zaplanowano 
zawadzkie Światełko do Nieba 2012, na które 
też gorąco zapraszamy. 
Chcielibyśmy przy Państwa Pomocy pobić 
zeszłoroczny rekord zbiórki. Inicjatywa 

WOŚP w  Zawadzie kierowana jest do całej 
okolicy, zagrajmy razem, niezależnie czy 
mieszkamy w  Opolu, Kępie, Luboszycach, 
Kotorzu Małym czy w innym miejscu naszej 
okolicy. 

Czekamy na Was 8 stycznia od 14.30 !!!

Julia czech 

Dnia 7.10.2011 roku odbyła się jednodniowa 
wycieczka uczniów naszego gimnazjum  
do Warszawy. Pojechaliśmy na nią dwuna-
stoosobową grupą z dwoma nauczycielami 
wychowania fizycznego. Wyjechaliśmy 
z Turawy o godzinie 5.30 rano. Jechali-

śmy długo, aż w końcu ujrzeliśmy tablicę 
z napisem „Warszawa”. Gdy dojechaliśmy 
na miejsce poszliśmy na stadion Legii w 
Warszawie. Byliśmy również na Torwarze, 
gdzie świetnie bawiliśmy się wraz z innymi 
szkołami i prowadzącym. Odbywały się tam 
mecze piłki nożnej chłopców i dziewcząt w 
ramach Turnieju Orlików. O godzinie 18.00 

dobiegł końca nasz pobyt w Warszawie, a 
że byliśmy głodni to w drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się w Mc Donald’s. Wrócili-
śmy do Turawy o godzinie 23.30. Uważam, 
że wycieczka była udana i chciałabym, żeby 
odbywało się takich więcej. Szkoda tylko, że 
nie mieliśmy czasu pozwiedzać naszej sto-
licy, widzieliśmy ją z okien autobusu.

kRystian malek 
pRZewodNicZący walNeGo ZebRaNia 
cZłoNków stowaRZysZeNia „lZs 
Zawada” 

21 września 2011 odbyło się Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia LZS Zawada, na 
którym wybrano nowy zarząd Stowarzysze-
nia.
Stowarzyszenie LZS Zawada powstało 
z  myślą o  propagowaniu idei Ludowych 
Zespołów Sportowych działających na rzecz 
lokalnego środowiska, umożliwiając rekre-
ację sportową mieszkańcom.
Funkcjonowanie Stowarzyszenia w  obsza-
rze klubu piłkarskiego LZS Zawada od 
pewnego czasu oparte jest na współodpo-
wiedzialności i  zaangażowaniu większości 
członków klubu, co wpływa pozytywnie na 
działalność organizacji, która nie ogranicza 
się jedynie do prowadzenia drużyny piłkar-
skiej, ale aktywnie uczestniczy w życiu spo-
łecznym. Taki styl funkcjonowania przyjęto 
dla całego Stowarzyszenia, co odróżnia LZS 
Zawada od innych tego rodzaju stowarzy-
szeń w okolicy.
W  Walnym Zebraniu Członków uczestni-
czyło 21 osób uprawnionych do głosowania. 
W wyborach, w których wzięło udział 100% 

uprawnionych wybrano nowy zarząd Stowa-
rzyszenia w składzie: prezes – Łukasz Bihun, 
Wice prezesi – Adrian Brandt i  Sebastian 
Klotka, skarbnik – Krystian Malek, członko-
wie zarządu – Artur Pikos, Mateusz Pikos, 
Piotr Matyszok, Andrzej Krok. Członkami 
komisji rewizyjnej zostali Adrian Brzezina, 
Paweł Fila i Waldemar Kornek. Swoją pomoc 
Stowarzyszeniu zadeklarowali dotych-
czasowi członkowie zarządu w  osobach 
Joachima Klotka i Helmuta Brandt.
Do grona członków Stowarzyszenie dołą-
czyło kilka nowych osób. Obecnie Stowa-
rzyszenie liczy 26 członków.
 Głównym zadaniem nowego zarządu 
jest na chwilę obecną działalnie na rzecz 
poprawy warunków socjalnych poprzez pod-
jęcie starań dotyczących zakupu kontenera 
socjalnego dla klubu piłkarskiego, moderni-
zacja oświetlenia treningowego oraz dbanie 
o wysoką jakość murawy boiska sportowego. 
Zarząd deklaruje aktywne uczestnictwo 
w życiu miejscowości i gotowość współpracy 
ze wszystkimi organizacjami działającymi 
na rzecz rozwoju lokalnego społeczeństwa 
w  tym z  placówkami oświatowymi działa-
jącymi na terenie Zawady, Radą Sołecką, 
Parafią, OSP, ZHGP i  wszystkimi innymi 
chcącymi takową współpracę podejmować. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku 2012 zarząd Stowa-
rzyszenia „LZS Zawada” składa wszystkim 

członkom stowarzyszenia, piłkarzom 
drużyny seniorów i sympatykom życzenia 
zdrowych, ciepłych i radosnych świąt oraz 

szczęśliwego Nowego Roku.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes Stowarzyszenia „LZS Zawada”

Łukasz Bihun

wIelKA OrKIesTrA 
śwIĄTeczneJ POMOcY
koleJny Raz zagRa w zawaDzie – staRtuJemy 8 stycznia 2012 o goDzinie 14.30

KróTKI wYPAD DO sTOlIcY

nOwY zArzĄD lzs zAwADA
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eRyka matysek

Lekcje z  laptopami, możliwość obejrzenia 
ocen z komentarzami nauczycieli oraz infor-
macje o  nieobecności w  szkole przesyłane 
rodzicom przez Internet – to tylko wybrane 
elementy programu „e–Szkoła”, do którego 
przystąpiło turawskie gimnazjum. 
 Gimnazjum w  Turawie, podobnie jak 
110 innych placówek województwa opol-
skiego, zostało włączone do programu 
„Opolska e-Szkoła szkołą ku przyszłości”, 
realizowanego przez WODiP w  Opolu. 
W ramach projektu szkoła otrzymała  m.in.  
50 notebooków, 23 terminale komputerowe  
do zamontowania we wszystkich salach lek-
cyjnych, bibliotece, pokoju nauczycielskim, 
gabinecie dyrektora, pedagoga i  w  sekreta-
riacie. Szkoła wzbogaciła się ponadto  w pięć 
tablic interaktywnych i tyle samo projekto-
rów multimedialnych, infokiosk oraz urzą-
dzenia potrzebne do stworzenia w budynku 
sieci bezprzewodowej.
Jednak zakup sprzętu to nie wszystko. Rów-
nie istotną  częścią projektu jest stworzenie 
specjalnej platformy internetowej, nazwa-
nej po prostu „e-Szkoła”. W jej skład wejdą 

m.in. dedykowane skrzynki e-mail, szkolne 
fora internetowe, elektroniczne dzienniki, 
gotowe materiały naukowe, bazy programów 
edukacyjnych opracowanych przez opol-
skich nauczycieli, elektroniczne biblioteki, 
materiały filmowe i  dźwiękowe. Uczniowie 
z całego województwa będą mogli się łączyć 
w grupy mające wspólne zainteresowania. 
Dzięki temu systemowi uczniowie będą 
mogli kontaktować się z  nauczycielami, 
nauczyciele zyskają narzędzia pozwalające 
szybciej oceniać prace uczniów oraz przy-
gotowywać się do lekcji, a  także możliwość 
konsultowania się z  pedagogami z  innych 
placówek. Proponowany  system to również 
ogromna pomoc w gromadzeniu informacji 
oraz organizacji pracy dyrekcji i nauczycieli. 
Ułatwi on m. in. tworzenie planów zajęć, 
pozwoli na szybkie obliczanie średnich 
ocen zarówno poszczególnych uczniów, jak 
i całych grup osób, umożliwi przygotowanie 
statystyki dotyczącej obecności, nieobecno-
ści czy spóźnień uczniów. 
Zastosowanie elektronicznego dziennika 
umożliwi dyrekcji oraz nauczycielom 
szybszy i  bezpośredni kontakt z  rodzi-
cami, informowanie ich o  aktualnościach 

w  szkole oraz pozwoli rozmawiać wspólnie 
na forum szkoły. Rodzice natomiast będą 
mogli sprawdzić, czy ich dzieci mają zadaną 
pracę domową, jakie mają oceny oraz jaki 
jest ich plan lekcji. Będą też mogli otrzymy-
wać informacje o ocenach i nieobecnościach 
poprzez e-mail.
Miejmy nadzieję, że całe przedsięwzięcie 
w  efekcie wpłynie korzystnie na poziom 
kształcenia i  relacje pomiędzy uczniami, 
nauczycielami i rodzicami.
Cały projekt jest wart 500 tysięcy zł, z czego 
85% pokrywa UE; reszta – 75 tys. zł – to 
wkład samorządu gminnego, za który ser-
decznie dziękuję w  imieniu całej szkolnej 
społeczności.

kaRina loch 
dyRektoR psp w osowcu

W  czerwcu 2011 roku Publiczna Szkoła 
Podstawowa w  Osowcu została laureatem 
konkursu pt. „Sala Przyrody Tauron Eko-
energia” zorganizowanego przez Tauron 
Ekoenergia sp. z  o.o. i  otrzymała nagrodę 
w  wysokości 40 tysięcy złotych na zakup 
sprzętu i pomocy naukowych do klasy przy-
rodniczej. Koordynatorem projektu była 
nauczycielka przyrody – pani Elżbieta Dem-
bińska.
28 września nastąpiło uroczyste otwar-
cie sali przyrody. Na uroczystość przy-

byli przedstawiciele Tauron Ekoenergia: 
 A. Ciszewska-Swat, M. Dudek, Wójt Gminy 
Turawa – W. Kampa, radny Rady Gminy 
Turawa – A. Gallus, Sołtys wsi Osowiec – 
B. Loch, przedstawiciel elektrowni wodnej 
w  Turawie J. Simbiga oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie.
Uroczystość składała się z dwóch części:
•   pierwsza,  to część artystyczna 

w  wykonaniu uczniów naszej szkoły 
oraz prezentacja multimedialna pod 
hasłem: Jak nasza szkoła została laure-
atem konkursu „Sala Przyrody Tauron 
Ekoenergia”?

•  druga część, to uroczyste przecięcie 

wstęgi przez Panią Dyrektor szkoły, 
zaproszonych gości,  nauczycieli, 
rodziców, uczniów oraz prezentacja 
nowo otwartej sali przyrody i zakupio-
nych pomocy.

Klasa przyrodnicza została wyposażona w:
– stoliki, krzesła, meble,
–  tablicę interaktywną, laptopa, pakiety pro-

gramów,
– mikroskopy, magnetofon, 
–  pomoce do nauki o  elektryczności 

i magnetyzmie,
– sprzęt laboratoryjny i meteorologiczny, 
– modele narządów człowieka,
– tablicę białą i tablice korkowe.

nOwOczesne TecHnOlOgIe 
w TurAwsKIM gIMnAzJuM 

sAlA PrzYrODY XXI wIeKu 
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kataRzyna Reguła 
NaucZyciel jęZyka polskieGo w psp  
w osowcu

Patriotyzm to trudny temat dla młodego 
człowieka, zwłaszcza w  czasach, kiedy 
żyjemy w  wolnym kraju  Jest on obecnie, 
z pewnością, inaczej rozumiany i okazywany 
niż dawniej. Niełatwe zadanie ma współcze-
sna szkoła i  pedagodzy, chcąc zaszczepić 
w  dzieciach i  młodzieży miłość do ojczy-
zny. Zadaniu temu stawiła czoła Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Osowcu, organizując 
I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Pol-
skiej Poezji Patriotycznej pod patronatem 
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Aloj-
zego Smolki.
 Etap gminny poprzedziły eliminacje 
szkolne, do którego zgłosiło się ośmioro 
uczniów z klasy V i VI - podopiecznych pani  
Katarzyny Reguły. Jury, swoimi recytacjami, 
oczarowali: Dominika Lisoń z  klasy VI, 
Ewelinka Pielawa i Robert Jabłoński z klasy 
V. Te osoby reprezentowały Publiczną Szkołę 
Podstawową w Osowcu w kolejnym etapie.
 I  Międzyszkolny Konkurs Recytator-
ski Polskiej Poezji Patriotycznej odbył się 3 
listopada br. w  głównym budynku szkoły, 
w   sali przyrody, zmienionej, na czas trwa-
nia tego wydarzenia kulturalnego, w ciepłe 
i  nastrojowe miejsce, dzięki prostej i  uro-
kliwej dekoracji. Do rywalizacji stanęli 
uczniowie z  czterech szkół podstawowych 
w  gminie. Uczestniczki z  Bierdzan to: 
Monika Kotynia z  kl. IV, Sabina Kotynia 
z  kl. V i  Julia Wiench z  kl. VI, a  z  Ligoty 
Turawskiej, to Joanna Kurowska z  kl. VI 

- wszystkie przygotowywane przez panią 
Urszulę Ejsmont. Społeczną Szkołę Podsta-
wową w Węgrach reprezentowały: Karolina 
Wodzińska z kl. IV, Wiktoria Szymon z kl. 
V, Michalina Lustig z  kl.VI. Dziewczynki 
są uczennicami pani Agnieszki Szkliń-
skiej. Listę uczestników zamykała trójka 
wyżej wymienionych uczniów ze szkoły 
w Osowcu. W skład szanownego jury wcho-
dziły panie Grażyna Szczurek – kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w  Turawie 
i  Sabina Węgrzyn - Gaweł, nauczycielka 
języka polskiego w Publicznym Gimnazjum 
w Turawie. Komisję konkursową zaszczyciła 
swoją obecnością aktorka Opolskiego Teatru 
Lalki i Aktora, pani Mariola Ordak – Świąt-
kiewicz, która była zarazem przewodniczącą 
jury. 
 Konkurs przebiegał w  wyjątkowej 
atmosferze, wynikającej nie tylko z  jego 
tematyki, ale składało się na nią szereg ele-
mentów, dzięki którym wszyscy obecni 
czuli jak w  teatrze, gdzie na scenie wystę-
powali sami profesjonaliści. Recytowane 
utwory należały do klasyki polskiej poezji 
patriotycznej i  nie były łatwe do  przeka-
zania, dlatego uczestnicy konkursu, tym 
bardziej, zachwycili umiejętnościami prze-
kazywania emocji wyrażających miłość do 
ziemi ojczystej. Szczególne wrażenie na jury 
zrobiła Monika Kotynia, czwartoklasistka 
z Bierdzan, która zapomniała tekstu. Przez 
moment salę wypełniła cisza, a  kolejne 
wersy, mówione przez nią ze ściśniętym 
gardłem i  ze łzami w  oczach, sprawiły, że 
recytowany tekst ujął wszystkich za serce. 
Nikt nie zauważyłby pomyłki, gdyby nie to, 

że Monika rozpłakała się na koniec. Tę przy-
krą dla dziewczynki sytuację, natychmiast 
rozładowała pani Mariola Ordak - Świąt-
kiewicz, która weszła w rolę pocieszycielki. 
Zrobiła to bardzo umiejętnie, bo na twarzy 
Moniki, i  innych też, pojawił się uśmiech, 
a  za swoje umiejętności aktorskie, dziew-

TAlenTY recYTATOrsKIe wYŁOnIOne!

Za wygrane pieniądze udało nam się rów-
nież wymienić kaloryfery i ocieplić za nimi 
ścianę. I  nie mamy wątpliwości, że jest to 
działanie proekologiczne.
Dzięki udziałowi w  konkursie i  dużemu 
zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców zyskaliśmy piękną salę oraz miano 
szkoły „Naturalnie Najlepsi”.
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Józef kłak 
pReZes lkw

Ludowy Klub Wędkarski zakończył  swój 
sezon 22.10.2011 r. Z tej okazji zostały zor-
ganizowane zawody wędkarskie, w których 
wzięło udział 13 zawodników. Zawodnicy 
zajęli następujące miejsca:
1.  Roman Karasiński złowił 7 sztuk oko-

nia o wadze 0,24 kg oraz byczki i płocie

2.  Tomasz Kreczmer – okoń 0,06 kg, 18 cm
3.  Markus Lempik – złowił 2 ryby – 

wzdręga i płoć
4. Dariusz Król – 1 ryba 0,04 kg, byczek
5. Jan Kieroński – złowił 2 płocie
6. Tomasz Konieczny – 1 ryba, wzdręga
Największą  rybę złowił Tomasz Kreczmer - 
okoń 18 cm 0,06 kg.
Najmłodsi uczestnicy zawodów – Roch 
Mykietów, Miłosz Mykietów, Milena Lem-

pik i Kamil Miroń otrzymali nagrody za 
udział w zawodach.
Sponsorami byli: sklep wędkarski Krystyna 
Mach, Sklep wędkarski „Turawik” p. Duda, 
Urząd Gminy w Turawie. Było ognisko, 
kiełbaski na patyku i ciepłe napoje. Chociaż 
świeciło słońce to było zimno, dlatego grza-
liśmy się przy ognisku. Dziękujemy sponso-
rom i wszystkim uczestnikom.

czynka otrzymała wyróżnienie.  
 Jury zgodne uznało, że na pierw-
sze miejsce zasługuje Sabinka Kotynia, za 
wyjątkowo przejmującą recytację wiersza 
Juliusza Słowackiego Testament mój, dru-
gie miejsce zajęła Michalina Lustig, a  trze-
cie Karolina Wodzińska. Zwyciężczynie 
i  pozostali uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody ufundowane przez 

prywatnych przedsiębiorców. Nie zabrakło 
gratulacji, uścisków i całusów oraz pamiąt-
kowych zdjęć z  wyjątkową jurorką, panią 
Mariolą. 
 Na końcu pani Karina Loch, dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej w  Osowcu, 
pełniąca rolę gospodarza konkursu, podzię-
kowała wszystkim, którym rozwijanie pasji 
i  wspieranie talentów nie jest obojętne. 

Wyraziła również nadzieję, że to wydarze-
nie kulturalne na stałe wpisze się w tradycję 
szkoły. Pani dyrektor nie byłaby też sobą, 
gdyby nie zaprosiła wszystkich na słodki 
poczęstunek. 
 Organizatorzy składają podziękowa-
nia sponsorom za ufundowanie nagród oraz 
wszystkim, którzy brali udział w organizacji 
konkursu. 

zAKOńczenIe sezOnu lKw TurAwA 

OGŁOSZENIE
KUPIĘ:

• ZIEMIĘ ORNĄ,
• NIEUŻYTKI ROLNE, 

• ŁĄKI LUB LASY 
• W ROZSĄDNEJ CENIE. 

PŁACĘ GOTÓWKĄ.
TEL. 503807676 LUB 698687478
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„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” 
                                                                /Wisława Szymborska/ 

Wójtowi Gminy Turawa 
Panu Waldemarowi Kampa 

 
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci 

 
Żony

 
Łączymy się w modlitwie i żalu 

 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej 

Wójt Gminy Turawa Pan Waldemar Kampa

serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci żony 

składają
Radna, Sołtys z Radą Sołecką, Zarząd LZS, 

Członkowie koła DFK i mieszkańcy Ligoty Turawskiej.

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

ŻONY

Wójtowi Gminy Turawa
Panu Waldemarowi Kampa

składają
Przewodniczący, Radni Rady Gminy Turawa

oraz Sołtysi

 Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych 

Głębokim żalem i smutkiem napełnia nas wiadomość o śmierci

Anny KAMPA

żony Wójta Gminy Turawa
Waldemara Kampy

Szczere wyrazy współczucia rodzinie 

składają:
pracownicy Urzędu Gminy Turawa



f a l a 31Grudzień 2011

kamila PRzybyszewska

Jak przystało na Akademię, również nasza 
Kubusiowa Akademia otwarta jest na różno-
rodną działalność i współpracę. Tegoroczne 
Halloween było  pretekstem do zaprosze-
nia w nasze progi uczniów  klas I – III  PSP 
w  Osowcu mieszkających w  Rzędowie na 
integracyjne „ Kubusiowe Halloween” 
Odbyło się ono 09 listopada 2011 roku 
w  godzinach popołudniowych. Naszymi 
gośćmi były również nauczycielki z zaprzy-
jaźnionego Publicznego  Przedszkola Nr 33  
„Karolinka” w  Opolu. Podczas wspólnie 
prowadzonych zabaw nasi goście poznawali 
kulturę innych krajów oraz pogłębiali znajo-
mość języków angielskiego i  niemieckiego. 
Spotkanie było bardzo udane, przebiegało 
w   przyjaznej atmosferze. Uczestnicy pod-
czas zabawy mogli się lepiej poznać, wiele 

od siebie nauczyć, wymienić doświadcze-
niami, a  przede wszystkim miło spędzić  

czas. Mamy nadzieję, że wiele razy odwiedzą 
progi naszej Akademii. 

KubusIOwe HAllOween

kamila PRzybyszewska

 Dzień 29 listopada 2011 roku na długo pozo-
stanie w pamięci pełnych uroku maluszków  
„Kubusiowej Akademii”, a szczególnie ich 
Rodziców i Babć, będących świadkami 
szczególnej uroczystości Pasowania na 
Przedszkolaka. Po prawie trzech miesią-
cach edukacji nasze przedszkolaki mogły 
pochwalić się swoimi wiadomościami, 
umiejętnościami i zdolnościami. 
Wszyscy byli bardzo przejęci. Dzieci zapre-
zentowały się pięknie, recytowały wier-
sze, śpiewały i inscenizowały oraz grały na 
instrumentach perkusyjnych. Na koniec 
Pani Dyrektor pasowała dzieci na Prawdzi-
wego Przedszkolaka, a Pani Karolina wrę-
czała pamiątkowe dyplomy oraz książeczki. 
Krótko mówiąc – atrakcji nie brakowało, jak 
przystało na drużynę Kubusia Puchatka.

urOczO PrzYrzeKAlI

KrzYżówKA nr 76 – Rozwiązanie

ReDakcJa

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 
76 w „FALI” nr 3/86/2011 nagrodę otrzymał 
Pan: Janusz Bębenek z Bytomia („Historia 
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Kata-

rzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turaw-
skiej” –Jerzy Farys). 
Hasło krzyżówki brzmiało: „Godzina wie-
kiem ze złym człowiekiem”.
W imieniu kolegium redakcyjnego naszego 
kwartalnika życzymy ciekawej lektury.

Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 
77 prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia 
2012 roku na adres:
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 
39c, 46-045 Turawa (Urząd Gminy Turawa).



     

Stowarzyszenie LZS  
Ligota Turawska

Sala przyrody XXI w. 
w Osowcu

Niezwykli goście 
w zakrzowskim przedszkolu 

Pasowanie przedszkolaka  
w Rzędowie

Prace budowlane 
w ligockim kościele

Uroczystość św. Marcina  
w Kotorzu Małym

Wielkie Księstwo Turawskie

Pan Walter Kominek


