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Mój przyjaciel Artur Kupka były 

mieszkaniec Kotorza Małego, 

a obecnie mieszkający w Niem-

czech jest właścicielem wielu 

ciekawych map m.in. Śląska. 

W mojej opinii najcenniejsze 

są wojskowe mapy z II połowy 

XVIII w. oraz z początku XIX 

w, na których można zobaczyć 

nawet pojedyncze zabudowania 

wsi obecnej Gminy Turawa.

 W tym numerze kwartal-

nika Fala przedstawiam mapę 

po obróbce graficznej, która 

obrazuje przebieg dróg na terenie 

obecnej Gminy Turawa w 1747 r. 

oraz obecnie. Kolorem czarnym 

zaznaczyłem drogi w 1747 r., zaś 

różowym obecne. Czerwono 

na mapie oznaczone są obszary 

wtedy zamieszkałe. Co jest moim 

zdaniem bardzo istotne należy 

nadmienić, iż istniało wtedy bez-

pośrednie połączenie drogowe 

między Kotorzem Małym, a jego 

przysiółkiem Trzęsiną, z drew-

nianym mostem na Małej Panwi 

w miejscu obecnego kolejowego. 

Z Turawy można było dotrzeć 

do Trzęsiny dwiema drogami, 

jedną biegnąca lewym, a drugą 

prawym brzegiem Małej Panwi. 

W 1747 r. nie istniało jeszcze bez-

pośrednie połączenie Turawy 

z Kotorzem Małym. Ze znacz-

nej w tym okresie wsi – Koto-

rza Wielkiego prowadziła bez-

pośrednia droga wzdłuż lasu 

przez Zawadę do Opola, z odbi-

ciem do Kotorza Małego. Z miej-

scowości nazywanymi potocznie 

„Za Lasami”, do współczesnych 

czasów, najbardziej zmieniły 

swój przebieg drogi w Kadłubie 

Turawskim.

 W następnym wydaniu 

Fali zaprezentuję jeszcze ciekaw-

szą mapę z 1767 r.

Lp. ZADANIE KWOTA REALIZACJA

1. budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniegow (II etap) 635 230,33 zł 23.08.2013 r.

2. remont zewnętrznych ścian budynku PSP w Ligocie Turawskiej 109 489,28 zł 30.08.2013 r.

3. rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach (III etap) 43 016,31 zł 21.08.2013 r.

4. rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach (IV etap) 36363,81 09.12.2013 r.

5. rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie - zaplecze kuchenne (etap III) 99 977,91 zł 30.11.2013 r.

6. projekt drogi - ul. Poliwodzka w Kadłubie Turawskim 10 455,00 zł 30.06.2013 r.

7. projekt drogi - ul. Leśna w Zakrzowie Turawskim 4 000,00 zł 30.06.2013 r.

8. projekt drogi - ul. Polna w Zakrzowie Turawskim 3 900,00 zł 30.06.2013 r.

9. projekt drogi - ul. Szkolna w Zawadzie 5 000,00 zł 30.06.2013 r.

10. projekt drogi - ul. Dobrodzieńska w Ligocie Turawskiej 10 000,00 zł 30.09.2013 r.

11. projekt drogi - ul. Skośnej w Zawadzie 13 530,00 zł 31.03.2014 r.

12. projekt drogi - ul. Bukowa, Klonowa, Grabowa, Jodłowa w Turawie Marszałkach 10 000,00 zł 30.08.2013 r.

13. dostawa i montaż  tablic dwujęzycznych 28 253,10 zł 10.09.2013 r.

14. dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych 
do budynku Urzędu Gminy w Turawie

21 686,60 zł 27.09.2013 r.

15. wykonanie chodnika Kadłub Tur. ul. Główna 17 220,00 zł 20.09.2013 r.

16. wykonanie chodnika przy ulicy  Dobrodzieńskiej w Ligocie Turawskiej 10 750,20 zł 16.12.2013 r.

17. remont elewacji OSP, Zawada 19 999,80 zł 12.11.2013 r.

18. wymiana okien w świetlicy, Zakrzów Tur. 8 379,99 zł 20.12.2013 r.

19. wymiana okien w LZS, Ligota Tur. 9 542,34 zł Montaż w 2014 r.

20. remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu 566 193,05 zł 30.05.2014 r.

Razem: 1 626 623,91 zł

Sp„awozdanie z dzia alno ci Wójta 
Gminy Tu„awa za II pó „ocze 2013 „. 
WALDEMAR KAMPA WÓJT GMINY TURAWA

»»

Mapa z 1747r.

Mapa z 17Ś7
JERZY FARYS
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»
Gospodarka Nieruchomo-

ściami, Ustawa o Gospodarce 

Odpadami i Gospodarka Leśna

Między innymi organizowano 

przetargi na sprzedaż 10 działek 

rekreacyjnych, natomiast dwa 

przetargi na sprzedaż Jeziora 

Małego wraz z  terenem przyle-

głym zakończyły się wynikiem 

negatywnym.

 W  lipcu po wdrożeniu 

ustawy o  utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach po raz 

kolejny wystąpiono do Mini-

stra Środowiska w  sprawie sta-

nowiska dotyczącego rozwią-

zania zasad naliczania opłat 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenach let-

niskowych – (domki letniskowe) 

od powierzchni m2 budynku. 

Ponadto z  powyższym proble-

mem wystąpiono do  Stanisława 

Żelichowskiego Przewodniczą-

cego Sejmowej Komisji Ochrony 

Środowiska, Zasobów Natu-

ralnych i  Leśnictwa   i  Tadeusza 

Arkit Przewodniczącego Sejmo-

wej Podkomisji Stałej ds. Monito-

rowania Gospodarki Odpadami. 

Podobne wnioski składano na 

ręce Dyrektora Departamentu 

Ochrony Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego w Opolu oraz 

Przewodniczącego Śląskiego Sto-

warzyszenia Samorządowego.

W  marcu br. rozpoczęte zostaną 

prace związane z  przeprowa-

dzeniem kolejnego przetargu 

na  odbiór i  zagospodarowanie 

odpadów komunalnych (obowią-

zująca umowa wygasa z końcem 

czerwca 2014r.).

 W  pierwszej połowie paź-

dziernika 2013 r. został zatwier-

dzony przez Starostę Opol-

skiego ,,operat leśny’’ dla Lasów 

komunalnych Gminy Turawa. 

Niniejszy operat obejmuje lasy 

o  powierzchni około 230 ha 

i opracowany został na lata 2013 - 

2022. Niezwłocznie przystąpiono 

do  prac pozyskaniowych, nad-

rabiając trzy pierwsze kwartały 

roku 2013. 

Prace pozyskania surowca 

drzewnego obejmowały oddz. 

11 d (Jezioro Średnie) oraz oddz. 

13 j (Jezioro Srebrne), a  wyko-

nywała je firma ZUL Rybicki 

z  Tułowic, która została wyło-

niona w  zapytaniu ofertowym. 

W  sumie na powierzchni około 

7 ha pozyskano około 2 tys. m3 

drewna (drewno tartaczne, użyt-

kowe, opałowe). Drewno tar-

taczne i  użytkowe zostało sprze-

dane do  tartaków, które złożyły 

zamówienie w  tutejszym Urzę-

dzie, lub z którymi gmina współ-

pracuje od  lat. Drewno opałowe 

zostało sprzedane dla odbiorców 

indywidualnych.

Realizacja procedury związa-

nej z opłatami adiacenckimi

W 2 półroczu wszczęto z urzędu 

około 700 postępowań z  tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanej wybudowaniem 

urządzeń kanalizacji sanitarnej  

Z tego wydano około 340 decyzji 

adiacenckich.  

Postępowania wszczęto dla miej-

scowości: Węgry, Kotórz Wielki, 

Turawa-Marszałki, Rzędów 

i Kadłub Turawski.

Sprawy zakończono decyzjami 

w  miejscowościach Węgry 

i  Kotórz Wielki. Łącznie ok. 340 

decyzji. 

Postępowanie jest kończone 

w  Turawie-Marszałki, Rzędo-

wie i Kadłubie Turawskim, a pro-

cedura rozpocznie się nad Jezio-

rami Turawskimi. 

Działania związane z Jezio-

rem Dużym w związku 

z postępowaniem Marszałka 

Województwa Opolskiego 

o udzielenie pozwolenia wod-

noprawnego

Jedną z  najważniejszych spraw 

pochłaniającą ogromną ilość 

czasu była i  jest nadal walka 

z  RZGW Wrocław i  RDOŚ 

Opole o  odpowiednie piętrze-

nie wody w  Jeziorze Turaw-

skim, co wpływa na stan ekolo-

giczny Jeziora Dużego, śnięcia 

ryb, straty w  turystyce oraz na 

obniżenie wody na Jeziorze Śred-

nim i  Małym. O  zaistniałej sytu-

acji zostali m.in. powiadomieni 

Przewodniczący Sejmiku Woje-

wództwa Opolskiego, Minister 

Środowiska, Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w  Warsza-

wie, Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej.

Pozwolenie wodnoprawne ma 

być ważne do 23.01.2034r. (20 

lat).

 Orientacyjne ilości wody 

w  poszczególnych miesiącach 

określone w pozwoleniu wodno-

prawnym:

• do końca czerwca: 82 mln m3

• do końca lipca: poniżej 60 mln 

m3 (rozpoczynają się zakwity 

sinic) 

• do końca sierpnia: poniżej 40 

mln m3 

• do końca września: 

poniżej 30 mln m3

 Priorytetem jest żerowisko 

dla ptaków migrujących, a  wszel-

kie merytoryczne argumenty 

Wójta Gminy Turawa oraz Pol-

skiego Związku Wędkarskiego 

o  wzięcie pod uwagę całego eko-

systemu i  groźbie katastrofy eko-

logicznej są odrzucane. Wspólnie 

z PZW odwołamy się od tej decyzji.

Pozyskiwanie środków 

zewnętrznych

23.08.2013 r. – zakończono II etap 

budowy infrastruktury wokół 

Jeziora Średniego. Koszt przed-

sięwzięcia 635.230,33 zł, oczeki-

wane dofinansowanie 299.000 

zł. Niestety, w  dalszym ciągu 

trwa ocena przetargu przez 

Urząd Marszałkowski.

02.10.2013 r. – podpisano umowę 

w  Urzędzie Marszałkowskim 

na dofinansowanie operacji pn. 

"Infrastruktura rekreacyjna 

we wsi Kotórz Mały" w  ramach 

działania "Odnowa i rozwój wsi". 

Koszt 38.610,98 zł z  czego plano-

wane dofinansowanie 25.100 

zł. w  dniu 31.10.2013r. złożono 

wniosek o płatność.

  18.11.2013r. – otrzymano 

559.239,24 zł tytułem refundacji 

za realizację operacji pn.  "Zago-

spodarowanie turystyczne oko-

lic Jeziora Średniego" dofinan-

sowanego ze środków PO  Ryby 

2007-2014. Koszt całkowity zada-

nia 815 tys. zł.

 W  grudniu złożono dwa 

wnioski o  dofinansowanie do 

budowy dróg transportu rolnego 

ze środków FOGR.

 Złożono dokumentację 

przetargową dotyczącą remontu 

kanału w  Osowcu do Urzędu 

Marszałkowskiego celem oceny 

postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego. W  trakcie 

oceny pozostaje postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicz-

nego na druk książki Jerzego 

Farysa.

Najważniejsze imprezy spor-

towe i rekreacyjne:

Wójt Gminy uczestniczył w  sze-

regu imprez sportowych i kultu-

ralnych organizowanych przez 

sołectwa, kluby, świetlice, Mło-

dzieżową Radę Gminy.

 Odbyło się także spotka-

nie z  Jubilatami 50 lat małżeń-

stwa i więcej. Było 18 par obcho-

dzących 50    lecie , w  tym 2 pary 

z 60-letnim stażem.

W  minionym okresie odwiedzi-

łem również kolejnych 90-cio 

i  więcej–latków. Było ich 10 

a  w  całym 2013r. 34 (29 kobiet,  

5 mężczyzn).

Rozpoczęto również cykl zebrań 

sprawozdawczych OSP od zebra-

nia w Bierdzanach.

 W  minionym okresie bra-

łem udział w  posiedzeniach 

Komitetu Oceniającego LGR  oraz 

Zarządu OROT. W  zebraniach 

i  Walnych LGR Opolszczyzna, 

Aglomeracji Opolskiej, Związku 

Gmin Dolna Mała Panew, Ślą-

skiego Stowarzyszenia Samorzą-

dowego oraz Walnych i  Radach 

Nadzorczych WiK  Turawa oraz 

Kuźni Osowiec.

Odbyło się również Nadzwy-

czajne Zgromadzenie Wspólni-

ków MOJ SA Katowice celem 

przejęcia udziałów Kuźni Oso-

wiec.

 Ponadto uczestniczyłem 

w  różnego rodzaju szkoleniach, 

konferencjach, audycjach promu-

jących Gminę Turawa, a  na bie-

żąco rozwiązywałem problemy 

dnia codziennego.
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Piętnasta „ocznica  
podpisania aktu 
pa„tne„stwa z miastem Wette„
WALTER ŚWIERC

Choć od piętnastej rocznicy pod-
pisania partnerstwa upłynęło 
już kilka miesięcy, to ze względu 
na doniosłość tego wydarzenia 
pragnę przypomnieć czytelni-
kom w  jakich okolicznościach 
do tego doszło.
Turawa w  latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia 
była jedną z  nielicznych gmin 
w  województwie, które nie 
miały swego miasta lub gminy 
partnerskiej.
 Okazją ku temu, aby 
ten stan rzeczy zmienić, była 
ówcześnie prowadzona działal-
ność przez sołtysa wsi Węgry 

Waldemara Kampę i  nauczy-
cielkę j. niemieckiego Johannę 
Lemke-Prediger, szukających 
miejscowości o tej samej nazwie 
w  Niemczech. Okazało się, że 
właśnie jedna z  dzielnic Wet-
ter była kiedyś wsią o  nazwie 
Wengern (Węgry).
 Do pierwszego kontaktu 
między przedstawicielami obu 
gmin doszło w lipcu 1996r. pod-
czas 700-lecia Węgier, a kolejne 
w  kwietniu 1997r., wtedy też 
wstępnie uzgodniono główne 
kierunki przyszłej współ-
pracy, podkreślając szczególną 
potrzebę utrzymywania ści-

słych kontaktów między mło-
dzieżą jednej i  drugiej gminy. 
Wetter to miasto przemysłowe, 
ten element charakteryzu-
jący przyszłego partnera został 
uznany jako sprzyjający w przy-
szłościowej współpracy, ponie-
waż Turawa będąca gminą 
o  zupełnie innym charakterze, 
stawiająca przede wszystkim 
na turystykę i  wypoczynek, 
mogła stać się z kolei partnerem 
uatrakcyjniającym owe współ-
działanie.
 Uroczyste podpisa-
nie umowy partnerskiej mię-
dzy Gminą Turawa a  miastem 

Wetter nastąpiło w  Domu Kul-
tury w Osowcu 13 marca 1998r. 
W  podpisanym dokumencie 
obie strony zobowiązały się do 
dalszego rozwijania przyjaźni 
niemiecko-polskiej w  zjedno-
czonej Europie, do promowa-
nia i popierania związków i spo-
tkań między ich mieszkańcami, 
wspólnotami religijnymi, orga-
nizacjami i  innymi ugrupowa-
niami.
 W imieniu strony niemiec-
kiej akt podpisał burmistrz mia-
sta Wetter Werner Laberenz, 
natomiast w  imieniu Gminy 
Turawa wójt Walter Świerc.

Jedno ze „potkań z p”zed„tawicielami o”ganizacji politycznych 
mia„ta Wette”

Bu”mi„t”z mia„ta Wette” We”ne” Labe”enz i by y wójt gminy 
Tu”awa Walte” wie”c

Uchwała Nr XXXI/ 193/2014 

Rady Gminy Turawa z dnia 

31 stycznia 2014 r. w sprawie 

przedłużenia taryf na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na 

okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 

grudnia 2014 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt. 15 ustawy z  dnia 08 marca 
1990  r. o  samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz.U. z  2013 r. poz. 

594 ze zm.) oraz na podstawie 
art. 24 ust. 9 a  ustawy z  dnia  
7 czerwca 2001  r. o  zbiorowym 
zaopatrzeniu w  wodę i  zbioro-
wym odprowadzeniu ścieków 
( Dz.U. z  2006 r. Nr 123 poz. 858, 

z późn. zm.) Rada Gminy Turawa 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przedłuża się na okres od dnia 1 
kwietnia 2014 r. do dnia 31 grud-
nia 2014 r. czas obowiązywania 

Uchwa a N„ XXXI/193/201Ś
ADAM PROCHOTA PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

»



6 Kwartalnik GMINY TURAWA

I. Aktualny stan prawny.

Regulacje prawne dotyczące opłat 
adiacenckich zawarte są w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tj. D.U. 
z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn.zm.). 
Opłata adiacencka dotyczy wła-
ścicieli lub użytkowników wie-
czystych nieruchomości, których 
wartość wzrosła na skutek nastę-
pujących zdarzeń:
1. budowy urządzeń infrastruk-

tury technicznej z udziałem 
środków m.in. Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu tery-
torialnego,

2. podziału nieruchomości,
3. scalenia i podziału nierucho-

mości.

Opłata adiacencka może zostać 
nałożona przez organ wykonaw-
czy gminy, w przypadku zaistnie-
nia jednego z trzech opisanych 
wyżej stanów faktycznych, o ile 
powodują one wzrost wartości nie-
ruchomości.
Wysokość opłaty adiacenckiej 
w przypadku podziału nierucho-
mości jest uchwalana stawka pro-
centową i nie może być wyższa 
niż 30% różnicy pomiędzy warto-
ścią przed podziałem a wartością 
po jego dokonaniu.
Natomiast w przypadku budowy 
infrastruktury technicznej, wyso-
kość opłaty adiacenckiej nie może 
przekroczyć 50% różnicy między 

wartością nieruchomości przed 
wybudowaniem urządzeń infra-
struktury technicznej a jej war-
tością po ich wybudowaniu oraz 
wzrostu wartości w wyniku jej 
scalenia i podziału. Od uznania 
rady gminy zależy zatem, w jakiej 
wysokości zostanie ustalona 
stawka procentowa.
Nie jest natomiast możliwe ustale-
nie jej na poziomie 0%, gdyż zgodnie 
z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 14 stycz-
nia 2003 r. (I SA 2293/02, niepubl.), 
stanowiłoby to rezygnację ze źró-
dła dochodów gminy określonego 
w ustawie, byłoby więc obejściem 
przepisów Konstytucji i ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.
Decyzję w sprawie ustalenia opłaty 
adiacenckiej wydaje wójt.Stosow-
nie do treści art. 146 ust 1a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, 
do ustalenia wysokości indywidu-
alnej opłaty konieczny jest udział 
w postępowaniu rzeczoznawcy 
majątkowego, który określa w for-
mie operatu szacunkowego war-
tość nieruchomości według cen 
rynkowych, zarówno przed zaist-
nieniem jednego z trzech wyżej 
wymienionych stanów faktycz-
nych, jak i po nim. Jak wynika 
z powyższego, wysokość opłaty 
adiacenckiej nie może być ustalana 
dowolnie przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta.
Osoba fizyczna czy też osoba 
prawna, która jest adresatem decy-

zji ustalającej wysokość opłaty 
adiacenckiej ma obowiązek wnieść 
ją w ciągu 14 dni, od kiedy decyzja 
ta stała się ostateczna.
Ustawodawca przewidział możli-
wość rozłożenia, na wniosek wła-
ścicieli nieruchomości, opłaty adia-
cenckiej na raty. Okres, na który 
można maksymalnie dokonać 
rozłożenia wynosi 10 lat, przy 
czym raty z tego tytułu płacone 
są corocznie. W przypadku, gdy 
właściciel nieruchomości uzyska 
decyzję o ustaleniu opłaty, w któ-
rej określone zostaną warunki 
rozłożenia na raty, pierwsza rata 
powinna zostać zapłacona również 
w terminie 14 dni, od kiedy decyzja 
stała się ostateczna.
Stosownie do treści art. 143 ust. 1 
przywołanej na wstępie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, 
obowiązek ponoszenia opłat adia-
cenckich dotyczyć może właścicieli 
nieruchomości bez względu na ich 
rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia 
infrastruktury technicznej zostały 
wybudowane z udziałem środków 
Skarbu Państwa, jednostki samo-
rządu terytorialnego, budżetu Unii 
Europejskiej lub innych środków 
zagranicznych, które nie podlegają 
zwrotowi, z wyłączeniem nieru-
chomości przeznaczonych w planie 
miejscowym na cele rolne i leśne.
Przez budowę urządzeń infra-
struktury technicznej rozumie 
się urządzenie albo moderniza-
cję drogi oraz wybudowanie pod 

ziemią, na ziemi albo nad ziemią 
przewodów lub urządzeń wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, cie-
płowniczych, elektrycznych, gazo-
wych i telekomunikacyjnych (art. 
143 ust. 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami).
Stosownie do treści art. 144 ust.  
1 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami właściciele nieruchomo-
ści uczestniczą w kosztach budowy 
urządzeń infrastruktury tech-
nicznej przez wnoszenie na rzecz 
gminy opłat adiacenckich. Podsta-
wowym warunkiem powstania 
obowiązku uiszczenia opłaty adia-
cenckiej jest m.in. fakt wybudo-
wania urządzenia infrastruktury 
technicznej i stworzenie warun-
ków do podłączenia nieruchomo-
ści do tego urządzenia, co wpływa 
na wzrost wartości nieruchomości.
Ustalenie wysokości opłaty adia-
cenckiej uzależnione jest od wzro-
stu wartości nieruchomości spowo-
dowanego m.in. budową urządzeń 
infrastruktury technicznej.

II. Opłata adiacencka w gminie 

Turawa w rysie historycznym.

W latach 80-tych i 90-tych zakła-
dane były komitety budowy wodo-
ciągów w poszczególnych miejsco-
wościach. W ramach tych zadań 
wszyscy właściciele nierucho-
mości partycypowali w kosztach 
budowy sieci wraz z przyłączami 
do swoich nieruchomości. Następ-

Op ata adiacencka,  
stan faktyczny i p„awny
PIOTR DZIEDZIC, HALINA BUCHERT-GWIAZDA

dotychczasowych taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzenie ścieków, 
które weszły w  życie w  dniu 7 
lutego 2013 r. w  trybie przewi-
dzianym w art. 24 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków.

§ 2. 

„Wodociągi i  Kanalizacja Opole” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ogłosi 
zatwierdzone taryfy, o  których 
mowa w  § 1 w  miejscowej pra-
sie, a mianowicie w kwartalniku 
„FALA” oraz na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Turawa 
www.bip.turawa.pl w  terminie 

7 dni od daty podjęcia uchwały, 
o której mowa w § 1.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Rady Gminy 
Turawa Nr XXII/148/2013 z dnia 
7 lutego 2013 r.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w  życie 
z dniem podjęcia z mocą obowią-
zującą od 1 kwietnia 2014 r.

»
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nie w latach 2000-2008 budowano 
sieć kanalizacyjną w miejscowo-
ściach Turawa, Osowiec wraz 
z Trzęsiną, Zawada, Kotórz Mały, 
część Węgier, gdzie mieszkańcy 
też partycypowali w kosztach 
budowy sieci kanalizacyjnej. Była 
to opłata przyłączeniowa i kształ-
towała się w wysokości od 2100 
zł do 2300 zł za przyłącze. Miesz-
kańcy opłacali z własnych środ-
ków wykonanie przyłącza od swo-
jego budynku do „studzienki 
kanalizacyjnej”, która jest częścią 
składową sieci. W tym okresie 
nie naliczano opłaty adiacenckiej, 
albowiem możliwe było potrakto-
wanie opłaty przyłączeniowo-par-
tycypacyjnej jako opłaty adiacenc-
kiej.
Na wskutek przeprowadzonej 
przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Opolu kontroli komplekso-
wej gospodarki finansowej Gminy 
Turawa za rok 2005 oraz wybra-
nych zagadnień za rok 2004, 
a zakończonej w dniu 27.01.2006r., 
przeprowadzono kontrolę spraw-
dzającą.
W wystąpieniu pokontrolnym 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Opolu z dnia 18 maja 2006r. 
przedstawiono Wójtowi Gminy 
wnioski pokontrolne, na mocy któ-
rych zobowiązano Wójta Gminy 
do przedłożenia Radzie Gminy pro-
jektu uchwały w sprawie usta-
lenia stawki opłaty adiacenckiej. 
Pierwszy projekt uchwały adia-
cenckiej wprowadził pod obrady 
sesji Rady Gminy, Pan Walde-
mar Kampa Wójt Gminy Turawa 
w dniu 23 czerwca 2006 r. Radni 
jednak odrzucili projekt uchwały, 
gdyż według oceny radnych nie 
było wyczerpujących informa-
cji potrzebnych do podjęcia takiej 
decyzji. Radni zaproponowali aby 
rzeczoznawca wycenił dwie pose-
sje w różnych miejscowościach, 
aby mieć obraz w jakiej wysokości 
będzie mogła być naliczana opłata 
adiacencka. Rzeczoznawcy odmó-
wili sporządzenia takiej wyceny. 
W tym to czasie zmieniło się pra-
wodawstwo i nie można było już 
pobierać opłaty za przyłącze. Był 
to czas kiedy sporządzane były 
umowy dla Zawady i Kotorza 

Małego, w których pojawił się zapis 
o partycypacji w kosztach przyłą-
cza do posesji, a kwota przekracza-
jąca koszt wykonania przyłącza 
zostanie zaliczona w poczet opłaty 
adiacenckiej.
Opłata adiacencka obo-
wiązuje w naszej gmi-
nie na podstawie Uchwały 
Nr XI/76/2007 Rady Gminy 
Turawa z dnia 18.12.2007r. Wójt 
Gminy Turawa, Waldemar Kampa, 
po kolejnych kontrolach przepro-
wadzonych przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Opolu i Naj-
wyższą Izbę Kontroli, Delega-
turę w Opolu, zobowiązany został 
do przedłożenia Radzie Gminy 
Turawa projektu uchwały o usta-
leniu wysokości stawki procen-
towej opłaty adiacenckiej. Rada 
Gminy Turawa w dniu 18.12.2007 
r. po burzliwej dyskusji przyjęła 
przedmiotową uchwałę i usta-
liła opłatę adiacencką w wysoko-
ści 30% z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku doko-
nanego podziału nieruchomości, 
oraz 30% z tytułu wzrostu war-
tości nieruchomości w związku 
z wybudowaniem urządzeń infra-
struktury technicznej. W głoso-
waniu brało udział 15 radnych, 
z czego 10 radnych głosowało 
za przyjęciem uchwały, prze-
ciw przyjęciu uchwały głosował  
1 radny, a 4 radnych wstrzymało 
się od głosowania. Wójt Gminy 
będący organem wykonawczym 
Gminy, obowiązany jest do wyko-
nania przywołanej wyżej uchwały, 
w tym do naliczania opłat adia-
cenckich.
Pierwsze opłaty adiacenckie 
z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości w związku z wybudo-
waniem urządzeń infrastruktury 
technicznej tj. sieci kanalizacyjnej 
oddanej do użytkowania w dniu 
6 września 2010 r. były rozli-
czane w Węgrach w 2013 r. Miesz-
kańcy tej części Węgier, w któ-
rej inwestycja była wykonana 
w 2010 r. jeszcze partycypowali 
w kosztach budowy kanalizacji 
w wysokości 2300 zł, z tego kwota 
w wysokości 1600 zł była zali-
czona na poczet budowy przy-
łącza, a 700 zł na poczet zaliczki 

związanej z opłatą adiacencką. 
Obecnie, ze względu na okolicz-
ność, że nastąpiła zmiana stanu 
prawnego, właściciele nierucho-
mości nie mogą już partycypować 
w kosztach budowy sieci kanali-
zacyjnej. Tym samym organ wyko-
nawczy Gminy Turawa obowią-
zany jest naliczać i pobierać opłatę 
adiacencką od poszczególnych 
właścicieli nieruchomości.
Na podstawie Uchwały nr 
XI/76/2007 Rady Gminy Turawa 
z dnia 18 grudnia 2007 r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawki 
procentowej opłat adiacenckich, 
właściciele nieruchomości infor-
mowani są zawiadomieniem 
o wysokości opłaty adiacenckiej. 
Kolejnym etapem postępowania 
jest wydanie decyzji administra-
cyjnej, w treści której podana jest 
kwota opłaty adiacenckiej, którą 
właściciel nieruchomości obo-
wiązany jest uiścić w wyznaczo-
nym terminie, na wskazane konto 
urzędu gminy.
Mieszkańcy Węgier w związku 
z wybudowaniem sieci kanali-
zacyjnej musieli dopłacić mak-
symalnie 250 zł do zaliczki 
na poczet opłaty adiacenckiej. 
W Węgrach opłata adiacencka 
wyniosła ok. 945 zł.
Następnie wszczęto postępowa-
nia w stosunku do właścicieli nie-
ruchomości zlokalizowanych 
w Kotórzu Wielkim, Turawie-
-Marszałkach, Rzędowie i Kadłu-
bie Turawskim. Obecnie przedmio-
towe postępowania są wszczynane 
w stosunku do właścicieli nieru-
chomości zlokalizowanych nad 
Jeziorami Turawskimi. Po „Jezio-
rach”, opłata adiacencka zostanie 
naliczona właścicielom nierucho-
mości zlokalizowanych w Zakrzo-
wie Turawskim, Ligocie Turawskiej 
i Bierdzanach.
W okoliczności, gdyby nie obowią-
zywała opisana w treści Uchwała 
Rady Gminy Turawa dot. opłaty 
adiacenckiej, nie można byłoby 
odzyskać części poniesionych kosz-
tów z realizacji inwestycji wykona-
nych nad Jeziorami Turawskimi. 
Jest faktem powszechnie znanym, 
że nad Jeziorami Turawskimi zlo-
kalizowanych jest ok. 900 domków 

letniskowych oraz 27 ośrodków 
wypoczynkowych.
Gmina Turawa wraz ze spółką z o.o. 
„Wodociągi i Kanalizacja Turawa” 
z siedzibą w Kotórzu Małym zre-
alizowała i oddała do użytku zada-
nie inwestycyjne pn. „Poprawa 
gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Turawa-Trias Opolski”. 
W ramach tego zadania wykonano 
129 km sieci kanalizacyjnej, zakres 
ten obejmuje również kanalizację 
nad Jeziorami Turawskimi. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł ok. 47 
mln zł. Na przedmiotową inwesty-
cję pozyskano środki zewnętrzne 
w 50%, natomiast na pozostałą 
część zadania Gmina Turawa wraz 
ze spółką z o.o. WiK Turawa zmu-
szona była do zaciągnięcia kredytu 
inwestycyjnego, który obecnie jest 
spłacany.
Należy również zauważyć, iż 
na spotkaniach wiejskich pro-
ponowano aby wycofać powyż-
szą uchwalę i nie naliczać opłaty. 
Taka propozycja padła również 
na sesji Rady Gminy. Należy jed-
nak zaznaczyć, że nie można cał-
kowicie zrezygnować z opłaty gdyż 
nie pozwala na to prawo, a wpro-
wadzenie innej wysokości i tak 
nie zmieni już nic dla mieszkań-
ców, gdyż inwestycja pod nazwą 
„poprawa gospodarki ściekowej 
na terenie aglomeracji Trawa Trias 
Opolski” została już zakończona.
Mając na uwadze zasady spra-
wiedliwości społecznej oraz 
zasady współżycia społecznego 
uznać należy, że mieszkańcy 
Gminy Turawa partycypowali 
w budowie urządzeń infrastruk-
tury technicznej od początku reali-
zacji zadań inwestycyjnych. Róż-
nica polega na tym, że poprzednio 
była to opłata przyłączeniowo-
-partycypacyjna a od daty wej-
ścia w życie Uchwały Rady Gminy 
Turawa z dnia 18.12.2007 r. jest 
to opłata adiacencka.

Opracował:
Piotr Dziedzic – Kierownik Refe-
ratu Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Gminy Turawa,
Radca Prawny Urzędu Gminy 
Turawa Halina Buchert-Gwiazda
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Przeglądając Amtsblatt des 

Regierungspräsidenten in 

Oppeln wydawany w XIX 

w. natrafiłem na wiele inte-

resujących informacji. 

My, mieszkańcy XXI wieku 
nieraz narzekamy na swoją 
trudną sytuację finansową, 
na tzw. biedę, jednak wydaje 
mi się, że ludzie żyjący obec-
nie mają naprawdę dobre 
warunki w  porówna-
niu z  ludźmi żyjącymi kie-
dyś. Chciałbym przedstawić 
w  tym artykule wyłącznie 
okres lat 30. XIX w. i  licznie 
przeprowadzane wtedy  przy-
musowe licytacje komor-
nicze, które odbywały się 
na terenie obecnej Gminy 
Turawa. Mieszkańcom, któ-
rzy w  tamtych czasach nie 
posiadali pieniędzy licyto-
wano majątek, by uiścić ich 
zobowiązania wobec pań-
stwa. Poniżej przedstawiam 
przeprowadzone w  tamtym 
okresie licytacje komornicze:
• 22.01.1835 r. w  Turawie 

miała odbyć się przymu-
sowa licytacja karczmy 
z  Ligoty Turawskiej pro-
wadzonej pod nr 17, jej sza-
cunkowa wartość wyno-
siła 1699 Reich Talar (Rtl) 
20 srebrnych groszy (sgr) 

• 07.04.1834 r. o  godz. 10 
w Turawie miała się odbyć 
przymusowa licytacja 
posesji Robotbauera (pod-
dany gospodarz) z  Ligoty 
Turawskiej o  wartości 707 
Rtl, która była prowadzona 
pod nr 6. W  następnym 
numerze Amtsblatt des 
Regierungspräsidenten 
in Oppeln napisano, że 
licytację na posesję nr 6 
w  Kadłubie Turawskim 
unieważniono. Wcześniej 
podano, że posesja znajduje 

się w Ligocie Turawskiej.
• 09.04.1834 r. o  godz. 9 

w  Turawie miała się 
odbyć przymusowa licy-
tacja posesji Robotbauera 
z  Kadłuba Turawskiego, 
posesja prowadzona była 
pod nr 11, szacunkowa jej 
wartość wynosiła 607 Rtl. 

• 08.04.1834 r. o  godz. 9 
w Turawie miała się odbyć 
przymusowa licytacja 
posesji wolnego zagrod-
nika z  Trzęsiny, posesja 
o  wartości 261 Rtl 20 sgr 
prowadzona była pod nr 
46.

• 21.04.1834 r. o  godz. 9 
w Turawie miała się odbyć 
przymusowa licytacja 
posesji Robotgärtnera 
(poddanego zagrodnika) 
o  wartości 520 Rtl, poło-
żona w  Kadłubie Turaw-
skim pod nr 8.

• 05.07.1834 r. o  godz. 9 
w  lokalu sądu w  Turawie 
miało się odbyć zebranie 
wierzycieli karczmarza 
Mathiasa Kubusa z  Ligoty 
Turawskiej, który ogło-
sił upadłość. Stwierdzono 
tymczasowy niedobór 353 
Rtl.

• 20.10.1834 r. o  godz. 15 
w  lokalu sądu w  Turawie 
miała odbyć się przymu-
sowa licytacja posesji nr 
11 kolonisty z  Rzędowa, 
o  wartości 136 Rtl, po 
zmarłym mistrzu fryszer-
skim Johannie Kupczik. 

• 22.10.1834 r. o  godz. 10 
w  lokalu sądu w  Turawie 
miała się odbyć licytacja 
posesji nr 27 w  Bierdza-
nach o  wartości 100 Rtl, 
postawionej w  zastaw, 
a  nalężącej do spadku po 
zmarłym Robotgärtnerze 
Antonim Langosch.

• 21.10.1834 r. o  godz. 10 

w  lokalu sądu w  Turawie 
miała się odbyć licytacja 
posesji nr 16 w  Rososze, 
o  wartości 211 Rtl 22 sgr 
6 pf (fenigów). Rozprawa 
miała na celu podział 
spadku po wolnym cha-
łupniku Mathusie Schliwa.

• 07.01.1835 r. o  godz. 10 
w  lokalu sądu w  Turawie 
miała się odbyć, na wnio-
sek wierzyciela, licyta-
cja posesji kolonisty nr 2 
w Rzędowie o wartości 123 
Rtl.

• 08.01.1835 r. o  godz. 10 
w  lokalu sądu w  Turawie 
na wniosek wierzyciela 
miała się odbyć licyta-
cja posesji kolonisty nr 6 
w  Rzędowie o  wartości 97 
Rtl.

• W Turawie w dn. 19.05.1835 
r. o godz. 9 miała się odbyć 
licytacja posesji nr 5 o war-
tości 410 Rtl, należąca 
do wolnego chałupnika 
kowala Stanislausa Vitzisk. 
W  następnym Amtsblatt 
des Regierungspräsidenten 
in Oppeln nazwisko popra-
wiono na Witzisk. 

• Węgry – należące do 
kmiecia Klimka gospo-
darstwo o  wartości 440 
Rtl 6 sgr, prowadzone pod 
numerem 4 miało być 
sprzedane w  drodze egze-
kucji, w  dn. 12.03.1835 
r. w  miejscowym lokalu 
sądu. Nabywcą miał zostać 
ten, który złoży najwyż-
szą ofertę. Opłaty, aktu-
alny wyciąg hipoteki oraz 
warunki zakupu były do 
wglądu w registraturze.

Natrafiłem również w Amts-

blatt des Regierungspräsi-

denten in Oppeln na inne cie-

kawostki:

• Oficjalne  podziękowanie 

panu Nerlich i  mieszkań-
com wsi: Turawa i Rzędów, 
za szybkie przybycie i ener-
giczną pomoc w  gaszeniu 
groźnego pożaru, który 
wybuchł 17.04.1832 r. wie-
czorem w  lesie krasiejow-
skim.

• Turawa, 26.12.1832 r. Dzier-
żawa Bleichen.

• Zarząd domeny zamierzał 
wydzierżawić od Wielka-
nocy tego roku Bleichen 
(bielarnię) leżącą nieopodal 
folwarku Kuchara. Chętni 
mogli zgłosić się u  inspek-
tora o nazwisku Dilla.

• List gończy: poszukiwany 
był czeladnik szewski 
Ernst Ostermeyer z Jägern-
dorf z austriackiego Śląska, 
który nocował 27.10.1835 r. 
w  Turawie u  krewnego 
wdowca inspektora Rey-
mann. Poszukiwany 
ukradł u  Reymanna 
zegar i  czerwony fartuch 
w paski.

• W  środę 27.08.1834 r. 
w  godz. 10–12 w  mieszka-
niu królewskiego inspek-
tora budowlanego o nazwi-
sku Beckmann odbędzie 
się przetarg na budowę: 
murowanego budynku 
mieszkalnego, w  którym 
w  przyszłości  będzie 
mieściła się leśniczówka 
w  Osowcu – koszt 638 Rtl 
19 sgr 11 pf, oraz murowa-
nej studni – koszt jej wyko-
nania 49 Rtl 16 sgr.

• W Rzędowie w 1836 r skra-
dziono Josephowi Rother 
z  Polskiej Nowej Wsi – 
handlarzowi bydła i  zboża 
jego „kartę przemysłową” 
– kartę handlową. 

Ciekawostki histo„yczne
JERZY FARYS
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Po prawie 10 latach działalno-
ści Młodzieżowa Rada Gminy 
Turawa nadal inicjuje nowe 
projekty. Pomysł, który już od 
dłuższego czasu był w fazie 
przygotowań, nareszcie znaj-
dzie swój finał. Warsztaty flo-
rystyczne, bo o nich mowa, 
pozwolą uczestnikom dobrze 
przygotować się do nadcho-
dzących świąt wielkanoc-

nych. Projekt ten chcemy kie-
rować nie tylko do młodzieży, 
ale wszystkich, którzy pra-
gną posiąść umiejętności arty-
styczne. Uczestnicy będą pod 
okiem specjalisty uczyć się 
przygotowywać ozdoby wiel-
kanocne. Wszystkie zrobione 
przez siebie rzeczy będzie 
można zabrać, by móc się inspi-
rować i poszerzać zdobyte 

umiejętności. Zatem jeśli masz 
odrobinę wyobraźni i trochę 
cierpliwości to projekt dla cie-
bie. Nie siedź w domu, spraw, 
by te święta były wyjątkowe, 
by ozdoby w twoim domu 
napełniały cię dumą ze swoich 
zdolności.
Szczegółowe informa-
cje na temat warsztatów 
dostępne będą na stronie  

www.turawa.pl w zakładce 
Młodzieżowa Rada Gminy 
Turawa

Urząd Gminy Turawa oraz 
Sołectwo Węgry zapraszają na 
tegoroczne Dożynki Gminne, 
które odbędą się w dniach 6 – 7 

września 2014 r. w Węgrach na 
boisku przy OSP.
Zapraszamy również do kibi-
cowania zawodnikom na Mię-

dzynarodowym Turnieju 
Tenisa Stołowego Gmin Part-
nerskich, który odbędzie się 
w  piątek 5 września 2014 r. 

w Węgrach.
Więcej szczegółów na temat 
w/w  imprez dostępne będą 
w kolejnym numerze „Fali”.

Urząd Gminy w Turawie zapra-
sza wszystkich zainteresowa-
nych mieszkańców Gminy 
Turawa do wzięcia udziału 
w  konkursie kroszonkarskim, 
który odbędzie się 10 kwietnia 

(czwartek) 2014 r. o godz. 9:00 

w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ligocie Turawskiej.

 Zgłoszenia uczestnic-
twa w  konkursie należy doko-

nać do dnia 04 kwietnia 

br. pod nr tel. 77 42  12  012 
bądź elektronicznie na adres  
turystyka@turawa.pl podając 
przy tym takie informacje jak: 
imię, nazwisko, kategoria wie-

kowa, (uczniowie dodatkowo: 
klasa i szkoła).

Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej 
www.turawa.pl.

Dnia 20 grudnia 2013 roku 
w Turawie spotkali się małżeń-
scy Jubilaci, którzy obchodzili 
złote i  diamentowe gody - 18 
par z  całej gminy. Wójt gminy 
Waldemar Kampa złożył 
dostojnym Jubilatom życzenia 
dobrego zdrowia w  otoczeniu 
dzieci i  wnuków oraz pomyśl-
ności w roku 2014, a także wrę-

czył medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 
Diamentowe Gody obchodzili: 
Jadwiga i  Gerhard Polednia 
z Osowca oraz Hildegarda i Jan 
Michalczyk z Bierdzan. 
Złote Gody obchodziły nastę-
pujące małżeństwa: Waltrauda 
i  Józef Kulig z  Bierdzan, Elż-
bieta i Piotr Wiench z Bierdzan, 

Urszula i  Paweł Beza z  Bier-
dzan, Gertruda i Berthold Hon-
cza z Węgier, Elżbieta i Joachim 
Kensy z  Ligoty Turawskiej, 
Ilza i  Paweł Kurowscy z  Ligoty 
Turawskiej, Anna i  Gerhard 
Tarara z  Węgier, Gertruda 
i  Józef Rozwora z  Węgier, Kry-
styna i Ryszard Duda z Osowca, 
Rita i  Karol Kupka z  Bierdzan, 

Łucja i Ryszard Fikus z Węgier, 
Helga i Alfred Kupka z Kadłuba 
Turawskiego, Kunegunda 
i  Joachim Kurowscy z  Ligoty 
Turawskiej, Elfryda i  Franci-
szek Jaguś z  Zakrzowa Turaw-
skiego, Antonina i  Wilhelm 
Gruszka z  Zawady, Brunhilda 
i Eryk Kaczmarek z Zawady.

Zap„oszenie

Info„macja

Spotkanie Jubilatów

URZĄD GMINY TURAWA

URZĄD GMINY TURAWA

AGNIESZKA BALEWSKA KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

Wa„sztaty lo„ystyczne
WIOLETTA DORN MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TURAWA
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Od 1 stycznia 2014 r. do 31 

grudnia 2014 r. Opolskie 

Centrum Demokracji Lokal-

nej FRDL w partnerstwie 

z Gminą Turawa i Domem 

Współpracy Polsko-Nie-

mieckiej realizują, w ramach 

Poddziałania 5.4.2 PO KL, 

projekt pn. „Nic o nas bez 

nas – wzmocnienie mecha-

nizmów konsultacji spo-

łecznych w gminie Turawa”. 

Projekt jest współfinan-

sowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Projekt zakłada działania szko-
leniowo-doradcze, zmierzające 
do upowszechnienia narzędzi 
i technik konsultacji społecz-
nych. Chcąc podnieść stopień 
partycypacji społecznej w two-
rzeniu dokumentów strategicz-
nych oraz dokumentów prawa 
miejscowego, zastosowany 
zostanie trójwymiarowy 
model konsultacji społecznych- 
3P, który pozwala na uzy-
skanie szerokiego spektrum 
postrzegania poruszanych 
zagadnień oraz otrzymania 
informacji zwrotnych. 
Jednocześnie w  ramach pro-
jektu zostaną stworzone  
2 dokumenty strategiczne:
• Strategia Rozwoju Gminy 

Turawa
• Gminna Strategia Roz-

wiązywania Problemów 
Społecznych 

Prace nad wyżej wymienio-
nymi dokumentami będą opie-
rać się na metodzie działania 
Konwentów Strategicznych (po 
1 Konwencie na każdy z  doku-
mentów) 
Działania projektowe prowa-
dzone będą wieloetapowo:
1. Przygotowanie do konsul-

tacji
• Powołanie Konwentów 

Strategicznych, w skład 
których wchodzić będą 
przedstawiciele tzw. „trój-
kąta współpracy”,

• Przeprowadzenie szkoleń 
przygotowujących do kon-
sultacji społecznych, 

• Analiza ekspercka mate-
riału zastanego, której 
efektem będzie „Diagnoza 
społeczno-gospodarcza” 
Gminy Turawa.

2. Informowanie o  pracach 
Konwentów Strategicznych

• Spotkania informacyjne 
z mieszkańcami i radami 
sołeckimi,

• Spoty radiowe,
• Ogłoszenia prasowe.
3. Zasięganie opinii
• Składanie wniosków pisem-

nych oraz ustnych,
• Otwarte spotkania konsul-

tacyjne.
4. Informacja zwrotna
• Stworzenie raportu z kon-

sultacji.

5. Wykorzystanie wyników 
przez ekspertów.

6. Ewaluacja.
• Stworzenie raportu ewalu-

acyjnego obejmującego kon-
sultacje obu dokumentów.

Celem projektu jest wypraco-
wanie modelu konsultacji spo-
łecznych przez Gminę Turawa 
przy współpracy z NGO w okre-
sie od 1.01.2014 do 31.12.2014.
Cele szczegółowe:
• Podniesienie wiedzy 

z zakresu upowszechniania 
narzędzi/ technik konsulta-
cji społecznych u pracowni-
ków NGO oraz JST z terenu 
Gminy Turawa 

• Wypracowanie w procesie 
konsultacji społecznych 2 
dokumentów publiczno- 
prawnych – „Strategii 
Rozwoju Gminy Turawa” 
oraz „Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych”.

Dzięki tak szerokim działaniom 
skierowanym do społeczno-
ści lokalnej, chcemy by wypra-
cowane dokumenty nie były 
traktowane jako zło konieczne, 
ale jako realna strategia działa-
nia w przyszłości. Biorąc udział 
w  konsultacjach, społeczność 
lokalna będzie miała możliwość 
wniesienia realnego wkładu 
w  ostateczną zawartość mery-
toryczną dokumentów. Dzięki 
temu zniesiony zostanie 
sztuczny podział na my (miesz-

kańcy) i oni (urzędnicy). 
Produkty:
• 48 godzin szkoleń ogółem 

(po 24 godzin szkoleń dla 
każdej z grup),

• 2 zakresy tematyczne 
szkoleń,

• 20 certyfikatów ukończenia 
szkoleń,

• 6 dni szkoleń,
• 90h doradztwa udzielanego BO,
• 1 diagnoza społeczno-gospo-

darcza gminy,
• 2 Konwenty Strategiczne
• 6 spotkań Konwentów 

Strategicznych,
• 1 spotkanie informacyjne 

z sołtysami i przedstawicie-
lami rad sołeckich,

• 3 spotkania informacyjne 
z mieszkańcami gminy,

• 1 wyprodukowany spot 
radiowy,

• 120 emisji spotu radiowego 
• 24 godziny spotkań konsul-

tacyjnych,
• wypracowanie 2 dokumen-

tów: „Strategia Rozwoju 
Gminy Turawa” oraz 
„Gminna Strategia Rozwią-
zywania Problemów Spo-
łecznych” i przeprowadzenie 
procesu ich konsultacji

• 1 raport z konsultacji,
• 1 raport ewaluacyjny 

obejmujący konsultacje obu 
dokumentów.

Nic o nas bez nas – wzmocnienie 
mechanizmów konsultacji 
spo ecznych w gminie Tu„awa
URZĄD GMINY TURAWA
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Nas ączy Muzyka

Co z tym Jezio„em Dużym?

MARTINA NOWAK MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TURAWA

DANUTA PIWOWARCZYK

„[…] czekam aż przyjdziesz, cze-
kam już rok” tymi słowami 14 
grudnia 2013 roku Młodzie-
żowa Rada Gminy Turawa 
przywitała wszystkich przy-
byłych gości, do budynku OSP 
w  Węgrach, na już VIII edycję 
konkursu „Nas Łączy Muzyka”. 
Na konkurs ten zgłosiło się 
wielu uczestników. I  warto 
wspomnieć, że duża cześć 
z nich była z poza naszej gminy.
  Przygotowanie do tej 
imprezy rozpoczęły się już 
parę dni przed wyznaczonym 
jej terminem. Wszyscy człon-
kowie rady prężnie i  w  pocie 
czoła pracowali nad tym, by 

tegoroczny konkurs pozostał 
w naszej pamięci na długi czas 
i  by w  następnych latach nie 
zabrakło kolejnych, nowych 
uczestników. Data konkursu 
nie przypadkowo wypada 
w  połowie grudnia, zbliżające 
się święta Bożego Narodze-
nia  są idealnym pretekstem 
do tego, by atmosfera panująca 
podczas imprezy była wyjąt-
kowo ciepła i magiczna. A także 
starannie przygotowana scene-
ria jest prawdziwym uświet-
nieniem świątecznego czasu. 
To też piosenki, przygotowa-
nie przez członkinie działające 
w Młodzieżowej Radzie Gminy, 

które rozpoczynały i zamykały 
imprezę były właśnie o  tema-
tyce świątecznej.  
Prawdziwą furorę na tegorocz-
nym konkursie zrobiła Julia 
Rohrich. Zachwyciła jurorów, 
którzy przyznali jej pierwsze 
miejsce, a  także publiczność, 
która również wyróżniła ją 
nagrodą. Zaś w  kategorii duet/
zespół jury przyznało zwycię-
stwo zespołowi Sternentaller. 
Oprócz miejsc wyżej wymie-
nionych komisja oceniająca 
przyznała też wiele wyróżnień. 
Co świadczy o wysokim i nadal 
wzrastającym poziomie kon-
kursu.

Po występach wszystkich 
uczestników, a w trakcie obrad 
jury, młodzież z  Rady zapro-
siła wszystkich członków kon-
kursu oraz publiczność na 
skromny poczęstunek, który 
sama przygotowała. Na koniec 
całą imprezę uświetnił występ 
kabaretu „Ludziska z  Grodzi-
ska”.
Z  całego serca chcieliby-
śmy podziękować wszystkim 
uczestnikom oraz publiczno-
ści-bez Was nie byłoby tam 
nas. A  także wszystkim, któ-
rzy pomagali nam w  organiza-
cji. Dziękujemy.

 W  ostatnich miesiącach 
głównym tematem w  Gmi-
nie Turawa oraz w  mediach 
jest problem gospodarowania 
wodą na Jeziorze Dużym przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.
 Obniżanie w  sposób 
radykalny wody w  zbiorniku 
Turawa przez RZGW we Wro-
cławiu w  miesiącach letnich 

w oparciu o wytyczne Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Opolu stało się powodem 
wielokrotnych interwencji 
Wójta Gminy Turawa do Mar-
szałka Województwa Opol-
skiego, RZGW we Wrocławiu, 
RDOŚ w  Opolu oraz Minister-
stwa Środowiska, Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środo-
wiska, a  następnie odwołania 

do Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie od wydanej decyzji pozwo-
lenie wodnoprawne.
 Marszałek Województwa 
Opolskiego na wniosek RZGW 
we Wrocławiu przeprowadził 
postępowanie, które zostało 
zakończone wydaniem decy-
zji administracyjnej na rzecz 
Regionalnego Zarządu Gospo-

darki Wodnej we Wrocła-
wiu, na mocy której Marsza-
łek Województwa Opolskiego 
uchylił starą decyzję pozwo-
lenie wodnoprawne, wydaną 
w  sprawie poziomu piętrzenia 
wód Jeziora Dużego i  wydał 
nową decyzję pozwolenie wod-
noprawne na rzecz RZGW 
we Wrocławiu. Z treści nowego 
pozwolenia wodnoprawnego, 

Fot. Grupa SBRT Fot. Grupa SBRT

»
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wynika, że w sposób radykalny 
obniżą się poziomy piętrzenia 
wód Jeziora Dużego począwszy 
od 2014 r. do 2034 r. w  miesią-
cach letnich, od lipca każdego 
roku przez cały okres tury-
styczny.
 W treści zawartej w decy-
zji znak DOŚ-III.7322.28.2012.
AK z  dnia 24 stycznia 2014r. 
Marszałka Województwa 
Opolskiego zostały określone 
następujące warunki utrzymy-
wania wody w zbiorniku:
1. „W  okresie od 01.04.do 30.06 

należy utrzymywać wodę 
w zbiorniku na poziomie co naj-
mniej 175 m n.p.m. Dozwolone 
są niewielkie wahnięcia lub 
spadki poziomu wody nie prze-
kraczające 0,3m w  ciągu mie-
siąca” – około 82 mln m³,

• Wójt Gminy Turawa pro-
ponuje pozostawienie tego 
poziomu piętrzenia.

2. „W okresie od 01.07 do 20.07 
należy utrzymywać wodę 
w  zbiorniku na poziomie 
podobnym jak w miesiącach 
poprzednich, przy czym 
poziom wody nie powi-
nien obniżyć się poniżej 
174,5 m n.p.m. – poniżej 60 
mln m³,

• Wójt Gminy Turawa propo-
nuje 70 mln m³.

3. „Od 21.07 rozpocząć powolne 
obniżanie poziomu wody, 
tak aby na koniec mie-
siąca osiągnąć pozom około 
174,0 m n.p.m.” – około 50 
mln m³,

• Wójt Gminy Turawa propo-
nuje 70 mln m³.

4. „W  sierpniu sukcesywnie 
obniżać poziom wody, tak 
aby na koniec miesiąca 
osiągnąć rzędną około 
173,0 m n.p.m. Wskazane 
są okresowe szybkie spadki 
poziomu wody co dwa tygo-
dnie” – poniżej 40 mln m³,

• Wójt Gminy Turawa propo-
nuje 65 mln m³.

5. „We wrześniu sukcesyw-
nie opuszczać poziom wody, 
tak aby na koniec miesiąca 
osiągnąć poziom około 
172,0 m n.p.m. Wskazane 

są okresowe szybkie spadki 
poziomu wody co dwa tygo-
dnie” – poniżej 30 mln m³,

• – Wójt Gminy Turawa pro-
ponuje 50 mln m³.

6. „W  październiku sukcesyw-
nie obniżać poziom wody, 
tak aby na koniec miesiąca 
osiągnąć poziom około 
171,0 m n.p.m. Wskazane 
są okresowe szybkie spadki 
poziomu wody co dwa tygo-
dnie” – poniżej 20 mln m³,

• Wójt Gminy Turawa propo-
nuje 50 mln m³.

Obniżanie poziomu wody 
w  zbiorniku w  miesiącach 
lipiec, sierpień każdego roku 
poniżej 60 mln m³ przyspiesza 
wystąpienie zakwitu sinic oraz 
zjawisko śnięcia ryb, co dopro-
wadza do klęski ekologicz-
nej. Oczywistym jest, że sinice 
zakwitają kiedy poziom tlenu 
w  wodzie radykalnie spada. 
Konsekwencją tego jest zja-
wisko następujące: im mniej-
sza objętość wody, tym mniej 
tlenu w  wodzie, a  tym samym 
tworzy się podłoże do roz-
woju sinic, rujnujących środo-
wisko wodne zbiornika. Fakt 
zakwitów sinic pojawiających 
się przy niskich stanach wody 
połączonych z  wysoką tempe-
raturą powietrza (w  miesią-
cach: lipiec, sierpień) powoduje 
odcięcie od tlenu ryb żyjących 
w  wodach zbiornika, czego 
efektem są masowe śnięcia 
młodego narybku oraz osobni-
ków dorosłych.
 Mając na uwadze brak 
jakichkolwiek działań przez 
RZGW we Wrocławiu w zakre-
sie rewitalizacji zbiornika, przy 
jednoczesnym stosowaniu 
zapisów nowego pozwolenia 
wodnoprawnego, jest świado-
mym doprowadzaniem Jeziora 
Turawskiego do dalszej degra-
dacji.
 Warto nadmienić, że przy 
długotrwałym braku opa-
dów atmosferycznych (tak jak 
to ma miejsce jesienią i  zimą 
2013r./2014r), przy ustalonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym 
piętrzeniach wody, osiągnię-

cie wiosną oczekiwanego stanu 
wody nie będzie zagwaranto-
wane.
 Natomiast w  przypadku 
zagrożenia powodziowego, 
według oceny Wójta Gminy 
Turawa, poziomy piętrze-
nia powinny być na bieżąco 
weryfikowane przez Kierow-
nika Zbiornika Turawa, który 
winien reagować natych-
miast w  momencie większego 
napływu wody do zbiornika.
 Wyżej wymienione 
poziomy wody zostały usta-
lone w  oparciu o  postanowie-
nie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w  Opolu, 
uzgadniającego warunki 
dla ochrony gatunków pta-
ków będących przedmiotem 
ochrony obszaru Natura 2000.

 

Wójt Gminy Turawa zło-
żył odwołanie od w/w  decyzji 
do Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie.
 Ze względu na aktualny 
zły stan ekologiczny zbior-
nika, Wójt Gminy Turawa 
nie zgadza się z  treścią powo-
łanej wyżej decyzji. W  szcze-
gólności, nie zgadza się z  zapi-
sami dotyczącymi obniżania 
poziomu wody od 1 lipca każ-
dego roku, aż do osiągnięcia 
rzędnej 173,0 m n.p.m., tj. poni-
żej 40 mln m³ pojemności zbior-
nika na koniec sierpnia każ-
dego roku.
 Wójt Gminy Turawa wie-
lokrotnie występował w  toku 
postępowania o uznanie wnio-
sku w  przedmiocie zapewnie-

»

Fot. Stan wody w Jezio”ze Dużym je„ienią 2013 ”., 
U”ząd Gminy Tu”awa

Fot. Stan wody w Jezio”ze Dużym latem 2013 ”.,  
U”ząd Gminy Tu”awa
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nia przez RZGW we Wrocła-
wiu w  okresie czerwiec, lipiec, 
sierpień każdego roku poziomu 
piętrzenia o  rzędnej około 
175,0 m n.p.m. przy pojem-
ności 65-70 mln m³. Ponadto 
wskazywał na utrzymywanie 
racjonalnego poziomu piętrze-
nia w Zbiorniku Turawa wody 
w  w/w  miesiącach, co pozwala 
na zachowanie wielofunkcyj-
nego wykorzystania zbiornika.
 Uwagi i  wnioski dowo-
dowe Wójta Gminy Turawa 
oraz Okręgu PZW Opole 
z  przyczyn nieuzasadnionych 
nie były brane pod uwagę 
przez organ wydający pozwo-
lenie wodnoprawne. W  postę-
powaniu wzięto pod uwagę 
tylko i  wyłącznie interes orni-
tologów, a  pominięto zupełnie 

zakres przedmiotowy ichtiolo-
gii oraz pozostały zakres sfer 
ochrony środowiska natural-
nego Jezior Turawskich.
 Ponadto pominięto całą 
działalność gospodarczo – tury-
styczną, która skupiona jest 
na obrzeżach Jezior Turaw-
skich. Jeziora Turawskie sta-
nowią zaplecze rekreacyjne nie 
tylko dla mieszkańców Gminy 
Turawa, ale przede wszyst-
kich dla mieszkańców tere-
nów przyległych, w  tym mia-
sta Opole oraz województw 
ościennych. Bezspornym 
jest, że warunkach kiedy nie 
będzie wody w Jeziorze Dużym 
w  okresie turystycznym, 
nastąpi zupełny odpływ tury-
stów znad Jezior Turawskich, 
a  pomioty prowadzące działal-

ność gospodarczą ogłoszą upa-
dłość i  stracą swoje miejsca 
pracy.
 Udzielona zbyt daleko 
idąca ochrona migrującemu 
ptactwu wodnemu przez 
RDOŚ w  Opolu, świadomie 
pozwala na niszczenie pozo-
stałych gatunków zwierząt, 
w tym ryb żyjących w wodach 
Jeziora Dużego. Niepotrzebne 
odsłanianie tak ogrom-
nych powierzchni zbiornika 
na żerowanie ptaków, dopro-
wadzi do zniszczenia słynnego 
na cały kraj łowiska sandacza.
 W  tym stanie rzeczy, 
cała równowaga ekologiczna 
zostaje gwałtownie zabu-
rzona. Szkody przyrodnicze 
są ogromne. Pozostałe orga-
nizmy wodne (np. mięczaki, 
płazy) oraz gatunki preferu-
jące siedliska wilgotne lub 
podmokłe np. owady tracą 
swoje naturalne środowisko.
 Ponadto obniżenie 
poziomu wód zgodnie z  tre-
ścią nowego pozwolenia wod-
noprawnego przyspieszy 
radykalnie katastrofę ekolo-
giczną Jeziora Turawskiego, 
rzeki Mała Panew, a  nadto 
przyczyni się do zniszcze-
nia Jeziora Średniego i  Jeziora 
Małego w  Turawie. Piętrze-

nie wody w Zbiorniku Turawa 
wpływa na poziom wody i stan 
w  Jeziorze Średnim i  Jeziorze 
Małym w  Turawie, w  których 
stale obniża się poziom wody.
 W  tym stanie rzeczy 
zagrożony jest efekt ekolo-
giczny rewitalizacji Jeziora 
Średniego.
Trwałość projektu w  ramach 
zrealizowanych inwestycji 
tj.: budowa kanalizacji wokół 
Jezior Turawskich, budowa 
infrastruktury turystycznej 
wokół Jeziora Średniego (plac 
zabaw dla dzieci, ogólnodo-
stępne boisko sportowe, ścieżka 
turystyczna) staje się również 
zagrożona.
 Długotrwałe utrzymy-
wanie niskiego poziomu wody 
w Zbiorniku Turawa, powoduje 
brak wody w  Jeziorze Małym. 

W  tym stanie środowisko 
wodne w  tym zbiorniku jest 
zagrożone, a  potencjalni inwe-
storzy rezygnują z  inwestowa-
nia w  rejonie Jeziora Małego, 
uzasadniając to brakiem wody 
w tym akwenie.
 W  postępowaniu prowa-
dzonym przez organ wyda-
jący nowe pozwolenie wod-
noprawne, nie został również 
uznany wniosek w  przedmio-
cie utrzymywania odpowied-
niego poziomu piętrzenia wody 
w  miesiącach lipiec i  sierpień 
każdego roku, w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa turystom 
przebywającym na wodzie. Jest 
faktem powszechnie znanym 
i  uznawanym przez RZGW 
we Wrocławiu oraz organ 
wydający nowe pozwolenie 
wodnoprawne, że na Jeziorze 
Turawskim uprawiana jest m.
in. turystyka wodna (żeglar-
stwo itp.). Przy niskim pozio-
mie wody, stacjonujące służby 
WOPR w  Opolu oraz Sezono-
wego Ogniwa Służby Wodnej 
Policji będą miały utrudniony 
lub uniemożliwiony dostęp 
do sprzętu ratunkowego, tym 
samym wystąpi realne zagro-
żenie dla życia osób przebywa-
jących na wodzie. Sprzęt ratun-
kowy w/w służb jest corocznie 
wodowany na Zbiorniku 
Turawa w  zatoce przy Półwy-
spie Relaks (brzeg północny), 
gdzie ilość wody ma istotne 
znaczenie dla wypłynięcia 
sprzętu wodnego na taflę zbior-
nika.
 Istotnym jest, że organ 
wydający pozwolenie wod-
noprawne prowadził postę-
powanie, nie uznając Gminy 
Turawa jako strony postępo-
wania, naruszając w  ten spo-
sób zasadę czynnego udziału 
strony w  postępowaniu okre-
śloną w  Kodeksie postępowa-
nia administracyjnego.
 W  rysie historycznym 
sprawy, Gmina Turawa otrzy-
mała w dniu 24 czerwca 2013r. 
zawiadomienie o  wszczę-
ciu postępowania na wniosek 
Regionalnego Zarządu Gospo-

Fot. Stan wody w Jezio”ze Dużym je„ienią 2013 ”., 
U”ząd Gminy Tu”awa

Fot. Jezio”o ”ednie po „pu„zczeniu wody w Jezio”ze Dużym
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darki Wodnej we Wrocła-
wiu postępowania o  cofnięcie 
dotychczasowej decyzji pozwo-
lenie wodnoprawne.
 W  tej dacie Gmina 
Turawa, nie została uznana 
za stronę w  postępowaniu 
o  udzielenie nowego pozwole-
nia wodnoprawnego. To postę-
powanie toczyło się bez udziału 
Gminy Turawa do dnia 4 paź-
dziernika 2013 r.
Gmina Turawa otrzymała sta-
tus strony po wielu interwen-
cjach. Wójt Gminy Turawa 
kilkakrotnie wnioskował 
o  uznanie jako strony w  postę-
powaniu oraz wykazywał inte-
res prawny w  przedmiotowej 
sprawie.
 W tym miejscu należa-
łoby odpowiedzieć na pyta-
nie, dla jakich przyczyn Gmina 
Turawa nie została uznana 
za stronę postępowania od daty 
jego wszczęcia?
Jak również w  dacie wydania 
postanowienia przez Dyrek-
tora RDOŚ w  Opolu, Wójt 
Gminy Turawa działający jako 
organ wykonawczy Gminy 
Turawa nie posiadał statusu 
strony i nie mógł składać wnio-
sków do przywołanego posta-
nowienia. W  okresie kiedy 
Gmina Turawa nie posiadała 
statusu strony postępowania 
o  udzielenie nowego pozwole-
nia wodnoprawnego, nie mogła 
skorzystać ze środków praw-
nych przysługujących stronie 

w toku postępowania.
 Nie bez znaczenia pozo-
staje fakt, że w  dniu 12 grud-
nia 2013 r. na wniosek Wójta 
Gminy Turawa, w  siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego 
w  Opolu została przeprowa-
dzona rozprawa administra-
cyjna, w  trakcie której miały 
być rozpatrzone w  sposób 
obiektywny wszystkie mate-
riały i  dowody. W  rozprawie 
administracyjnej brali udział 
przedstawiciele stron postę-
powania oraz zawnioskowani 
przez Wójta Gminy Turawa 
świadkowie.
Niestety, na rozprawę admini-
stracyjną nie stawili się przed-
stawiciele RZGW we Wro-
cławiu, a  wniesione przez 
obecnych uczestników roz-
prawy uwagi, nie zostały 
w  ogóle wzięte pod uwagę 
przez Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego.
 Opisany wyżej problem 
został przedstawiony General-
nemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w  Warszawie, 
Ministerstwu Środowiska 
oraz Przewodniczącej Krajo-
wej Rady Gospodarki Wodnej, 
do których Wójt Gminy Turawa 
wystąpił o  stanowisko w  tej 
sprawie. W  wyniku tych dzia-
łań, Ministerstwo Środowiska 
wezwało Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wod-
nej do przedstawienia infor-
macji o  podjętych działaniach 

oraz wyjaśnienia podnoszo-
nych zarzutów Wójta Gminy 
Turawa dotyczących złego 
stanu jakościowego i  ilościo-
wego wód w zbiorniku Turawa.
 Ponadto zawiadomie-
nie o  aktualnym stanie zbior-
nika Turawa zostało przesłane 
do Wojewody Opolskiego, Prze-
wodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego oraz par-

lamentarzystów województwa 
opolskiego.
Na marginesie, wykaz pism 
w ramach podjętych czynności 
w tej sprawie udostępniony jest 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Turawa: www.turawa.
pl w  „Informacji Wójta Gminy 
Turawa”.

Stan wody w Jezio”ze Dużym je„ienią 2013”.,  
U”ząd Gminy Tu”awa

Fot. Jezio”o Ma e po „pu„zczeniu wody w Jezio”ze Dużym

Fot. Stan ”zeki Ma a Panew z „ie”pnia 2013”

Fot. Stan wody w Jezio”ze Dużym je„ienią 2013 ”.,
U”ząd Gminy Tu”awa
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Wspomaganie za„ządzania 
zbio„nikami zapo„owymi

Inwestycja  
nad Jezio„em Tu„awskim

DANUTA PIWOWARCZYK

ADAM BOCHENEK

W dniu 12 lutego 2014r. 
na zaproszenie Konsorcjum 
Naukowego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, Politech-
niki Krakowskiej, Instytutu 
Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych w Katowicach oraz 
Instytutu Podstaw Inżynie-
rii Środowiska PAN w Zabrzu, 
Wójt Gminy Turawa uczest-
niczył w Konferencji Nauko-
wej, która odbywała się w sie-
dzibie Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.
 Tematem Konferencji 
było: „Wspomaganie zarządza-
nia zbiornikami zaporowymi”. 
Projekt realizowany w ramach 
strategicznego projektu badaw-
czego Zintegrowany system 
wspomagający zarządzaniem 
i ochroną zbiornika zaporo-
wego.
Obszarem badawczym pro-
jektu realizowanego przez 
w/w Konsorcjum Naukowe był 
Zbiornik Zaporowy w Goczał-
kowicach.
 Na przykładzie tego zbior-
nika zespoły specjalistów 
naukowych z w/w uczelni udo-

wodniły, iż jest możliwe racjo-
nalne podejście do rozwiąza-
nia problemów związanych 
z pogodzeniem różnych funkcji 
zbiorników retencyjnych.
W założeniach projektu było 
przede wszystkim:
• zaangażowanie wszystkich 

zainteresowanych stron, 
w tym zarządcy zbiornika 
i użytkowników,

• współpraca wszystkich 
stron na szeroką skalę,

• wypracowanie kompromi-
sów w celu wyboru najko-
rzystniejszego dla zbiornika 
modelu,

• powiązanie funkcji przeciw-
powodziowej z funkcją śro-
dowiskową, Naturą 2000, 
gospodarką rybacką i tury-
styką,

• zintegrowane podejście przy 
różnych interesach użyt-
kowników.

Celem programu było zapobie-
ganie obniżaniu się potencjału 
ekologicznego oraz walorów 
użytkowych zbiornika.
 W trakcie Konferen-
cji Wójt Gminy Turawa zabrał 

głos w sprawie aktualnych 
problemów Jeziora Turaw-
skiego, co spotkało się z bardzo 
dużym odzewem i jednocze-
śnie wywołało szeroką dysku-
sję na temat stanu Zbiornika 
Turawa.
 Według oceny Wójta 
Gminy Turawa, opisany wyżej 
program winien być wzięty 
pod rozwagę przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, jako zarządcy 
Jeziora Dużego w Turawie 
w celu wdrożenia tego pro-
gramu w życie. Wójt Gminy 
Turawa ocenia, że przy wspól-
nym, racjonalnym i zintegro-
wanym podejściu możliwe jest 
pogodzenie wszystkich funkcji 
zbiornika.
 Zachęcamy do przeczyta-
nia relacji z Konferencji „Wspo-
maganie zarządzania zbior-
nikami zaporowymi” oraz 
do obejrzenia nagrania z obrad 
konferencji, która jest dostępna 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Turawa: www.turawa.pl 
oraz na stronie: Zintegrowany 
system wspomagający zarzą-

dzaniem i ochroną zbiornika 
zaporowego, Strategiczny pro-
jekt badawczy www.zizozap.pl 
(http://seminaria.in2in.pl/Zizo-
zap_sesja2/Default.html).

 Obecne zarządzanie zaso-
bami środowiska, a w szcze-
gólności zasobami wodnymi 
wymaga od zarządzających 
zbiornikami działań na rzecz 
spełniania wytycznych Dyrek-
tywy Wodnej. Działania te 
winny być prowadzone w spo-
sób zrównoważony.
 W żadnym wypadku nie 
należy brać pod uwagę interesu 
jednej strony, kosztem znisz-
czenia pozostałych użytkowni-
ków zbiornika retencyjnego.

 Piętrzenie wód Jeziora 
Turawskiego przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu w dotychcza-
sowy sposób grozi katastrofą 
ekologiczną, którą to można 
było przewidzieć, nie udziela-
jąc zbyt daleko idącej ochrony 
migrującemu ptactwu wod-
nemu.

Wszystkim, którzy już zaczy-
nali wątpić w odzyskanie atrak-
cyjności Jeziora Turawskiego 
na pewno poniższe informa-
cje dadzą powody do zmiany 
swojego sposobu myślenia. 
W marcu Wójt Gminy Turawa, 
Pan Waldemar Kampa, odbył 
cykl spotkań, poprzedzonych 
kilkumiesięcznym okresem 

rozmów z nowym inwestorem, 
który ma zamiar rozpocząć 
wielką inwestycję właśnie nad 
Dużym Jeziorem. Wszystkim 
znany jest problem zakwitu 
wód jeziora w okresie let-
nim, chociaż poczynione prace 
związane z budową kanaliza-
cji okolic jeziora i całego dorze-
cza, zmniejszyły już ten pro-

ceder. Fakt jest jednak faktem 
i co dla nas jest problemem, 
w innym kraju okazało się 
powodem do zarobienia pienię-
dzy, na szczęście z korzyścią dla 
naszej Gminy i wszystkich jej 
mieszkańców. W czym rzecz? 
Konsorcjum „Hariko Lubisuszi” 
z Japonii zajmujące się pozy-
skiwaniem glonów do pro-

dukcji potraw i farmaceuty-
ków, chce wydzierżawić wody 
jeziora w celu odzyskiwania 
z powierzchni wody gromadzą-
cych się tam glonów. W tym 
celu podpisano porozumienie 
z RZGW we Wrocławiu, które 
jak wiadomo zarządza zbior-
nikiem. Jakie korzyści z tego 
tytułu będą dla naszej gminy 
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i mieszkańców?? Po pierwsze 
– czysta woda, bowiem kon-
sorcjum zadba o to, by glony 
gromadziły się tylko w wybra-
nym miejscu, tj. będą doprowa-
dzane specjalną rurą do tere-
nów obecnego Jeziora Małego, 
po drugie -zostanie wybudo-
wany nowy lokal gastrono-
miczny, serwujący potrawy 
z wykorzystaniem pozyski-
wanych glonów, a po trze-
cie- planowana jest budowa 
kompleksu sportowo – rekre-
acyjnego, gdzie oprócz miejsc 
do uprawiania aktywnych 
sportów, firma ta nagrywać 
będzie show telewizyjne, któ-

rego uczestnicy muszą poko-
nywać liczne wodne prze-
szkody, by w najkrótszym czasie 
dotrzeć do zadanego celu. Doce-
lowo planuje się też utworzenie 
bazy hotelowo – konferencyj-
nej. Co w takim razie z plano-
wanymi działaniami w zakre-
sie spiętrzania wody? Zbiornik 
zostanie wyczyszczony i odmu-
lony, ponieważ zalegające 
w mule pierwiastki nieko-
rzystnie wpływają na rozwój 
hito – polokadii bakterii odpo-
wiedzialnej za powstawanie 
potrzebnych glonów. Rozpoczę-
cie inwestycji przewidziane jest 
na koniec bieżącego roku, więc 

działania Marszałka w zakre-
sie spiętrzania wody w zbior-
niku mają swoje uzasadnienie. 
O dalszych postępach w pra-

cach informować będzie zain-
teresowanych mieszkańców 
na bieżąco.

Co napisa  w 1783„.  
Ksiądz Ca„olus Padie„a... cz.II
ALFRED KUPKA 

Proboszcz Parafii Kotorza 

Wielkiego dla przyszłych 

pokoleń o czasach budowy 

nowego kotorskiego kościoła 

1782 – 1783.

Na podstawie dokumentu 

z kuli wieży tegoż kościoła 

z niemieckiego przeniósł 

Alfred Kupka cz. II

 Anno 1783 przystąpili 
murarze dnia 22 maja do pracy. 
Rozpoczęli od wznoszenie 
murów wieży. Mistrz ciesiel-
ski przygotował w międzycza-
sie ciesielkę dla tej wieży. Po jej 
wymurowaniu na wymaganą 
wysokość, drewno zostało 
wciągnięte do góry i wyko-
nano całą ciesielkę, łącznie 
z dużą i małą kopułą wraz 
z iglicą. Dużą kopułę przy-
kryto gontami. Murarze w tym 
czasie wymurowali sklepie-
nie nawy kościelnej, następ-
nie otynkowali ściany kościoła 
od zewnątrz. Dotąd budowa 
kościoła postępowała szczęśli-
wie. Ale po osadzeniu więźby 
na wieży zagroziło nieszczę-
ście, które początkowo nikogo 

nie zaniepokoiło, ale w krót-
kim czasie zaczęło napawać 
największą troską. I gdyby nie 
uwaga i przezorność mistrza 
murarskiego, mogła skończyć 
się tragicznie! Stojące pod chó-
rem filary wieży zaczęły pod 
naporem jej ciężaru podda-
wać się i nawet w sklepieniu 
wystąpiło pęknięcie ciągnące 
się aż do murów wieży. Według 
wypowiedzi wspomnianego 
mistrza istniało niebezpieczeń-
stwo jej runięcia, łącznie z roz-
biciem sklepienia nawy kościel-
nej i rozerwania całej budowli. 
Skoro więc mistrz spostrzegł 1 
sierpnia to zagrożenie, natych-
miast przystąpił do wypełnie-
nia przestrzeni między filarami 
murem i wzmocnienia zagrożo-
nego sklepienia. W ten sposób 
na trwałe usunięto zagrożenie 
i wzmocniono całą budowlę. 
Gdy teraz już było wszystko 
przygotowane, została uprzed-
nio pozłocona kula i krzyż 
przez mistrza ciesielskiego Kle-
ina w dniu 18 sierpnia osa-
dzone na iglicy i niniejsze 
pismo przeze mnie urodzo-

nego w Strzelcach Opolskich, 
ówczesnego proboszcza Caro-
lusa Padiery napisane do owej 
kuli, razem z niżej na osobnej 
specyfikacji wyszczególnionej 
ówczesnymi monetami w bla-
szanej puszce do wiadomości 
przyszłych pokoleń włożone. 
A ponieważ kula została przed 
całkowitym ukończeniem 
budowy wieży osadzona, nie 
może zawierać to pismo opisu 
jej całkowitego ukończenia.
W tym 1783 roku dotknęły 
naszą kochaną Ojczyznę jak 
i inne kraje europejskie smutne 
i nieszczęśliwe przypadki. Naj-
większym jest trzęsienie ziemi 
w Messynie, jednego z najwy-
tworniejszych miast na sycy-
lijskiej wyspie, które zostało 
w całości zamienione w ruinę, 
a tysiące ludzi łącznie z majęt-
nościami i wszelkim dobrem 
życie utraciło. W tymże cza-
sie cała Kalabria (Kalabria) 
we Włoszech i tamże ponad 
setka miast zostały przez 
trzęsienie ziemi zamienione 
w ruiny i według otrzymanych 
informacji około 50 tys. ludzi 

zostało żywcem zasypanych. 
Kilka tygodni później odczu-
wano także trzęsienie ziemi 
w stolicy- Wiedniu, Peszcie 
i Budzie (dziś Budapeszt przyp. 
A.K.), gdzie z tego powodu dużo 
budynków zostało zrujnowa-
nych.
W końcu czerwca spotkało 
Kotlinę Kłodzką i okolice poło-
żone wzdłuż rzeki Nysa nie 
mniejsze nieszczęście. W cza-
sie gwałtownej burzy z pioru-
nami, z ulewnym deszczem 
spiętrzyły się wody w rowach 
na leżącej nad miastem tzw. 
Czarnej Górze i te masy wody 
stoczyły się z góry, pozrywały 
śluzy i zalały miasto Kłodzko 
tak gwałtowną falą, że zostały 
zmiecione mosty, mnóstwo 
domów zostało przez falę 
zabrane i cała okolica pokryta 
wodą, iż wyglądała jak duże 
jezioro. Słyszy się także pogło-
ski, iż równocześnie z powo-
dzią wystąpiło trzęsienie ziemi, 
przez które domy nie dotknięte 
powodzią zostały także zbu-
rzone. Tak wysokiej wody 
podobno jeszcze nigdy w tej 
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okolicy nie było, bo woda się-
gnęła w kościele Minorytów 
aż po wysoką ambonę! Przez 
tę powódź wody Nysy osią-
gnęły tak wysoki poziom, iż 
wszelkie okolice w dolinie tej 
rzeki zostały zalane i dotknięte 
nieszczęściem wielkiej powo-
dzi. Nawet wszystkie wielkie 
i kosztowne wały przeciwpo-
wodziowe zostały zerwane, 
płody z pól zabrane, ziemie 
orne i łąki zniszczone. Dużo 
ludzi i zwierząt hodowlanych 
poniosło śmierć. Z całej tej oko-
licy słyszało się najsmutniejsze 
wiadomości.
2 lipca była straszliwa burza, 
która nie tylko na Śląsku, ale 
i w Polsce wiele poniszczyła. 
W Turawie piorun uderzył 2 
razy w drzewo lipowe, a w pań-
skiej stadninie w Kobylnie ude-
rzył w stajnię- na szczęście bez 
szkód. W Krasiejowie piorun 
zabił dwa woły i ogłuszył 2 
ludzi. W tym także dniu spadł 
grad w czasie burzy koło Nowej 
Cerekwi i poczynił duże straty 
w uprawach.
W Szymiszowie uderzył pio-
run w wieżę kościoła, a tuż 
obok siedziby pańskiej w Roz-
mierzy od błyskawicy spłonęła 
stodoła. Właśnie tego dnia, jak 
głoszą najnowsze wiadomo-
ści, była także burza w polskiej 
stolicy Krakowie, gdzie piorun 
uderzył ponad 20 razy w różne 
kościoły i zabił kilkoro ludzi.
U nas mieliśmy 8 dni ciężkie 

wyładowania atmosferyczne 
z piorunami i burzami. Hory-
zont przez te dni był stale mgli-
sty i jakby w oparach. Zarówno 
wschodzące jak i zachodzące 
słońce było krwisto czerwone 
i w ciągu całego dnia nigdy nie 
świeciło swoim pełnym bla-
skiem. Właśnie w tym mie-
siącu pokazały się na Dolnym 
Śląsku w dobrach Hrabiego 
von Henkel odmiany szarań-
czy, które w polach poczyniły 
duże szkody. Także w naszym 
sąsiedztwie na polach były 
widziane. Ale dzięki Bogu 
nadmiernie się nie rozmno-
żyły i o jej rozprzestrzenieniu 
nie ma dalszych wiadomości. 
Poza tym miała nasza kochana 
Ojczyzna Śląsk upragniony 
pokój.
Rosja i Austria razem zbroiły 
się przeciwko Turcji, co do któ-
rej wysunęły poważne roszcze-
nia, ale powszechnie sądzi się, 
iż Porta (tj. Turcja przyp. A.K.) 
ustąpi i wojna nie wybuchnie. 
I to byłby aktualny stan obec-
nego czasu.
Wobec tego pozostało mi jeszcze 
na koniec podać koszt budowy 
i nakład starań na budowę 
naszej świątyni. Ponieważ jed-
nak nie jestem w stanie podać 
kosztów z uwagi na mój zbyt 
młody wiek- jak i to, iż budowa 
jeszcze nie została całkowi-
cie zakończona, dlatego tutaj 
nie mogę podać dokładniej 
wysokości nakładów. Mogę 

jednak zapewnić, że gdyby 
przeliczyć koszt wszyst-
kich zużytych materiałów, 
prace transportowe jak i pro-
stej robocizny, a które zostały 
wykonane za darmo, to cał-
kowity koszt wybudowania 
tego naszego nowego kościoła 
wyniósł był około 9000 tala-
rów. Te wszystkie koszta 
pokryło na wstępie podane naj-
łaskawsze jaśnie Państwo wła-
ściciele turawskich majętno-
ści i nie oszczędzali na niczym, 
ażeby na chwałę Bożą nasz 
kościół całkowicie i doskonale 
wybudować. Zapewne każdy 
pobożny chrześcijanin widząc 
go, podziwiać musi dobro-
dziejstwo Colatorów (tj. patro-
nów kościoła) hrabiowskiego 
rodu Gaschinów na Turawie, 
a uczciwy i wdzięczny para-
fianin nie może w tej świą-
tyni swoich modłów odpra-
wić, nie wznosząc jednocześnie 
serce do nieba, aby z powinnej 
wdzięczności dla tych wysoko 
urodzonych dobrodziejów tego 
Bożego domu, obfite Błogosła-
wieństwo wyprosić. Niech Naj-
wyższy zachowa jeszcze przez 
wiele, wiele lat ten wysoki hra-
biowski ród w upragnionym 
doskonałym i trwałym zdro-
wiu. Niech dane im będzie, ten 
przez nich zbudowany kościół 
długo nawiedzać i tamże dozna-
wać trwałą pociechę i pociesze-
nie. Tutaj niech wysłucha ich 
żarliwych modlitw, przychyla 

się ich prośbom, które dla siebie 
i swoich obustronnych wyso-
kich rodzin tutaj składać będą.
Wynagródź im o  Panie 
to przedsięwzięcie, które dla 
większej Twojej chwały zreali-
zowali wszelkim doczesnym 
i wiekuistym błogosławień-
stwem. Ukoronuj ich dzieło 
największą niebieską glorią 
(chwałą) Amen.
Pozłacana kula została w obec-
ności poniżej podpisanych 
wysokich Panów osadzona 
wraz z krzyżem na iglicy wieży 
kościelnej.
Franz Hrabia von Gaschin- kró-
lewski Radca prawny i starszy 
powiatu Opolskiego i Strzelec-
kiego, Ignatz von Garnier młod-
szy brat hrabiny Anny Bar-
bary von Gaschin na Turawie, 
dzierżawca Bierdzan Sylwe-
ster Padiera Proboszcz w Jesio-
nej, Johannes von Niewiadom-
ski wikary parafii w Kotorzu 
Wielkim Carolus Padiera Pro-
boszcz w Kotorzu Wielkim.

 W następnym odcinku 
dowiemy się, co napisał 
w 1851r. Ksiądz Kodroń w cza-
sie remontu wieży, a także 
co napisał do kuli dla potom-
nych w 1911r. Ksiądz Jankow-
ski w czasie kolejnego remontu 
wieży kościoła po uderzeniu 
pioruna.

P„og„am usuwania azbestu
DANUTA PIWOWARCZYK

 W dniu 17 grudnia 2013 r. 
Rada Gminy Turawa Uchwałą 
Nr XXX/185/13 przyjęła Pro-
gram usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Turawa.
 Na opracowanie pro-
gramu wraz z inwentary-
zacją Gmina Turawa otrzy-
mała dotację z Ministerstwa 
Gospodarki. Przed podjęciem 

uchwały w sprawie przyję-
cia ww. dokumentu przepro-
wadzona została strategiczna 
ocena oddziaływania na środo-
wisko, w ramach której sporzą-
dzona została prognoza oddzia-
ływania na środowisko.
Przedmiotowe dokumenty 
umożliwiają ubieganie się 
o środki finansowe dla miesz-
kańców na usuwanie wyro-

bów azbestowych z terenu 
Gminy Turawa z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu.

W związku z tym, iż WFO-
ŚiGW w Opolu ogłosił konkur-
sowy tryb naboru wniosków 
o dofinansowanie przedsię-
wzięć zgodnych z gminnymi 

programami usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie wojewódz-
twa opolskiego, Wójt Gminy 
Turawa w miesiącu marcu 
2014 r. planuje wystąpić o dofi-
nansowanie tego zadania 
w imieniu zainteresowanych 
mieszkańców i przedsiębior-
ców, którzy użytkują na swo-
jej posesji wyroby zawierające »
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azbest i są ujęci w dokumenta-
cji inwentaryzacyjnej Gminy 
Turawa.
 Zgodnie z Regulaminem 
Konkursu na dofinansowanie 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu, koszty 
na realizację zadania finanso-
wane będą w 85% ze środków 
pochodzących z WFOŚiGW 
w Opolu (50% ze środków NFO-
ŚiGW, 35% ze środków WFO-
ŚiGW w Opolu) i 15% ze środ-
ków beneficjenta końcowego 
(tj. mieszkańca lub innego 
podmiotu), z którym zosta-
nie zawarta umowa na dofi-
nansowanie. Koszty podatku 
VAT ponosić będzie beneficjent 
końcowy, w przypadku kiedy 
koszty zadania będą stanowiły 
wartość dofinansowania netto.
Dofinansowaniem będą objęte 
prace: demontażu, transportu, 
zbierania (wyrobów wcześniej 
zdemontowanych) i unieszko-
dliwiania odpadów zawiera-
jących azbest. Wydatki zwią-
zane z zakupem i montażem 
nowych pokryć leżą po stro-
nie beneficjenta końcowego. 
W ramach zadania związanego 
z usuwaniem wyrobów zawie-
rających azbest nie będzie reali-
zowana naprawa, odbudowa 
czy modernizacja obiektów, 
z których zostanie usunięty 
azbest. Zadanie objęte wnio-
skiem będzie realizowane przez 
uprawniony podmiot, speł-
niający wymogi przewidziane 
w przepisach prawa w zakre-
sie usuwania wyrobów zawie-
rających azbest, a wyłoniony 
przez Gminę Turawa zgodnie 
z przepisami Prawa Zamówień 
Publicznych.
Nabór wniosków, który pro-
wadził Urząd Gminy Turawa 
w celu wystąpienia o dofi-
nansowanie do WFOŚiGW 
w Opolu trwał od 10.02.2014 r. 
– 07.03.2014r. Zawiadomie-
nia o naborze były opubliko-
wane na stronie internetowej 
Gminy Turawa (www.turawa.
pl, www.bip.turawa.pl), tabli-
cach ogłoszeń Urzędu Gminy 

Turawa, tablicach ogłoszeń 
poszczególnych Sołectw oraz 
prasie (trzykrotnie w NTO).
Program realizowany będzie 
po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku Gminy Turawa o dofi-
nansowanie zadania z zakresu 
usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Właściciele, zarządcy lub użyt-
kownicy miejsc, w których 
jest lub był wykorzystywany 
azbest są zobowiązani do prze-
strzegania przepisów określa-
jących wykorzystywanie tych 
wyrobów w sposób niestwa-
rzający zagrożenie dla środowi-
ska i zdrowia ludzi.
Zgodnie z wytycznymi „Pro-
gramu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032”, 
wyroby zawierające azbest 
można posiadać i wykorzysty-
wać w terminie do 31 grudnia 
2032 roku.
 Poniżej przedstawiamy 
obowiązujące wymogi formal-
noprawne w tym przedmiocie.
 

Obowiązki właściciela, 

zarządcy lub użytkow-

nika miejsc, w których jest 

lub był wykorzystywany 

azbest

1. Złożenie informacji o wyro-
bach zawierających azbest

Właściciel, zarządca lub użyt-

kownik miejsc, w których 
jest lub był wykorzystywany 
azbest, dokonuje inwentaryza-
cji zastosowanych wyrobów 
zawierających azbest.
Zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 13 grudnia 2010 r. 
w sprawie wymagań w zakre-
sie wykorzystywania wyro-
bów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczysz-
czania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wyko-
rzystywane wyroby zawie-
rające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 
poz. 31) właściciel posiadający 
wyroby zawierające azbest 
np. dach, elewację, rury azbe-
stowe, itp. zobowiązany jest 
sporządzić informację zawiera-
jącą m.in. dane o ilości azbestu 
i jego występowania.
Przedsiębiorca wykorzystu-
jący wyroby zawierające azbest 
ujmuje wynik inwentaryza-
cji w „Informacji o wyrobach 
zawierających azbest” stano-
wiącej załącznik nr 3 do roz-
porządzenia i przedkłada 
ją corocznie w terminie do dnia 
31 stycznia właściwemu mar-
szałkowi województwa.
Osoba fizyczna nie będąca 
przedsiębiorcą przedkłada infor-
mację, o której mowa, odpo-
wiednio wójtowi, burmi-
strzowi lub prezydentowi 
miasta.

Informację sporządza się 
w dwóch egzemplarzach:
• jeden egzemplarz przed-

kłada się w formie pisemnej 
właściwemu organowi;

• drugi egzemplarz przecho-
wuje się przez okres jednego 
roku, do czasu sporządzenia 
następnej informacji.

Podstawa prawna: Rozpo-
rządzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 13 grudnia 2010 r. 
w sprawie wymagań w zakre-
sie wykorzystywania wyro-
bów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczysz-
czania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzy-
stywane wyroby zawierające 
azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31).

2. Sporządzenie oceny stanu 
i możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów 
zawierających azbest

Właściciel, użytkownik wie-
czysty lub zarządca nierucho-
mości, a także obiektu, urzą-
dzenia budowlanego, instalacji 
przemysłowej lub innego miej-
sca zawierającego azbest, prze-
prowadza kontrole stanu tych 
wyrobów w terminach wyni-
kających z oceny stanu tych 
wyrobów. Z przeprowadzo-
nej kontroli okresowej sporzą-
dza się w jednym egzemplarzu 
ocenę stanu i możliwości bez-
piecznego użytkowania wyro-
bów zawierających azbest, 
zwaną dalej „oceną”. Wzór 
oceny określa załącznik nr 1 
do rozporządzenia. Podmioty, 
o których mowa wyżej, prze-
chowują ocenę łącznie z doku-
mentacją miejsca zawie-
rającego azbest, obiektu, 
urządzenia budowlanego lub 
instalacji przemysłowej. Dla 
budynków oraz obiektów 
budowlanych nie będących 
budynkami, dla których jest 
prowadzona książka obiektu 
budowlanego na podstawie 
art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane, ocena ta powinna być 
dołączona do książki obiektu 
budowlanego.
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Podstawa prawna: Rozpo-
rządzenie Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 2 kwietnia 2004r. 
w sprawie sposobów i warun-
ków bezpiecznego użytko-
wania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest.

3. Demontaż wyrobów zawie-
rających azbest

Właściciel, użytkownik wie-
czysty lub zarządca nierucho-
mości ma obowiązek zgłosić 
prace polegające na zabezpie-

czaniu lub usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest do wła-
ściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej 
tj. starosty, prezydenta miasta 
na prawach powiatu.
 Prace polegające jedy-
nie na wymianie pokrycia 
dachowego – bez dokonywa-
nia zmiany konstrukcji dachu 
podczas tych prac – wystarczy 
zgłosić do starostwa powiato-
wego.
Zgłoszenia trzeba dokonać 
co najmniej 30 dni przed zapla-

nowanym terminem rozpoczę-
cia robót. Można do nich przy-
stąpić po 30 dniach od daty 
doręczenia zgłoszenia, jeśli 
właściwy organ nie wnie-
sie w drodze decyzji sprze-
ciwu. O zakończeniu tych prac 
należy starostę poinformować 
w terminie 14 dni od dnia ich 
zakończenia.
 Po dopełnieniu obowiąz-
ków formalno–prawnych można 
przystąpić do demontażu 
wyrobów zawierających azbest 
poprzez uprawniony podmiot 

spełniający wymogi przewi-
dziane w przepisach prawa 
w zakresie usuwania wyro-
bów zawierających azbest. 
Wyroby zawierające azbest 
po ich usunięciu stają się odpa-
dami niebezpiecznymi. Wyko-
nawca prac związanych z usu-
waniem azbestu zobowiązany 
jest okazać kartę przekazania 
odpadu zawierającego azbest 
w celu jego unieszkodliwiania 
na odpowiednim składowisku 
odpadów azbestowych.

Zadania w asne Gminy Tu„awa  
– och„ona p„zeciwpoża„owa
MARIA ZUBEIL SKARBNIK GMINY

 Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990  r. o  samorządzie 
gminnym, porządek publiczny 
i  bezpieczeństwo obywateli 
oraz ochrona przeciwpożarowa 
i  przeciwpowodziowa jest jed-
nym z  wielu zadań własnych 
gminy.
W  oparciu o  ustawę o  ochro-
nie przeciwpożarowej, koszty 
funkcjonowania ochotniczej 
straży pożarnej pokrywane 
są w  całości z  budżetu gminy. 
Gmina ma obowiązek utrzyma-
nia, wyszkolenia i zapewnienia 
gotowości bojowej strażaków. 
Na gminie ciąży obowiązek 
bezpłatnego umundurowa-
nia, ubezpieczenia i  ponosze-
nia kosztów badań lekarskich 
członków OSP. Do zadań wła-
snych gminy należy również 
utrzymanie obiektów służą-
cym bezpieczeństwu publicz-
nemu, a  konkretnie ochronie 
p.poż. W ostatnich latach, kiedy 
priorytetem stała się budowa 
kanalizacji, wydatki gminy na 
zadania własne nie mogły ulec 
zwiększeniu. Plan wydatków 
na bezpieczeństwo publiczne, 
tak samo, jak wydatki w oświa-
cie, w  pomocy społecznej, 

w  kulturze i  sporcie, utrzymy-
wał się na tym samym pozio-
mie. Konieczność oszczędzania 
stała się również powodem nie 
zrealizowania zaplanowanych 
inwestycji w zakresie moderni-
zacji dróg. 

Plan wydatków na począ-
tek 2012  r. na działalność OSP 
wynosił 126.000  zł. i  na utrzy-
manie obiektów 143.000  zł., 
czyli łącznie 269.000 zł.. Wyko-
nanie na koniec 2012  r. przed-
stawiało się następująco: 
wydatki OSP 118.240 zł. utrzy-
manie obiektów 139.447  zł., 
łącznie 257.687 zł. W 2013 r. plan 
początkowy wyglądał iden-
tycznie jak w roku poprzednim, 
jednak plan końcowy został 
o  9.000  zł. zwiększony, a  reali-
zacja wydatków przedstawiała 
się następująco: wydatki OSP 
112.087  zł, wydatki na utrzy-
manie obiektów 157.944  zł., co 
daje łączną kwotę 270.031  zł. 
Dodatkowo ze środków budże-
towych zostały uregulowane 
faktury za młodzieżowy obóz 
strażacki: w  2012  r. 2.500  zł., 
a w 2013 r. 4.445 zł. Środki prze-
znaczone na działalność OSP 

wykorzystane są na doposaże-
nie jednostek, naprawy samo-
chodów bojowych, zakup 
paliwa, ubezpieczenia, zakup 
mundurów, opłaty za bada-
nia lekarskie. Wydatki ponie-
sione w  ubiegłym roku na 
utrzymanie obiektów przedsta-
wiały się następująco: wyna-
grodzenia dla palaczy i  innych 
osób zatrudnionych w  remi-
zach 39.192  zł., zakup energii 
i  wody 23  436  zł., zakup opału 
18.280  zł., wymiana pieca co 
w  remizie w  Osowcu 13.738  zł. 
zakup w  ramach funduszu 
sołeckiego wsi Węgry zmy-
warki do naczyń za 5.800  zł. 
remont wieży w Zawadzie oraz 
prace remontowe w  pozosta-
łych obiektach 35.273 zł.
 
Wszyscy sobie zdajemy sprawę 
z tego, jak konieczne jest finan-
sowanie zadań z  zakresu bez-
pieczeństwa publicznego. 
Środki publiczne przezna-
czone na ten cel na pewno 
nie są wystarczające, ale nie 
są też małe. Środki zaplano-
wane na utrzymanie remiz 
strażackich zapewniają prawi-
dłowe funkcjonowanie obiek-

tów. Na remonty gminnych 
mieszkań, łącznie z  przyłą-
czem do kanalizacji wydano 
w 2013 r. 26.302 zł., na remonty 
obiektów sportowych (łącznie 
z przyłączem do sieci kanaliza-
cyjnej) 31.437 zł., remonty świe-
tlic w  ramach środków fundu-
szu sołeckiego, zaplanowanych 
przez sołectwa Zakrzów Tur., 
Kotórz Wielki i  Węgry 
22.493  zł. Wydatki bieżące, na 
działalność OSP i  utrzymanie 
remiz w  ościennych gminach 
w  2013  r. przedstawiały się 
następująco: Gmina Łubniany 
174.505 zł., Zębowice 82.820 zł., 
Chrząstowice 115.402 zł.

Dobra współpraca wójta, rady 
gminy i  strażaków przynosi 
widoczne efekty. A taka współ-
praca objawia się nie tylko 
finansowaniem działalności, 
ale przede wszystkim wspiera-
niem działań społecznych na 
rzecz poszczególnych miejsco-
wości, rozwijaniem poczucia 
przynależności do społeczności 
lokalnej, a  także zwiększeniem 
udziału mieszkańców w  roz-
wiązywaniu lokalnych proble-
mów.
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P„oblem bezdomno ci  
zwie„ząt w Gminie Tu„awa
DANUTA PIWOWARCZYK

W  ostatnim czasie coraz bar-
dziej odczuwalny staje się pro-
blem bezdomności zwierząt 
w  Gminie Turawa. Dlatego też 
niniejszy artykuł poświęcony 
jest temu problemowi w  celu 
uświadomienia mieszkańcom 
powagi tego problemu i  wyja-
śnienia kwestii kompetencji 
gminy i  innych służb w  tym 
zakresie.

Koszty ponoszone przez 

gminę w ramach zapobiega-

nia bezdomności psów

Gmina Turawa corocznie opra-
cowuje Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy, 
który następnie przyjmowany 
jest przez Radę Gminy Turawa 
w  drodze uchwały. Celem Pro-
gramu jest:
1. zapewnienie opieki nad 

bezdomnymi domowymi 
zwierzętami oraz zapobiega-
nie bezdomności zwierząt, 
w  szczególności psów na 
terenie Gminy Turawa;

2. zmniejszenie populacji bez-
domnych zwierząt;

3. zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom gminy;

4. edukacja mieszkańców 
w  zakresie opieki nad zwie-
rzętami.

Na realizację zadań ujętych 
w  programie przeznaczone są 
określone środki finansowe, 
które muszą wystarczyć na 
cały rok budżetowy. 
 W ramach tego programu 
realizowane są w  szczegól-
ności takie zadania jak: odła-
wianie bezdomnych zwierząt 
oraz zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schroni-
sku dla zwierząt.
 Program obejmuje zada-

nia związane z  bezdomnymi 
zwierzętami domowymi, w sto-
sunku do których brak jest 
możliwości ustalenia ich wła-
ściciela.

W  myśl art. 4 pkt. 16 ustawy 
o  ochronie zwierząt, zwie-
rzęta bezdomne to zwierzęta 
domowe lub gospodarskie, 
które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez czło-
wieka, a  nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką 
trwale dotąd pozostawały. Za 
zwierzęta domowe – rozu-
mie się zwierzęta tradycyjnie 
przebywające wraz z  człowie-
kiem w  jego domu lub innym 
odpowiednim pomieszczeniu, 
utrzymywane przez człowieka 
w charakterze jego towarzysza.

Jak wynika z  powyższego, 
zwierzę może być odłowione 
i  przewiezione do schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt 
w  przypadku, kiedy nie ma 
możliwości ustalenia jego wła-
ściciela. 
Za zwierzę, które posiada wła-
ściciela w pełni odpowiada jego 
właściciel. 

Mając na uwadze ogromne 
koszty związane z  odławia-
niem bezdomnych zwierząt 
i  zapewnieniem dalszej opieki, 
zwracamy uwagę, aby właści-
ciele zwierząt byli odpowie-
dzialni przy podejmowaniu 
decyzji w  sprawach zwierząt 
i  nie traktowali zwierząt jako 
produktu.

Koszty odławiania i  schroni-
ska z roku na rok stają się coraz 
większe. 
Aktualnie usługa wyłapa-
nia i  przewiezienia do schro-

niska dla bezdomnych zwie-
rząt jednego bezdomnego psa 
wynosi 1.957,00 zł. W  tej kwo-
cie są koszty odłowienia wraz 
z  kosztami schroniska. Usługę 
wykonuje uprawniony pod-
miot, który posiada niezbędne 
zezwolenia przewidziane prze-
pisami prawa, a  wyłoniony 
przez Gminę Turawa w  try-
bie postępowania o  udzielenie 
zamówienia publicznego.
Warto nadmienić, iż na świad-
czenie usług w tym zakresie na 
rok 2014., Gmina Turawa prze-
prowadziła trzy razy postę-
powania w  celu wyłonienia 
najkorzystniejszej oferty. Pod-
mioty składające oferty przed-
stawiły następujące ceny: 
1.957,00 zł, 2.140,20 zł, 2.808,00 
zł. W  ramach tych kosztów 
wchodzi usługa wyłapania psa 
wraz ze schroniskiem. 
Ze względu na kryterium, 
jakim była cena wybrana 
została najtańsza oferta.
Istotnym jest fakt, iż na tak 
wysoką cenę wpływa okolicz-
ność, że podmiot wyłapujący 
bezdomne psy zmuszony jest 
przewozić je do schroniska zlo-
kalizowanego w wojewódz-
twie śląskim, w  którym opłata 
za przyjęcie bezdomnego psa 
w  schronisku wynosi około 
1.100,00 zł.

Brak schronisk dla bezdom-

nych zwierząt

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w  Opolu oraz pozo-
stałe schroniska w  wojewódz-
twie opolskim np. w Kędzierzy-
nie Koźlu, Konradowej k. Nysy 
nie przyjmują bezdomnych 
psów z  terenu okolicznych 
gmin, w tym Gminy Turawa. 

Wójt Gminy Turawa podej-

mował liczne starania, aby 
podpisać umowę współpracy 
na przyjmowanie bezdom-
nych zwierząt ze Schroni-
skiem w Opolu. Na wielokrotne 
pisemne prośby, gmina za każ-
dym razem otrzymywała nega-
tywną odpowiedź, ze względu 
na utrzymywanie tego schro-
niska przez miasto Opole. 
W celu nawiązania współpracy 
występowaliśmy także do 
schronisk w  Raciborzu, Wro-
cławiu i  Częstochowie. Nie-
stety, wymienione schroniska 
są przepełnione i nie podejmują 
rozmów z gminami.
 Z  takim samym proble-
mem borykają się również 
sąsiednie gminy. W  związku 
z  tym w  2013 roku, podjęta 
została inicjatywa gmin wraz 
z  Fundacją Fioletowy Pies, 
której celem było utworze-
nie międzygminnego schro-
niska dla bezdomnych zwie-
rząt. W  wyniku tej inicjatywy 
został zaproponowany teren 
Gminy Krapkowice, na któ-
rym miałoby powstać schro-
nisko. Fundacja Fioletowy Pies 
opracowała także wstępny 
plan działań, w oparciu o który 
gminy miały wyrazić swoje 
stanowisko w  sprawie kosz-
tów. Zgodnie z  projektem, 
koszt budowy kształtowałby 
się na poziomie: 1,5 mln zło-
tych brutto, co spowodowało że 
gminy wstrzymały swoje decy-
zję w tym przedmiocie.
Gmina Turawa również wyra-
ziła swoje stanowisko w  tej 
sprawie.
 Jak wynika z  powyż-
szego, Gmina posiada bardzo 
ograniczone środki finansowe 
w  budżecie na realizację opisa-
nych powyżej zadań. 
Środki przeznaczone na Pro-
gram opieki nad zwierzętami 
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bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Turawa są 
wydawane tylko i  wyłącznie 
w  przypadkach sprawdzonych 
i uzasadnionych celowo. 
Działania podejmowane w tym 
przedmiocie realizowane są 
w  oparciu o  ustalone przez 
Urząd Gminy Turawa proce-
dury. 
Gmina podejmuje następujące 
działania: wywiad z mieszkań-
cami, Sołtysami wsi, poszu-
kiwanie właścicieli, poszu-
kiwanie osób chętnych do 
adopcji, ogłoszenia w  prasie, 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy Turawa, współpraca 
z  organizacjami np. Towarzy-
stwo Opieki nad Zwierzętami 
i  schroniskami dla zwierząt, 
lecznicami weterynaryjnymi. 
Wszystkie te działania mają na 
celu ustalenie właścicieli zwie-
rząt i  pozwalają na uniknię-
cie ponoszenia wysokich kosz-
tów przez gminę. W przypadku 
ujawnienia właściciela, wszyst-
kimi kosztami obciążana jest 
osoba, która nie dopełniła swo-
ich obowiązków wobec zwie-
rzęcia. 
 Dlatego też apelujemy do 
mieszkańców o  zdroworozsąd-
kowe podejście do problemu, 
ponieważ w  praktyce często 
mamy do czynienia z niepraw-
dziwymi i  nieuzasadnionymi 
zgłoszeniami. 
W  ostatnim czasie nasiliły 
się nawet przypadki agresji 
i  wymuszania na pracowni-
kach Urzędu Gminy Turawa 
podejmowania natychmiasto-
wych działań, bez możliwości 
wyjaśnienia i  ustalenia stanu 
faktycznego. Zdarzają się czę-
sto sytuacje, kiedy zgłaszane są 
przypadki bezdomności, które 
po wyjaśnieniu sprawy ujaw-
niają zupełnie inny stan fak-
tyczny. 
 Tendencję wzrostową 
zanotowaliśmy także w  przy-
padku zgłoszeń związanych ze 
złym traktowaniem zwierząt 
przez ich właścicieli. Zdarzają 
się również zgłoszenia niejed-

nokrotnie nieuzasadnione, 
które są wynikiem konfliktów 
międzysąsiedzkich.

Zadania Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami

Przypominamy, że w  przedmio-
cie ochrony zwierząt, działa-
nia podejmuje Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami w Pol-
sce Oddział Opole, którego sta-
tutowymi celami m.in. są: 
• działanie na rzecz huma-

nitarnego traktowania 
zwierząt, ich poszanowania, 
objęcia ochroną i otoczenie 
opieką; 

• działalność interwencyjna 
w ramach obowiązujących 
przepisów prawa, poprzez 
ściganie i ujawnianie prze-
stępstw przeciwko zwierzę-
tom oraz reprezentowanie 
wobec wymiaru sprawiedli-
wości praw zwierzęcia, jako 
pokrzywdzonego;

• zwalczanie przejawów znę-
cania się nad zwierzętami, 
działanie w ich obronie 
i niesienie im pomocy; 

• kształtowanie właściwego 
stosunku do zwierząt;

• tworzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt i pro-
wadzenia ich we własnym 
zakresie oraz działania na 
rzecz tworzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt 
i prowadzenia ich w formie 
zleconej.

W  Towarzystwie Opieki nad 
Zwierzętami w  Opolu działają 
uprawnieni inspektorzy, któ-
rzy są odpowiednio przeszko-
leni w  zakresie prawidłowego 
dobrostanu zwierząt i behawio-
rystyki zwierząt. Praca inspek-
tora polega na weryfikacji zgło-
szeń w  sprawie zaniedbań 
w  opiece nad zwierzętami, czy 
też znęcania się nad nimi.
Inspektorzy z  Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami posia-
dają również stosowną wiedzę 
dotyczącą praw zwierząt i prze-
strzegania przepisów w  tym 
przedmiocie. 

Obowiązki właścicieli zwierząt

Podkreślić należy, iż postępo-
wanie ze zwierzętami reguluje 
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tj. z 2013 r. 
Dz. U. poz. 856).
 W  prawie miejscowym, 
którym w  tym przypadku jest 
regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy 
Turawa, również zostały usta-
lone obowiązki właścicieli 
zwierząt domowych. Poniżej 
przypomnienie tych obowiąz-
ków.
Obowiązki osób utrzymują-
cych zwierzęta domowe, mają-
cych na celu ochronę przed 
zagrożeniem i uciążliwością dla 
ludzi oraz przed zanieczyszcze-
niem terenów 
1. Osoby utrzymujące zwie-

rzęta domowe są zobo-
wiązane do zachowania 
bezpieczeństwa i  środków 
ostrożności, zapewniających 
ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi 
oraz przed zanieczyszcze-
niem terenów przeznaczo-
nych do użytku publicznego 
(§ 19 regulaminu).

2. Do obowiązków właścicieli 
psów należy:

• sprawowanie właściwej 
opieki nad zwierzętami, 
w szczególności nie pozosta-
wiania ich bez dozoru, oraz 
w sposób uniemożliwiający 
samodzielne wydostanie się 
poza teren ogrodzony;

• wyprowadzanie psa 
w kagańcu i na smyczy;

• systematyczne szczepienie 
przeciwko wściekliźnie 
zgodnie z art. 56 ust. 2 
ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwie-
rząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 
213, poz. 1342 z późn. zm.), 
która nakłada obowiązek 
szczepienia psów w wieku 
powyżej trzech miesięcy 
i okazywanie na żądanie 
władz sanitarnych, wete-
rynaryjnych, policyjnych 

zaświadczenia o przeprowa-
dzonym szczepieniu;

• uzyskanie zezwolenia 
Wójta na utrzymywanie 
psa rasy uznawanej za 
agresywną zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 
28 kwietnia 2003 roku 
w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 77, póz. 
687).

3. W  odniesieniu do wszyst-
kich zwierząt domowych 
do obowiązków właścicieli 
należy:

• stały i skuteczny dozór;
• nie wprowadzanie zwierząt 

do obiektów użyteczności 
publicznej, z wyłączeniem 
obiektów przeznaczonych 
dla zwierząt, postanowienie 
to nie dotyczy osób niewi-
domych, korzystających 
z pomocy psów-przewod-
ników;

• nie wprowadzanie zwierząt 
domowych na tereny pla-
ców gier i zabaw, piaskow-
nic dla dzieci, terenów plaż 
i kąpielisk publicznych;

• zwolnienie zwierząt domo-
wych z uwięzi dopuszczane 
jest wyłącznie na terenach 
mało uczęszczanych dla 
ludzi, jeśli osoba nadzoru-
jąca ma możliwość spra-
wowania bezpośredniej 
kontroli nad ich zachowa-
niem. Nie dotyczy ono psów 
ras uznanych za agresywne;

• zwolnienie przez wła-
ściciela nieruchomości 
psa ze smyczy na terenie 
nieruchomości może mieć 
miejsce w sytuacji, gdy nie-
ruchomość jest ogrodzona 
w sposób uniemożliwiający 
jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający dostęp osób 
trzecich, odpowiednio 
oznakowanej tabliczką ze 
stosownym ostrzeżeniem;

• natychmiastowe usuwanie 
przez właścicieli zanieczysz-
czeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w obiek-
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tach i na innych terenach 
przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególno-
ści na chodnikach, jezd-
niach, placach, parkingach, 
terenach zielonych (§ 20 
regulaminu).

4. Osoby utrzymujące zwie-
rzęta domowe winny:

• wykazywać szczególną dba-
łość o to, aby nie zakłócały 
one w sposób ciągły i uciąż-
liwy spokoju mieszkańców 
przez uciążliwą emisję 
nieczystości, hałasów i odo-
rów oraz ich utrzymanie 
nie naruszało przepisów 
higieniczno – sanitarnych 
powszechnie obowiązują-
cych;

• dbać o stan zdrowia zwie-
rząt i zapewnić im odpo-
wiednią opiekę weteryna-
ryjną, zapobiegając w ten 
sposób rozprzestrzenianiu 
się chorób;

• należycie zabezpieczyć 
psa trzymanego na terenie 
nieruchomości przed wydo-
stawaniem się poza nią oraz 
oznaczyć nieruchomość 
tabliczką informacyjną 
z napisem lub wizerunkiem 
psa;

• usuwać padłe zwierzęta 
domowe poprzez przeka-
zanie padłych zwierząt 
przedsiębiorcom świad-
czącym usługi odbioru 
i unieszkodliwiania zwłok 
zwierzęcych i posiadają-
cych stosowne zezwolenie 
w zakresie gospodarki odpa-
dami weterynaryjnymi (§ 
21 regulaminu).

WAŻNE:
Art. 77. Kodeks wykroczeń: 
„Kto nie zachowuje zwy-
kłych lub nakazanych środ-
ków ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany”. 
Art. 78. Kodeks wykroczeń: 
„Kto przez drażnienie lub pło-
szenie doprowadza zwierzę do 

tego, że staje się niebezpieczne, 
podlega karze grzywny do 1000 
złotych albo karze nagany”. 

Odpowiedzialność za porzu-

canie zwierząt

Porzucenie zwierzęcia, a w szcze-
gólności psa lub kota, przez wła-
ściciela bądź przez inną osobę, 
pod której opieką zwierzę pozo-
staje, jest prawnie uznane 
za znęcanie się nad zwierzę-
ciem (Ustawa o  ochronie zwie-
rząt, art. 6 ust 2 pkt 11). Ozna-
cza to, że zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy jest przestępstwem!
Dla nieodpowiedzialnych wła-
ścicieli jest to jak wyrzucenie 
produktu, który nie spełnił ich 
oczekiwań. Dla zwierząt jest to 
traumatyczne przeżycie i  naj-
częściej wyrok śmierci. Winę za 
ich tragiczny los ponoszą tylko 
i  wyłącznie nieodpowiedzialni 
właściciele! 
 W tym miejscu warto opi-
sać ostatni drastyczny przypa-
dek, który miał miejsce w ostat-
nich dniach grudnia 2013 r. 
w  Kotorzu Wielkim. Nieznany 
sprawca w  godzinach wieczor-
nych wyrzucił psa typu amstaf, 
który według relacji mieszkań-
ców jednej z  posesji został im 
podrzucony na podwórko. Pies 
miał czerwoną obrożę, do której 
dołączona była kartka z  imie-
niem psa „Dżekson” oraz infor-
macją „prezent”.
Z  uwagi na to, iż nie udało się 
ustalić właściciela, amstaf 
został przewieziony do schroni-
ska. Gmina Turawa skierowała 
w  tej sprawie wniosek na Poli-
cję. Aktualnie toczy się postę-
powanie o  znęcanie się nad 
psem, które nadzoruje Prokura-
tura Rejonowa w Opolu. 
 W  przypadku ustalenia 
sprawcy, Gmina zawniosko-
wała o  zastosowanie przepi-
sów karnych. Sprawca zosta-
nie również pociągnięty do 
odpowiedzialności finansowej 
z  tytułu poniesionych przez 
gminę kosztów.

Dzikie zwierzęta

Zaznaczamy, że Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy 
nie obejmuje odławiania 
i  opieki nad zwierzętami dzi-
kimi w  tym zwierzętami łow-
nymi. Gmina jako jednostka 
samorządu terytorialnego nie 
posiada tytułu prawnego do 
podejmowania działań w  tym 
zakresie. 
Zgodnie z  zapisami ustawy 
z  dnia 13 października 1995 r. 
Prawo łowieckie (tj. z 2013 r. Dz. 
U. poz. 1226 z  późn. zm.) zwie-
rzęta łowne w  stanie wolnym, 
jako dobro ogólnonarodowe, 
stanowią własność Skarbu 
Państwa. 
 Zgodnie z art. 4 pkt 21 ustawy 
o  ochronie zwierząt za „zwie-
rzęta wolno żyjące (dzikie)” 
– rozumie się przez to zwie-
rzęta nieudomowione, żyjące 
w warunkach niezależnych od 
człowieka.
 Działania w  tym zakre-
sie podejmują: Polski Związek 
Łowiecki, Koła Łowieckie, Pań-
stwowa Straż Łowiecka, Pań-
stwowe Gospodarstwa Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnic-
twa, strażnicy łowieccy powo-
ływani lub zatrudniani przez 
dzierżawców i  zarządców 
obwodów łowieckich, RDOŚ 
(gatunki chronione).
 Zapis art. 33 ust. 3 ustawy 
o  ochronie zwierząt wyraźnie 

mówi: „w  przypadku koniecz-
ności bezzwłocznego uśmier-
cenia, w  celu zakończenia cier-
pień zwierzęcia, potrzebę jego 
uśmiercenia stwierdza lekarz 
weterynarii, członek Polskiego 
Związku Łowieckiego, inspek-
tor organizacji społecznej, któ-
rej statutowym celem dzia-
łania jest ochrona zwierząt, 
funkcjonariusz Policji, straży 
ochrony kolei, straży gminnej, 
Straży Granicznej, pracownik 
Służby Leśnej lub Służby Par-
ków Narodowych, strażnik 
Państwowej Straży Łowieckiej, 
strażnik łowiecki lub strażnik 
Państwowej Straży Rybackiej”. 
Źródło:
1. Ustawa z  dnia 21 sierpnia 
1997r. o  ochronie zwierząt (tj. 
z 2013r. Dz. U. poz. 856),
2. Ustawa z  dnia 13 paździer-
nika 1995r. Prawo łowieckie (tj. 
z 2013r. Dz. U. poz. 1226 z późn. 
zm.)
3. Uchwała NR XXII/142/2013 
Rady Gminy Turawa z  dnia 7 
lutego 2013 r. w  sprawie regu-
laminu utrzymania czystości 
i  porządku na terenie Gminy 
Turawa
4. Projekt uchwały w  spra-
wie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy 
Turawa w 2014 r.
5. www.toz.pl
6. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń (tekst jed-
nolity: Dz. U. 2013 r. poz. 482)

Fot. udo„tępni  mie„zkaniec Koto”za Wielkiego

»
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Spó ka WIK Tu„awa info„muje
GRZEGORZ MUSIELAK

• W  dniu 16.10.2013 r. rozpa-
trzono pozytywnie wniosek 
o  dofinansowanie inwesty-
cji ,,Poprawa infrastruktury 
wodno–ściekowej na terenie 
Gminy Turawa”, dotyczący 
zakończonej już realiza-
cji sieci wodociągowej nad 
Jeziorem Średnim, wraz 
z tranzytem z Kotorza Wiel-
kiego oraz rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej na północ-
nym i południowym brzegu 
Jeziora Turawskiego.   

• W  dniu 23 października 
2013 została zawarta 
Umowa o  przyznanie 
pomocy w  ramach działa-

nia ,,Podstawowe usługi dla 
gospodarki i  ludności wiej-
skiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. 
W  chwili obecnej Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Opolskiego weryfikuje 
dokumentację postępowań 
przetargowych.

• Informacja o  pozytywnej 
weryfikacji dokumentów 
stanowić będzie dla Spółki 
podstawę do złożenia wnio-
sku o  zrefundowanie 75% 
poniesionych kosztów inwe-
stycji netto, to jest około 
850000 zł.

• W  dniu 27.12.2013 Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Opolu pozy-
tywnie ocenił i  zatwier-
dził do wypłaty wniosek 
o  płatność końcową, skła-
dany w  ramach projektu 
,,Poprawa gospodarki ście-
kowej na terenie aglomera-
cji Turawa – Trias Opolski” 
współfinansowanego z Fun-
duszu Spójności. 

• W  dniu 20.01.2014 zakoń-
czono przebudowę sieci 
wodociągowej w  Tura-
wie w  ulicach Opolskiej 
i Kościuszki.

• Trwają prace projektowe, 
które umożliwią budowę 
przejścia siecią wodociągową, 

• pod rzeką Mała Panew 
w  Wegrach, łączącego sieci 
wodociągowe mające swoje 
zakończenia po obu stronach 
rzeki. Połączenie układu 
w jeden system ograniczy 

• w przypadku awarii przerwy 
w dostawie wody dla Turawy, 
Kotorza Wielkiego, Jeziora 
Średniego, Kotorza Małego, 
Węgier, Osowca i  Trzę-
siny, z  uwagi na możliwość 
dostawy wody zarówno od 
strony Turawy, jak również 
od strony Trzęsiny.

Zdrowych, Pogodnych wiąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miło ci. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i w ród przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja" 

wszystkim swoim Partnerom i Klientom składają: 
Zarząd i Pracownicy WiK Turawa Sp. z o.o.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 85 w „FALI” nr 
4/95/2013 nagrodę otrzymała Pani: Elżbieta Michalczyk z Ligoty 
Turawskiej (płyta CD z muzyką zespołu „The Postman”). Hasło 
krzyżówki brzmiało: „Bóg się rodzi moc truchleje”.
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 86 prosimy nadsyłać 
do dnia 31 maja 2014 roku na adres:
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa 
(Urząd Gminy Turawa).

REDAKCJA

K„zyżówka 8ś
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Mamy za sobą okres ferii, 
z  nazwy tylko zimowych, 
ponieważ, nawet mimo usil-
nych starań dzieci, śniegu nie 
udało się odnaleźć. Udało się 
za to odnaleźć bardzo ciekawe 
formy wypoczynku, które ofe-
rowały nasze gminne świetlice 
środowiskowe.
Po kolei zatem co, gdzie jak 
i  z  kim? Zajęcia w  świetlicach 
finansowane są ze środków 
przeznaczonych na przeciw-
działanie alkoholizmowi, tak 
więc dzięki tym pieniądzom 
udało się przeprowadzić dodat-
kowe przedsięwzięcia. Rzecz 
oczywista stało się to dzięki 
bardzo dużemu zaangażowa-
niu osób prowadzących świe-
tlice lub chcących zorganizo-
wać czas dla dzieci z  terenu 
naszej Gminy. W  tym miejscu 
kieruję słowa podziękowania 
dla wszystkich, którzy praco-
wali i pomagali w zagospodaro-
waniu wolnego czasu dzieciom.
W Bierdzanach oprócz licznych 
zajęć ruchowych i  intelektual-
nych w  samej świetlicy, dzie-
ciom zorganizowano wyjazd do 
Opola do kina Helios, na lodo-
wisko oraz do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, na zakończe-
nie tej eskapady dzieci były na 
poczęstunku w restauracji. Nie 
lada wydarzeniem był pokaz 
rycerski połączony z  zawo-
dami w  łucznictwie, a  korzy-
stając z ładnej pogody dzieci cie-
szyć się mogły spotkaniem przy 
ognisku i pieczeniem kiełbasek.
W  Kadłubie Turawskim zaję-
cia miały charakter sportowy, 
przeprowadzono liczne kon-
kursy rysunkowe oraz wspa-
niałe zabawy zakończone 
prawdziwym balem karnawa-
łowym. Dodatkowo w  czasie 
wyjazdu do Opola dzieci zwie-
dziły Rynek, a  po obejrzeniu 
filmu zwiedziły kino i  mogły 
przyglądnąć się pracy operato-

rów. Specjalnie też dla naszych 
dzieci zorganizowano konkurs 
rysunkowy dotyczący obejrza-
nego filmu.
Zakrzów Turawski był w  tym 
roku miejscem, gdzie odbywały 
się zajęcia dla dzieci z Zakrzowa 
i  Ligoty Turawskiej. Całość 
zajęć odbywała się pod hasłem 
karnawał, tak więc wszystkie 
zajęcia sprowadzały się do pro-
dukcji ozdób, strojów i  masek 
karnawałowych, a  zwień-
czeniem tej pracy był wspa-
niały bal kostiumowy w  pięk-
nie ustrojonej przez dzieci sali. 
Również i  tutaj dzieci cieszyły 
się z  pieczenia kiełbasek przy 
ognisku. Opiekunki zadbały, 
by i  dzieci z  Zakrzowa, Ligoty 
oraz Rzędowa oglądnęły seans 
filmowy w  kinie w  Opolu, po 
którym skorzystały z  oferty 
gastronomicznej jednej z  popu-
larnych, zwłaszcza wśród 
dzieci restauracji.
Zawada i  Kotórz Wielki część 
zajęć miała wspólnych, były to 
mianowicie wyjazdy do kina 
do Opola oraz na szaleństwa 
na basenie w  Tarnowskich 
Górach. Dodatkowo w  tych 
dwóch świetlicach zorgani-
zowano mnóstwo zabaw, gier 
i konkursów, w których chętnie 
i licznie brały udział dzieci.
Dla dzieci z  Węgier rów-
nież w  tym roku przygotowa-
nych zostało mnóstwo cieka-
wych atrakcji połączonych 
z  wyjazdem do Opola do kina, 
do restauracji, które przynio-
sły wszystkim dzieciom wiele 
pozytywnych doświadczeń 
i miłych wspomnień.
Do pełni szczęścia zabra-
kło dzieciom tylko śniegu, bo 
nikt tak jak dzieci, nie lubi 
zabaw na białym puchu. Jed-
nak jego brak, dzięki zaanga-
żowaniu dorosłych, rekompen-
sowały zajęcia w  świetlicach. 
Po feriach wypoczęte i  gotowe 

dzieci wróciły do szkół, z  peł-
nymi głów wrażeniami i wspo-

mnieniami radosnych ferii 
w Gminie Turawa.

Fe„ie niekoniecznie bia e
ADAM BOCHENEK
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W  bieżącym roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w  Tura-
wie na czas trwania ferii zimo-
wych zorganizowała zajęcia 
biblioteczne dla dzieci.
Zajęcia odbywały się w dniach 
od 24 do 28 lutego 2014 r. 
w godz. 10:00 – 13:00. 
W  ramach zajęć zaplanowano 

min. czytanie bajek, koloro-
wanie ulubionych postaci 
z  bajek, układanie puzzli, gry 
planszowe czy też zajęcia pla-
styczne.
Z  tak szerokiej oferty zajęć 
wśród uczestniczących dzieci 
najbardziej cieszyły się zajęcia 
plastyczne.

W  trakcie prowadzonych zajęć 
dzieci wykonały m.in. naszyj-
niki z  makaronu, z  papieru 
rożnego rodzaju zwierzątka, 
kwiaty itp. Wszystkie wyko-
nane prace przez dzieci zostały 
zabrane do domu.
Było gwarno i  wesoło, nikt się 
nie nudził. Mam nadzieję, że 

następnym razem będzie nas 
więcej.
Dużą pracą wykazała się uczen-
nica z  Publicznego Gimnazjum 
w  Turawie, która zajmowała 
się dziećmi w ramach wolonta-
riatu, a była to Marcela Kozioł.

Fe„ie w bibliotece
GRAŻYNA SZCZUREK KIEROWNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Zaproszenie:

Wszystkich mieszkańców Gminy 
zapraszamy 

w dniach 26-27 lipca 2014 
na festyn z okazji obchodów 

80-lecia OSP Bierdzany.

Informujemy, iż artykuł 
o inwestycji nad Jeziorem Turawskim 

ze str. 15-16 to 
primaaprilisowy żart 

Redakcji.

Podziękowania:

Dziękuję Wam 
za tyle chwil zrozumienia

za Wasze gesty dobroci
setki uśmiechów, 

które pomogły realizować nasze plany.
Kiedy stajecie obok mnie

i mówicie, że dam radę 

Rita Gabryś
So ty„ w„i Bie”dziany
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Spotkanie wigilijne

W niedzielę 22 grudnia koło 
DFK Bierdzany wraz z Radą 
Duszpasterską przygotowało 
spotkanie wigilijne dla starszych 
mieszkańców Bierdzan. 

Od godziny 15,00 na sali dysko-
teki LAXY Dzieci Grona Maryi 
wystawiły jasełka Bożonaro-
dzeniowe. W miłej świątecznej 
atmosferze spędziliśmy wspa-
niałe popołudnie z mieszkań-
cami i zaproszonymi gośćmi.

Dzień Babci i Dziadka

26 stycznia podczas uroczystości Dnia Babci i Dziadka zorganizo-
wanych przez Radę sołecką i zespół Jaźwinki wróciliśmy do daw-
nych, często zapomnianych tradycji pierzodarcia. Wśród śpiewów 
i gawęd pierze fruwało wszędzie, a wspomnień nie było końca.
Wszystko zakończył wspólny fejderbal.
(Zdjęcia sprzed 50 lat oraz Jaźwinki dzisiaj podczas pierzodarcia).

Z życia Bie„dzan
RITA GABRYŚ SOŁTYS WSI BIERDZANY
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Wodzenie niedźwiedzia

W dniach 08 i 15.02.2014 OSP Bierdzany wodziło na szczę-
ście niedźwiedzia. Wieczorem 15.02.2014 w świetlicy odbyła się 
zabawa taneczna .Przygrywał do tańca Michał Wiench.

Trochę historii w fotograficznym skrócie:

Nasze przedszkole sprzed 50 lat i dzisiaj (fot. 1, 2, 3) 
Rocznik 1997 – 10 lat temu przekroczył szkolne progi (fot. 4)
Mieszkańcy z Bierdzan w Trzebnicy (fot. 5)

Fot. 1

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 2 Fot. 5



28 Kwartalnik GMINY TURAWA

Okres zimowy i  przedświą-
teczny w  placówkach oświato-
wych obfituje w  wiele imprez 
szkolnych i okolicznościowych. 
To bardzo pracowity czas dla 
nauczycieli, a  szczególnie dla 
dzieci. Przygotowujemy miko-
łajki, wigilię dla samotnych, 
Dzień Babci i  Dziadka. Zbiega 
się to również z końcem półro-
cza, a więc nauki i pracy mamy 
co niemiara. Jednak perspek-
tywa zbliżających się ferii osła-
dza dzieciom ten czas.
Uroczystości mikołajkowe spra-
wiają, że nasze dzieci są pod-
ekscytowane atmosferą zbliża-
jących się świąt. Dzięki hojności 
Koła DFK oraz Rady Rodziców 
uczniowie nasi zostali podwój-
nie obdarowani. Ale zasłuże-

nie, bo zarówno w  szkole jak 
i w kościele przedstawili Miko-
łajowi bogaty program arty-
styczny.
Jak co roku, już po raz 14-ty 
Rada Sołecka wspólnie z  miej-
scowym kołem DFK, szkołą, 
przygotowała wigilię dla samot-
nych mieszkańców naszej wsi. 
Występy artystyczne przed-
szkolaków i uczniów uświetniły 
ten dzień. Pięknie opracowane 
kolędy wykonane przez zespół 
pod kierunkiem P. Rajmunda 
Wiechy wprawiły wszystkich 
w świąteczny nastrój.
Prywatni sponsorzy zadbali 
o poczęstunek i o to, aby tradycji 
stało się zadość i na stołach nie 
zabrakło żadnej z  wigilijnych 
potraw. Słowa podziękowa-

nia należą się Panu Ernestowi 

Grzesikowi, Andrzejowi Rud-

nickiemu, Bonifacemu Pani-

czowi, Dawidowi Walosz-

kowi oraz Kołu DFK.
Minęły święta. Przed nami 
przygotowania do kolejnej 
imprezy środowiskowej adre-
sowanej do Babć, Dziadków 
oraz wszystkich miejscowych 
seniorów. Znowu nasze przed-
szkolaki i  uczniowie klas I-III 
zaprezentowali swoje zdolno-
ści artystyczne. Były piosenki, 
wiersze, skecze po polsku, ślą-
sku i po niemiecku.
Z  przyjemnością gościmy na 
naszych uroczystościach pana 
wójta -Waldemara Kampę oraz 
księdza proboszcza- Sławomira 
Pawińskiego i  księdza wika-

rego- Tomasza Maintoka.
Wszyscy z  radością powitali-
śmy ferie zimowe. Szczególnie 
nasi rodzice, gdyż rozpoczęli ten 
okres zabawą walentynkową. 
Bawili się świetnie, a  dochód 
postanowili przeznaczyć na 
potrzeby szkoły i  uciechy 
naszych uczniów. Zorganizo-
wanie zabawy poprzedzone 
było długimi przygotowa-
niami. Zaangażowanie rodzi-
ców było godne podziwu. 
Należą się wszystkim ogromne 
słowa uznania i  podziękowa-
nia.
Dla dzieci zaplanowaliśmy 
zajęcia świetlicowe w  czterech 
dniach: był wyjazd do kina, bal 
przebierańców, gry i  zawody 
sportowe oraz zajęcia typowo 

Imp„ezy szkolne i „odowiskowe 
w Kad ubie Tu„awskim
KRYSTYNA BORKOWSKA

Ja„e ka w wykonaniu uczniów kl. II i III Ja„e ka w wykonaniu uczniów kl. II i III

P”zed„zkolaki z Kad uba Tu”. z życzeniami Babciom i Dziadkom
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świetlicowe. Frekwencja każ-
dego dnia dopisywała. Zajęcia 
finansowane były z  budżetu 
gminy, a  więc dla dzieci bez-
płatne.
Dziękuję wszystkim organiza-
cjom środowiskowym: Radzie 
Sołeckiej, Kołu Mniejszo-
ści Niemieckiej, OSP, naszym 
sympatykom za bardzo dobrą 
współpracę, za wspieranie 
szkolnych inicjatyw oraz zna-

czącą pomoc finansową. Wszy-
scy rozumiemy, iż działamy 
dla wspólnego dobra. Dziękuję 
naszym Rodzicom i  Dzieciom 
za ogromne zaangażowanie we 
wszystkie nasze poczynania. 
Zamieszczone na naszej stronie 
internetowej liczne zdjęcia ze 
wszystkich uroczystości doku-
mentują nasze dokonania i sta-
nowią miłą pamiątkę dla rodzi-
ców i dzieci.

Tegoroczny karnawał był 
wyjątkowo długi, ale miesz-
kańcy Kotorza nie mogli narze-
kać na nudę, ponieważ odbyło 
się kilka imprez. 19 stycznia 
w  niedzielne popołudnie Rada 
Sołecka zaprosiła wszystkie 
babcie i  dziadków z  okazji ich 
święta, był oczywiście poczę-
stunek dla wszystkich zapro-
szonych gości, a  wszystkie 
dzieci, które występowały na 
scenie dostały soczek i  bato-
nik, były to dzieci z przedszkola 
w Kotorzu Małym i zespół Son-
nenkinder oraz chór Heimat-
glocken. Dzięki występom 
artystycznym babcie i dziadko-
wie spędzili miłe popołudnie.
Następną imprezą był ósmy 
Babski Comber zorganizowany 
1 lutego. Na zabawie bawiło 
się 50 kobiet prawie do bia-
łego rana. Uczestniczki Combra 
poznały też kroki Zumby, a w to 
wtajemniczyła je Pani instruk-
tor tego tańca-specjalnie zapro-
szona. Panie, które przychodzą 
na Comber, swoje przygoto-
wania zaczynają już kilka dni 
wcześniej, ponieważ wymy-
ślają i  szykują sobie przebra-
nia, a  pomysły są różnorodne, 
niektóre są nie do rozpozna-
nia. Następny Comber będzie 
za rok, kto chciałby się bawić, 
niech już zastanawia się nad 
przebraniem.
Wodzenie niedźwiedzia także 

ma swoja tradycję w  Kotorzu 
Małym, zmieniają się ludzie, 
którzy w  tym biorą udział. 
W  tym roku było dużo mło-
dych uczestników korowodu 
i chwała im za to, ale ktoś musi 
nad tym czuwać i  tu podzię-
kowania należą się zarządowi 

LKS. Szkoda tylko, że nie wszy-
scy mieszkańcy są chętni do 
przyjmowania niedźwiedzia 
na teren swojej posesji, a taniec 
z niedźwiedziem wróży dobro-
byt na cały rok.
W  ostatnią sobotę karna-
wału była zabawa ostatkowa 

w  Sali u  Floriana, organizator 
tej zabawy przygotował nam 
namiastkę Bawarii. Dziew-
czyny w  strojach ludowych 
witały uczestników zabawy, 
a  smak golonki i  piwa został 
nam na wiele dni.

Wiadomo ci z Koto„za Ma ego
KRYSTYNA WIECZOREK

Wy„tęp ze„po u in„t”umentalnego z kla„y II i III.
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Zgodnie z  coroczną tradycją, 
8 grudnia 2013 r. św. Mikołaj 
spotkał się w  Klubie pod Lipą 
w  Kotorzu Wielkim z  dziećmi 

z  sołectwa oraz uczęszczają-
cymi do świetlicy środowisko-
wej.
Spotkanie zorganizowała Rada 

Sołecka pod kierunkiem Pani 
sołtys Moniki Twardawskiej 
oraz świetlica środowiskowa. 
W  tym roku św. Mikołaj przy-

był wyraźnie zmęczony, dla-
tego obecny na sali ks. pro-
boszcz Rajmund Kała przejął 
głos i  wyjaśnił dzieciom praw-

11 lutego 2014r. w Światowy 
Dzień Chorego spotkali się cho-
rzy, cierpiący i starsi naszej 
parafii. O godz. 11:00 uczestni-
czyli we Mszy św. za chorych, 
którą odprawił ks. proboszcz 
Rajmund Kała. Podczas Mszy 

św. chorzy przyjęli sakrament 
namaszczenia oraz błogosła-
wieństwo lurdzkie.
Po Mszy św. wszyscy udali się 
na spotkanie przy stole w klu-
bie „Pod Lipą”. Panie z parafial-
nego Caritasu przygotowały 

ciepły posiłek, ciasto, kawę.
Frekwencja dopisała, sala 
wypełniona była do ostatniego 
miejsca. W czasie rozmów 
uczestnicy wspominali, jak to 
się było kiedyś młodym, pięk-
nym i zdrowym. Na koniec ks. 

proboszcz serdecznie podzięko-
wał paniom z kotorskiego Cari-
tasu parafialnego za trud wło-
żony w przygotowanie tego 
spotkania.

więty Miko aj 
u koto„skich dzieci

Spotkanie cho„ych 
w Koto„zu Wielkim

FOTOAMATOR

FOTOAMATOR
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Z  inicjatywy Rady Sołec-
kiej w  Kotorzu Wielkim w  dn. 
19.01.2014r. ks. proboszcz Raj-
mund Kała pobłogosławił 
obiekt klubu „Pod Lipą” z  oka-
zji jego 10-tej rocznicy istnienia. 
Na samym początku p. sołtys 
Monika Twardawska w  ogól-
nym zarysie przedstawiła cele 
i  zadania, jakie spełnia kotor-
ski klub i   prosiła ks. probosz-
cza o  ponowne poświęcenie 
obiektu na dalszą jego działal-
ność.
Czytelnikom chciałbym przy-
pomnieć, że obiekt ten pocho-
dzi z  1841r. wybudowany 
na cele szkoły podstawowej. 
Z  chwilą, kiedy obiekt opusto-
szał po śmierci ostatniego kie-
rownika szkoły p. Marchewki, 
pan Alfred Polednia z  ramie-
nia Mniejszości Niemieckiej 

doszedł do porozumienia z Wój-
tem Gminy Turawa p. Wal-
demarem Kampą o  użyczenie 
obiektu na 10 lat. 9 maja 2003 
nastąpiło przejęcie obiektu, 
a  już 17 maja 2003 –wejście 
ekipy remontowej. Trzonem 
wiodącym tej ekipy byli: p. 
Alfred Polednia, śp. Już Her-
bert Tarara i Piotr Kostka. Środ-
kiem dopingowym tej grupy 
był już nieżyjący śp. Ks. pro-
boszcz J. Swolany, który wspie-
rał ich duchowo i nie tylko…
Należy tutaj wspomnieć o wiel-
kim wkładzie wielu osób, które 
w ramach swojej profesji zawo-
dowej, wnosiły swój wkład 
w  to wielkie dzieło. Najlep-
szym dokumentem tego trudu 
jest bogata dokumentacja foto-
graficzna. Po niecałych 8 mie-
siącach morderczej pracy, 28 

grudnia 2003r. ks. proboszcz 
J. Swolany dokonuje poświę-
cenia obiektu. Środki finan-
sowe przeznaczone wyłącznie 
na zakup materiałów p. Alfred 
Polednia pozyskał z  Mniejszo-
ści Niemieckiej 50 tys. zł. Robo-
cizna wyłącznie jako praca spo-

łeczna.
Klub „Pod Lipą” spełnia bar-
dzo ważną rolę integra-
cyjną społeczności kotorskiej, 
służy wszystkim bez wyjątku  
–jej mieszkańcom jako miej-
sce wszelkiego rodzaju zebrań, 
zabaw, imprez okolicznościo-

10 „ocznica klubu Pod Lipą   
w Koto„zu Wielkim
FOTOAMATOR

dziwe pochodzenie św. Miko-
łaja oraz jego strój zgodny 
z wizerunkiem biskupa. 
Po części poglądowej znie-
cierpliwione dzieci otrzymały 
paczki z rąk św. Mikołaja, przy-
gotowane przez organizatorów. 
Dla upamiętnienia tej chwili 
fotoamator zrobił każdemu 
dziecku zdjęcie, uwieczniając 
ten moment. Może nie jedno 

znajdzie miejsce w  domowym 
albumie.
Po rozdaniu paczek, kiedy emo-
cje minęły, do akcji wkroczyła 
nauczycielka, Pani Barbara 
Moch, z  trudem ogarniając 40 
osobową grupę dzieci. 
Aby umożliwić rodzicom wypi-
cie kawy lub herbaty oraz 
zakosztować przeróżnych pysz-
nych ciast, Pani Moch zajęła 

dzieci zabawami i konkursami.
Świetlica środowiskowa przy-
gotowała do sprzedaży niedro-
gie ozdoby świąteczne, mające 
nam przypominać Boże Naro-
dzenie.
Na pożegnanie św. Mikołaja 
Pani Zofia Nowak z  Kotorza 
Wielkiego, jedna 
z  najstarszych mieszkanek, 
zadeklamowała wiersz o  św. 

Mikołaju.

Po kilkugodzinnej zabawie, 
dzieci wymęczone, pełne wra-
żeń wróciły z rodzicami do swo-
ich domów.
Pewne jest, że żadne z  nich już 
w  tym dniu nie zasiadło przed 
komputerem.
Ja też tam byłem; miód i  wino 
piłem.

»

Fot. Andrzej Ledwoch
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wych, festynów, spotkań cho-
rych z  ramienia Caritasu, 
nawet dożynek gminnych  
– 2006r.
Kolejna umowa użyczenia 
została podpisana na następne 
10 lat przez Wójta Gminy 
Turawa p. Waldemara Kampę, 
który obecny był również na 
spotkaniu jubileuszowym 
10-lecia klubu.
Biesiadowanie trwało do póź-
nych godzin wieczornych przy 
muzyce DJ Majka, ciepłym 
posiłku i smacznych ciastkach.

»

W  drugi dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, 26 grudnia 2013 
roku, po długiej i ciężkiej choro-
bie odeszła od nas na zawsze p. 
Krystyna Panicz z d. Skiba.

Urodziła się  28 września 1950 r. 
w  Ligocie Turawskiej, jako naj-
starsze dziecko Zofii i  Fran-
ciszka Skibów. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej dalszą 
naukę kontynuowała w Liceum 
Pedagogicznym w  Kluczborku 
i po zdaniu matury w 1969 roku 
pierwszą pracę podjęła w szkole 
podstawowej w  Kadłubie 
Turawskim. Jako nauczyciel 
pracowała tam w  latach 1969-
1972. Od roku 1972 aż do eme-
rytury pracowała w  szkole 
w  Ligocie Turawskiej. W  1980 

roku, po trzech latach pod-
wyższania swoich kwalifikacji, 
ukończyła Studium Nauczania 
Początkowego.
 14 XI 1971 roku, wycho-
dząc za mąż za Piotra Panicz, 
założyła rodzinę, w  1972 roku 
urodziła syna Romana, a w 1989 
roku córkę Monikę. Doczekała 
się sześciorga wnuków. Bar-
dzo przeżyła śmierć męża Pio-
tra (4 X 1997), ale musiała zmo-
bilizować swoje siły, by na 
początku 1998 roku zdać egza-
min na prawo jazdy.
 Po przejściu na emery-
turę w  2003 roku, dorywczo 
pracowała w szkole w Kadłubie 
Turawskim, zastępując nauczy-
cieli będących na urlopach:  
26 XI 2003 – 30 I  2004, 1 IX 
2005 – 24 I  2006 i  1 IV 2007  
– 30 VI  2007. Pomagając 
w  domu dzieciom z  trudno-
ściami w nauce, do końca pozo-
stała nauczycielem.

Tyle suchych faktów z  Jej 
przedwcześnie zakończonego 
życia.
Kim była dla nas i  jak Ją zapa-
miętamy?
Krystynę poznałam bli-
żej, będąc w  klasie matural-
nej tego samego liceum i zosta-
łam zauroczona Jej pięknymi 
jasnymi lokami (w  taki sam 
sposób pozostała w  pamięci 
swojej wychowawczyni w  kl. 
I-ej szkoły podstawowej).
Wówczas nie przypuszczałam, 
że nasze drogi skrzyżują się 
ponownie, ale już w Jej rodzin-
nej miejscowości. Pracowały-
śmy w  tej samej szkole, spoty-
kałyśmy się także na gruncie 
prywatnym, łączyło nas wiele 
trudnych do rozwiązania pro-
blemów. Nie goniła za zaszczy-
tami tego świata, odznaczona 
za długoletnią działalność 
w  ZNP i  pracę edukacyjną, na 
pierwszym planie stawiała 

rodzinę. Była prawdziwą przyja-
ciółką i  taka pozostanie w mojej 
pamięci.
W  ostatnią drogę odprowadziły 
Ją tłumy: rodzina, znajomi, przy-
jaciele, nauczyciele i  uczniowie, 
których uczyła w  ciągu tych 
wielu lat, dla których była wzo-
rem i autorytetem.

Miała 63 lata…

Z ża obnej ka„ty

Jak pokochać niemiecki?

DANUTA MATYSEK

ANNA PIKOS & MAŁGORZATA KILIAN

„Śpieszmy się kochać ludzi, 
bo tak szybko odchodzą…”

/ks. J. Twardowski/

Fot. Andrzej Ledwoch

- radzi pani Anna Pikos oraz 

Małgorzata Kilian nauczycielki 

języka mniejszości narodowej 

w  Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Ligocie Turawskiej

 W  szkołach podstawowych 

naszej gminy język niemiecki 

nauczany jest jako język mniejszo-

ści narodowej.

Wszyscy jednak wiemy, że mamy 

niewielu „Muttersprachlerów”, 

czyli uczniów swobodnie włada-

jących tym językiem, a  większość 

zetknęła się z nim po raz pierwszy 

w  przedszkolu lub szkole podsta-

wowej i  ich kontakt z  niemieckim 
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ogranicza się do zajęć lekcyjnych. 

Nauczyciele tego przedmiotu 

muszą się zmierzyć z  nie lada 

wyzwaniem: Jak zmotywować 

uczniów do udziału w  dodatko-

wych zajęciach, do szukania kon-

taktów pozaszkolnych ze środo-

wiskiem niemieckojęzycznym, do 

czytania niemieckiej literatury, 

poezji?

W  jaki sposób zachęcić do nauki, 

aby mogli dobrze opanować język 

niemiecki na etapie szkoły podsta-

wowej i  gimnazjum, co stworzy-

łoby im szansę studiowania na nie-

mieckich uczelniach? Jakie podjąć 

dodatkowe działania, aby dzieci 

powiedziały „Deutsch ist meine 

Lieblingssprache”?

Niejednokrotnie zadajemy sobie 

pytanie: Jak zmobilizować tych 

najmłodszych , których podobno 

umysł jest najchłonniejszy – do 

udziału w  dodatkowych nieobo-

wiązkowych zajęciach? 

Co roku uczniowie klas starszych 

– w  ramach zajęć nadobowiąz-

kowych - przygotowywani są do 

Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Niemieckiego oraz Wojewódzkiego 

Konkursu Recytatorskiego. Wielu 

z  nich uzyskuje tytuły finalistów 

i  laureatów wymienionych kon-

kursów, co świadczy nie tylko o ich 

bardzo dobrej znajomości języka 

niemieckiego, ale też historii, geo-

grafii i życia kulturalnego w Niem-

czech.

Liczne sukcesy uczniów klas IV-VI 

osiągane w  olimpiadach i  konkur-

sach zainspirowały nas do zorga-

nizowania podobnych również 

dla najmłodszych - przedszkola-

ków i uczniów w wieku wczesnosz-

kolnym. A jak wszyscy wiemy naj-

skuteczniejszą formą mobilizacji 

do dodatkowej –nauki jest rywa-

lizacja. Zaś możliwość zmierze-

nia się z  rówieśnikami z  innych 

szkół, a  także zaprezentowania 

swej wiedzy i umiejętności na are-

nie pozaszkolnej, jest dodatkowym 

bodźcem do rozwijania swojej pasji, 

jaką jest język niemiecki.

W związku z tym, dzięki przychyl-

ności gminnych władz, od kilku lat 

organizujemy w  Publicznej Szkole 

Podstawowej w  Ligocie Turaw-

skiej, wspólnie z  Zarządem TSKN 

w  Turawie w  ramach projektu 

współfinansowanego przez Kon-

sulat Niemiecki w  Opolu, Gminny 

Konkurs Recytatorski „Auch die 

Kleinsten können was leisten” dla 

dzieci w  wieku przedszkolnym 

i uczniów klas I-III.

Z  wielką satysfakcją możemy 

stwierdzić, iż spotykają się one 

z  żywym zainteresowaniem ze 

strony społeczności szkolnej gminy, 

czego dowodem jest liczba uczest-

ników tych konkursów. Co roku 

biorą w nich udział przedstawiciele 

wszystkich przedszkoli oraz pra-

wie wszystkich szkół podstawo-

wych na terenie Gminy Turawa. 

Dla małych recytatorów to z  pew-

nością wielkie przeżycie i  całkiem 

nowe doświadczenie, a  dzięki hoj-

ności pozyskanych przez nas spon-

sorów wszyscy uczestnicy otrzy-

mują atrakcyjne nagrody.

W  ubiegłym roku szkolnym odbył 

się, zorganizowany przez nas, 

w  naszej szkole Gminny Konkurs 

Języka Niemieckiego dla klas I-III 

oparty na cyklu opowiadań „Sonja 

Weber stellt sich vor”, który przy-

gotowałyśmy jako bazę leksykalno 

– gramatyczną.

Uczniowie klas II oraz III szkół pod-

stawowych zmagali się w  trakcie 

roku szkolnego z  opowiadaniami 

protagonistki Sonii Weber. Roz-

wijając technikę czytania ze zro-

zumieniem, ćwiczyli wymowę 

i  znacznie wzbogacali słownic-

two , a  także utrwalali poznane 

struktury gramatyczne. Wszyscy 

uczestnicy konkursu brawurowo 

poradzili sobie zarówno z  testem 

„Leseverstehen” (czytanie ze zro-

zumieniem), jak i  częścią ustną, co 

przekonało nas o  potrzebie konty-

nuowania tego konkursu.

Tegoroczna druga edycja pt. 

„Meine Gutenachtgeschichten”, 

która odbędzie się w PSP w Ligocie 

Turawskiej w  I  dekadzie czerwca 

tego roku, bazuje na sześciu wybra-

nych bajkach. W  części pisemnej 

w  teście wielokrotnego wyboru, 

uczestnicy muszą wykazać się zna-

jomością treści obowiązujących 

bajek, a  w  części ustnej opowie-

dzieć jedną przez siebie wybraną. 

Zadania konkursowe w  tym roku 

przygotuje emerytowany nauczy-

ciel języka niemieckiego – p. Józef 

Pasoń.

W  nowym roku szkolnym rusza 

kolejna edycja konkursu, którą 

zostanie zgłoszona jako innowacja 

pedagogiczna.

Promowanie języka niemieckiego, 

jako języka mniejszości narodo-

wej, jest ważnym aspektem dzia-

łalności naszej placówki, dlatego 

też zamierzamy kontynuować te 

przedsięwzięcia. Czy podejmo-

wane przez nas działania i  trud , 

jaki wkładają nauczyciele języka 

niemieckiego z całej gminy w przy-

gotowanie swoich podopiecznych – 

nierzadko kosztem wolnego czasu 

-zaowocują magicznym „Deutsch 

ist meine Lieblingssprache”? Mamy 

nadzieję, że tak. 

Zatem nie pozostało nam nic 

innego, jak zwrócić się do zain-

teresowanych z  prośbą o  wzięcie 

udziału w kolejnych edycjach.

Do zobaczenia w  czerwcu 

w  Publicznej Szkole Podstawowej 

w Ligocie Turawskiej
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18 stycznia 2014 roku, w restauracji 

u  Państwa Świtałów w  Zakrzowie 

Turawskim odbył sie V Misyjny 

Bal Charytatywny, zorganizo-

wany przez Przyjaciół Misji Fran-

ciszkańskich oraz Parafię św. Kata-

rzyny Aleksandryjskiej w  Ligocie 

Turawskiej. 

Przy muzyce zaprzyjaźnionego 

zespołu „Trio” z  Raszowej, który 

już po raz trzeci grał na misyj-

nym balu, bawiło sie prawie 100 

osób, które kosztując wyśmie-

nitej „swojskiej” kuchni u  Pań-

stwa Świtałów, uczestniczyły 

z  radością w  licznych atrakcjach 

misyjnego balu. Tegoroczny bal 

uświetnił koncert kwartetu sak-

sofonicznego z  Opola. Pani Gizela 

Wachta z  mężem przygotowała 

przedstawienie, w ramach którego 

uczestnicy balu przeżyli raz jesz-

cze tajemnice Bożego Narodzenia. 

Był śpiew „Cichej nocy” przy zapa-

lonych „ledowych” świeczkach, 

był „renifer” i  „prezenty”. Najwięk-

sze emocje budziła licytacja róż-

nych przedmiotów podarowanych 

na misje, którą wspaniale po raz 

już piąty poprowadził ks. Jarosław 

Ostrowski, były wikariusz z  para-

fii w  Ligocie Turawskiej. Koszulki 

Roberta Lewandowskiego i  Kuby 

Błaszczykowskiego z  Borussi Dort-

mund były atrakcjami tego wie-

czoru! Połączenie dobrej zabawy 

i szczytnego celu imprezy sprawiły, 

iż wrażenia z  balu pozostaną nie-

zapomniane, tym bardziej, że tak 

bardzo potrzebna jest dziś pomoc 

ludziom na misjach. Dochód z tego-

rocznego balu zostanie przekazany 

do o. bpa Antoniego Reimanna, 

jako wsparcie na budowę ośrodka 

dla dzieci niepełnosprawnych 

w  Concepcion w  Boliwii. Serdecz-

nie dziękujemy wszystkim spon-

sorom i ludziom dobrej woli, którzy 

pomogli nam w zorganizowaniu tej 

szczytnej imprezy.

17 grudnia 2013r. w  Ligocie 

Turawskiej odbyło się spotka-

nie wigilijne dla starszych miesz-

kańców oraz osób samotnych. 

Kolejny raz miałem przyjemność 

współorganizować wraz z  Mniej-

szością Niemiecką oraz naszą 

Radą Sołecką tę uroczystość. 

O  przygotowanie kolacji i  świą-

teczną oprawę zadbały miesz-

kanki Ligoty Turawskiej Panie: 

Maria Czech, Gabriela Giza i Anna 

Grzesik. Wigilijny posiłek podano 

w  świątecznie udekorowanej 

sali budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Na zaproszenie odpo-

wiedziało około 30 mieszkań-

ców Ligoty Turawskiej. Obecni 

byli także Wójt Gminy Turawa 

Waldemar Kampa, radna Danuta 

Matysek, proboszcz Parafii Ligoty 

Turawskiej Sławomir Pawiński, 

ksiądz wikary Tomasz Maintok, 

przedstawiciele Mniejszości Nie-

mieckiej- Pani Beata Janczyk oraz 

straży poż. Panowie Alfred Giza 

i Damian Janczyk.

Uroczystość rozpoczęło składa-

nie życzeń oraz wspólne łamanie 

się opłatkiem, na stołach pojawiły 

się tradycyjne potrawy wigilijne: 

smażona ryba, kapusta z  grzy-

Misyjny Bal 
Cha„ytatywny „az jeszcze

Spotkanie wigilijne 
w Ligocie Tu„awskiej

KS. SŁAWOMIR PAWIŃSKI

LEON LATKA
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Uroczystość z  okazji Dnia Seniora 

odbyła się 22 stycznia br. w Oddziale 

Przedszkolnym w  Zakrzowie 

Turawskim. Jak co roku, nasze 

przedszkolaki były współorgani-

zatorami tego wydarzenia. Dołą-

czyło się do niej również Sołectwo 

Zakrzowa Turawskiego, na czele 

którego stoi zawsze pomocny Soł-

tys, p. Jerzy Zubeil. Dzień ten był 

bardzo wyjątkowy i  wzruszający, 

bowiem sala była wypełniona 

wyjątkowymi gośćmi. Należeli do 

nich dziadkowie i  babcie, opowie 

i omy naszych przedszkolaków oraz 

zakrzowscy seniorzy.

Nasze starszaki zaprezentowały 

się w inscenizacji pt. ,,Śmiechotera-

pia dla babci i dziadka”, której zada-

niem było wzruszyć, rozweselić 

i  zaskoczyć naszych gości. Malu-

chy natomiast,  trochę nieśmiałe, 

poprzez wiersze, tańce i  piosenki, 

stanęły przed tak wielką publicz-

nością. Patrząc na naszych gości, 

widać było, że są dumni ze swoich 

wnuków i u niejednego z nich poja-

wiła się łza w oku. Na zakończenie 

uroczystości przedszkolaki złożyły 

życzenia oraz wręczyły dziad-

kom i  babciom drobne upominki. 

Do tych życzeń, pełnych miłości 

i wdzięczności dołączyli się również 

Pan Wójt, Waldemar Kampa oraz 

Pani Sekretarz Stanisława Brzo-

zowska.

Wzorem lat poprzednich nasze 

dzieci pamiętały o  dokarmianiu 

zwierząt leśnych zimą. Wspólnie 

z  rodzicami zorganizowały „Sto-

łówkę dla zwierząt”, do której przy-

nosiły ziemniaki, marchew, siano, 

buraki, zboże, a także zbierane przez 

siebie jesienią kasztany i  żołędzie. 

Dzieci spacerowały po lesie z Preze-

sem Koła Łowieckiego, panem Kazi-

mierzem Taską oraz z  Sołtysem, 

panem Jerzym Zubeilem. Pano-

wie opowiadali nie tylko o  swo-

jej pasji, jaką jest myślistwo, ale 

także o tym, że ich praca polega na 

ochronie przyrody, między innymi 

na dokarmianiu zwierząt, budo-

waniu paśników itp. Obserwując 

reakcję dzieci, mamy nadzieję, że 

dzięki takim spotkaniom nie zapo-

mną o tym, że przyroda jest darem, 

który należy chronić, aby zacho-

wać ją dla wszystkich. Liczymy 

także na to, że spotkamy się jeszcze 

z  tym tematem,, bowiem umówili-

śmy się z  leśniczym, Panem Rafa-

łem Pipą na sadzenie lasu wiosną. 

„Ach, co to był za bal?”

Bal karnawałowy w naszym przed-

szkolu jest już tradycją. W tym roku 

był prowadzony przez zaproszo-

nego wodzireja Kacperka. W zaba-

wie uczestniczyły dzieci, które 

wcieliły się w różne postacie: księż-

niczki, kotki, piratów, pszczółki, 

Murzynki, czarownice, tygrysy, 

Zorro itp. Do zabawy dołączyli 

również rodzice, którzy podobnie 

jak ich pociechy, pomalowali się 

i  przebrali. Wspólnie brali  udział 

w  konkursach i  tańcach – była to 

kolejna okazja do integracji dzieci 

z  dorosłymi. Serdecznie dziękujmy 

wszystkim dzieciom oraz rodzicom 

za udział we wspólnej zabawie.

Wie ci z Oddzia u P„zedszkolnego 
w Zak„zowie Tu„awskim 
MGR BEATA BARSZCZ WYCHOWAWCZYNI

bami, ziemniaki i  kompot z  suszu 

owocowego.

Wigilijne spotkanie uświet-

nił występ uczniów szkoły pod-

stawowej w  Ligocie Turawskiej. 

Wysłuchano kolęd, utworów 

wykonanych na instrumencie 

klawiszowym, dzieci zaprezento-

wały się także w układzie tanecz-

nym.

W  dalszej części spotkania goście 

częstowali się lampką wina, kawą, 

pierniczkami i  makówką. Świą-

teczny nastrój i  serdeczna atmos-

fera sprawiła, że wieczór szybko 

upłynął na wspólnych rozmo-

wach uczestników. Żegnając się, 

goście nie szczędzili miłych słów 

organizatorom uroczystości.

»
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Dzieci wraz z wychowawcą składają gorące 

podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli 

w aktywnym życiu naszej placówki. Szczególne 

wyrazy wdzięczności kierujemy do osób, które 

pomogły w realizacji zadań organizacyjnych  

i wychowawczych. 

Kochani Rodzice – bez Waszego zaangażowania, 

cierpliwości i gotowości do współpracy nasza 

praca nie byłaby tak owocna i satysfakcjonująca. 

Mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie będziemy 

mogli razem działać dla dobra dzieci, a radość 

i zainteresowanie światem tych ostatnich będą dla 

nas – jak zawsze – najwspanialszą nagrodą.

W  dniu 30 listopada jak co roku 

w  sali OSP w  Osowcu odbyło się 

uroczyste "Spotkanie Seniorów", 

które zorganizował Sołtys wraz 

z  Radą Sołecką oraz Stowarzysze-

niem 'Nasz Osowiec". Na początku 

spotkania Sołtys powitał wszyst-

kich na sali i  przedstawił krótki 

program spotkania. Następnie 

rozpoczęła się część artystyczna, 

w której wystąpiły dzieci z Publicz-

nej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w  Osowcu. Dzieci przed-

stawiły krótki rys życia i  ponty-

fikatu swego patrona. Następnie 

wystąpiły Hania i  Zosia ze Stowa-

rzyszenia Promocji Tańca "Pro-

Dance" w tańcach baletowych oraz 

mażoretka z  Ozimka, a  zarazem 

mieszkanka Trzęsiny. Po wystę-

pach seniorzy mogli powspominać 

i porozmawiać między sobą. Przed 

kolacją słowo do seniorów skiero-

wał nasz były proboszcz ks. Fran-

ciszek Lerch, który zaszczycił nas 

swoją obecnością. Natomiast po 

kolacji słowo wygłosił nasz pro-

boszcz ks. Tadeusz Muc. Spotka-

nie jak zawsze przebiegało w miłej 

atmosferze. Podziękowania należą 

się wszystkim, którzy pomogli 

przygotować i zorganizować to spo-

tkanie oraz tym, którzy je sponso-

rowali.

W  dniu 8 grudnia w  sali OSP 

w  Osowcu, jak co roku, odbyło się 

spotkanie z  Mikołajem dla dzieci 

członków DFK w  Osowcu. W  spo-

tkaniu uczestniczyło 28 dzieci 

wraz z  rodzicami. Jak zawsze zor-

ganizowane były zabawy z dziećmi 

i Mikołajem oraz drobny poczęstu-

nek dla rodziców i dzieci.

15 grudnia w  sali OSP odbyła się 

wigilia dla członków Mniejszo-

ści Niemieckiej z  koła Osowiec. 

Spotkanie wigilijne przebiegało 

w miłej atmosferze. Wspólnie śpie-

wano kolędy, a  w  trakcie śpiewali 

kolędy i  pastorałki Diana i  Dawid 

Galus. Ks. proboszcz poświęcił 

opłatki i  wspólnie złożono sobie 

życzenia, a następnie podano kola-

cję wigilijną.

W  tym roku w  naszym kościele 

została wykonana nowa Szopka 

Bożonarodzeniowa. Pomysł zbu-

dowania takiej szopki zaszczepił 

ks. Proboszcz, kiedy przyszedł do 

naszej parafii, jednak dopiero teraz 

udało nam się zrealizować plany. 

Po wykonaniu wstępnych projek-

tów i  zatwierdzeniu ich przez pro-

boszcza, przystąpiliśmy do dzia-

łania. Trzcinowe pokrycie dachu 

sprowadzono z  okolic Poznania. 

Info„macje z Osowca
ARTUR GALLUS

»
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Dach z  tych samych mat znajduje 

się na szopce w  bazylice w  Liche-

niu. Samo ustawienie szopki 

i całego wystroju zajęło ok 6 godzin. 

12 stycznia zagrała znów 

w Osowcu Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy. Jak co roku przy-

gotowania trwały już od  paździer-

nika po to, żeby w  dniu Finału 

zagrać pełną mocą. Orkiestra grała 

od godz. 16.00 do 21.00. Na scenie 

w tym roku wystąpili:

• dzieci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Osowcu z przed-
stawieniem "Księżniczka na 
ziarnku grochu",

• teatr tańca z ogniem "Man-
tikora",

• solistka z Osowca Ada 
Buchta,

• zespół muzyczny z Kolano-
wic "Los-Kalafioros"

• zespół muzyczny z Osowca 
"Gryf-fis".

Pomiędzy występami organizo-

wane były konkursy dla dzieci 

i dorosłych oraz licytacje. Cały czas 

w  trakcie grania orkiestry można 

było posilić się w obficie zaopatrzo-

nym bufecie, gdzie serwowano - 

pieczonego dzika, gulasz sołtysa, 

kiełbasę z rożna, chleb ze smalcem 

i  ogórkiem, gofry, ciasto, barszcz, 

kawę, gorącą czekoladę, herbatę 

oraz grzane wino. Można było 

również kupić specjalnie przygo-

towane na tę okazję mufinki i  ser-

duszka z  piernika. Tradycyjnie też 

o  godz. 20.00 było światełko do 

nieba ze sztucznych ogni. W  tym 

roku w  22 Finale zebraliśmy na 

zakup specjalistycznego sprzętu 

dla dziecięcej medycyny ratun-

kowej i  godnej opieki medycznej 

seniorów wraz z  naszym oddzia-

łem w Zawadzie kwotę 18452,17 zł 

i 71 Euro. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 

rozumieją przesłanie jakie przy-

świeca orkiestrze i złożyli datek na 

ten szczytny cel. Dziękujemy też 

sponsorom, bez których nie można 

byłoby zorganizować tego przed-

sięwzięcia. Największe jednak 

podziękowania należą się wszyst-

kim, którzy w  jakikolwiek sposób 

przyczynili się do zorganizowania 

siódmego już finału w Osowcu.

W  dniu 19 stycznia gościliśmy 

w  naszym kościele Chór Wyż-

szego Seminarium Duchownego 

w  Opolu. Pod kierunkiem ks. dr 

hab. Grzegorza Poźniaka chór 

wykonał, a raczej wyśpiewał wiele 

znanych kolęd. Po zakończonym 

koncercie ks. proboszcz podzięko-

wał za przybycie, a  licznie zebrani 

parafianie oklaskami na stojąco 

podziękowali za wspaniały kon-

cert.

21 stycznia obchodzimy Dzień 

Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka 

– wiedzą o  tym wszystkie wnu-

częta - również te z  Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Osowcu. We wtorkowe 

późne popołudnie w budynku OSP 

w  Osowcu odbyła się uroczysta 

akademia. Dzieci z  klas 0-III przy-

gotowane przez swoje panie zapre-

zentowały wiersze, piosenki, tańce, 

pląsy i inscenizacje dla swoich uko-

chanych babć i  dziadków. Wnu-

częta wręczyły też własnoręcznie 

wykonane upominki i  laurki. Spo-

tkanie upłynęło w miłej, rodzinnej 

atmosferze, przy pysznym cieście, 

kawie i herbatce.

26 stycznia w  naszym kościele 

parafialnym z  koncertem wystą-

piła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

pod dyrekcją pana Klaudiusza 

Lisonia, która swoją siedzibę ma 

w  Boguszycach-Źlinicach.  Orkie-

stra powstała w  2007 roku. Od 

tego czasu zespół mocno rozwi-

nął współpracę z  czeską orkie-

strą „Morawska Veselka” z  Suši�, 

z którą nagrał wspólnie trzy płyty 

CD i przeprowadził kilka inicjatyw 

partnerskich w  Polsce i  Czechach. 

Ściśle współpracuje również z Mło-

dzieżową Orkiestrą Dętą BLOW 

z  H�nfeld w  Niemczech – miasta 

partnerskiego Prószkowa, z  którą 

realizował przedsięwzięcia w  Pol-

sce i Niemczech.

U  nas orkiestra wystąpiła z  kon-

certem znanych kolęd i  pastorałek 

z Polski i  świata. Na koniec owacją 

na stojąco zebrani w kościele para-

fianie podziękowali za wspaniały 

występ. Po koncercie w  sali OSP 

w Osowcu przygotowany był przez 

panie ze Stowarzyszenia „Nasz 

Osowiec” poczęstunek dla wyko-

nawców i ich opiekunów.

W  dniu 1 lutego o  godz. 17.00 stra-

żacy z  OSP zgromadzili się w  sali 

na corocznym Walnym Zebraniu. 

O godz. 17.13 zostali zaalarmowani 

do palącego się pałacu w  Turawie. 

To po raz pierwszy w historii w cza-

sie zebrania jednostka wyjechała 

do zdarzenia. Na sali obecni byli 

goście - przedstawiciel Komendy 

Miejskiej PSP w  Opolu, który jest 

opiekunem naszej Gminy, przed-

stawiciele Zarządu Gminnego 

OSP, Wójt gminy Turawa i  Sołtys. 

Jednostka wyjechała do pożaru 

trzema samochodami, dwoma 

gaśniczymi i  kwatermistrzow-

skim z  obecnymi osobami funk-

cyjnymi. Po przyjeździe na miej-

sce okazało się, że cześć dachu stoi 

w płomieniach i natychmiast przy-

stąpiono do gaszenia pożaru. Był to 

już kolejny pożar w  tym obiekcie 

i  za każdym razem ta sama cześć 

obiektu była trawiona przez pożar. 

Po powrocie do jednostki zakoń-

czono zebranie.

W  sobotę 8 lutego strażacy usu-

wali stare drzewa nad kanałem. »
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Były to dość pokaźnych rozmiarów 

drzewa oraz w niedogodnym miej-

scu, bo na skarpie kanału.  W pra-

cach strażakom swego sprzętu 

użyczył Sołtys, za co bardzo mu 

dziękują. Drzewo zostało przezna-

czone na opał dla jednostki OSP.

W  dniu 18 lutego w  sali OSP 

w Osowcu odbyło się o godz. 18.00 

roczne Zebranie Wiejskie. Soł-

tys pan Bernard Loch przedsta-

wił sprawozdanie za rok 2013  

i to w  jaki sposób i  na co zostały 

wydane środki z  Funduszu Sołec-

kiego. Wręczył też zasłużonym 

mieszkańcom nagrody książkowe, 

którymi były książki pana Farysa 

o  historii naszej gminy. Następ-

nie w  dyskusji poruszano sprawy 

spółki wodnej, naprawy dróg 

gminnych i  powiatowych, usytu-

owania śmietników na terenach 

należących do Spółdzielni Miesz-

kaniowej, dbałości o tereny zielone, 

remont kanału. Po wyczerpaniu 

tematów zebranie zakończono. 

Po krótkiej przerwie roczne zebra-

nie miało również Stowarzyszenie 

"Nasz Osowiec". Prezes pani Iwona 

Duda przedstawiła sprawozdanie 

za rok 2013 z  działalności Stowa-

rzyszenia. Podziękowała wszyst-

kim, którzy w  jakikolwiek sposób 

pracowali przy przedsięwzięciach, 

jakimi zajmowało się Stowarzysze-

nie.  Następnie odbyła się dysku-

sja i  ustalenie zakresu prac na rok 

2014. Po wyczerpaniu tematów 

zebranie zakończono.

1 marca jak co roku odbyło się 

w  naszej miejscowości Wodze-

nie Niedźwiedzia. Organizato-

rem jest miejscowa jednostka OSP,  

a  jej członkowie przebierają się 

i  w  barwnym korowodzie odwie-

dzają posesje w Trzęsinie i Osowcu. 

W  czasie odwiedzin gospodynie 

tańczą z  niedźwiedziem, a  inni 

uczestnicy w wesoły sposób wróżą, 

sprawdzają i  nakładają mandaty. 

Po zakończonym korowodzie tra-

dycyjna jajecznica w  straży i  pod-

sumowanie całej imprezy. Człon-

kowie OSP bardzo serdecznie 

dziękują za gościnę i  przekazane 

wsparcie w  każdej formie wszyst-

kim darczyńcom.

Korzystając z  okazji, chciał-

bym złożyć wszystkim miesz-

kańcom Osowca, jak i  czytelni-

kom Fali życzenia świąteczne, 

wielu łask Zmartwychwsta-

łego Pana, ciepła rodzinnego, 

miłości, radości, spokoju oraz 

mokrego dyngusa.

Kiedy sobotnim popołudniem 

1-go lutego zobaczyliśmy pło-

mienie na pałacowym dachu, 

nie mogliśmy uwierzyć, że to się 

dzieje naprawdę? Płomienie były 

naprawdę duże, bo wiatr podsy-

cał ogień. Sygnał nadjeżdżającej 

straży pożarnej utwierdził nas 

w przekonaniu, że nie śnimy. Bo to 

już trzeci poważny pożar w  tym 

samym miejscu, obok komina. 

Pierwszy pożar był w 2002 roku. 

Dach i  pomieszczenia wyre-

montowano. Drugi miał miejsce 

w  6-go marca 2004. Dokładnie 

pamiętam tę sobotę. Pracowałam 

wtedy w grupie II, która mieściła 

się na II piętrze – tuż pod palą-

cym się dachem. Wielki strach 

wówczas ogarnął nas wszystkich 

i  dzieci i  wychowawców. Musie-

liśmy przeprowadzić bardzo 

sprawną ewakuację dzieci i ciągle 

sprawdzać czy ktoś się nie zawie-

ruszył gdzieś np. w  toalecie. Ale 

nikomu nic się nie stało. Remont 

prowadzony był z najwyższą sta-

rannością, stosowano nowe tech-

nologie i  zabezpieczenia - tak 

byliśmy informowani. Mieliśmy 

nadzieję, że nigdy więcej nie zoba-

czymy palącego się dachu. Tym-

czasem w 2011 roku znowu jakaś 

iskra tliła się na poddaszu, ale sys-

tem alarmowy zadziałał, stra-

żacy byli natychmiast i nie doszło 

do pożaru. Dlaczego teraz znowu 

zapalił się dach? Dlaczego ten 

feralny komin, czyżby cały czas 

był źle naprawiany? Na to pyta-

nie odpowie kontrola, którą zle-

cił komendant wojewódzki straży 

pożarnej. System ostrzegawczy 

istnieje w  pałacu, ale na podda-

szu, na krokwiach czujek nie ma. 

Mieszkańcom naszej wsi zależy 

na istnieniu pałacu, na jego pięk-

nym wyglądzie i  funkcjonalno-

ści, dlatego wszyscy czują głęboki 

żal, że tak się stało. Czekamy z nie-

cierpliwością na moment, kiedy 

właściciele pałacu – spółka TFS 

z  Warszawy rozpocznie remont 

obiektu. Przedstawiciel tej spółki 

pan Marcin Zamoyski powie-

dział, że plan remontu jest aktu-

alny, spółka chce pozyskać unijne 

pieniądze na ten cel, a  decyzja 

w tej sprawie ma zapaść w marcu. 

Prace nad zabezpieczeniem nad-

palonej części dachu zaczęły się 

już. Pałac to chluba naszej miejsco-

wości i gminy, to historia Turawy, 

a  jednocześnie takie fatum ciąży 

na nim. Mamy nadzieję, że to się 

zmieni. Wierzymy, że właściciele 

pałacu zdobędą finanse na odbu-

dowę naszej perełki.

Dlaczego pa ac w Tu„awie 
p oną  po „az t„zeci?
TERESA ŻULEWSKA

»
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Tym razem mieliśmy zupełne 
zaskoczenie pogodowe. Zapla-
nowane ognisko dla dzieci 
i  młodzieży na zakończenie 
ferii zimowych miało być na 
śniegu z kuligiem. A tu zupełna 
wiosna. Rada Sołecka Turawa 
– Marszałki, jak co roku pla-
nuje ognisko na zakończenie 
ferii zimowych. Prawdziwa 
zima i  prawdziwy kulig odbył 
się 4 lata temu, było śnież-
nie i  mroźno. Tegoroczne spo-
tkanie przy ognisku, 1-go 
marca odbyło się w  iście wio-
sennych warunkach. Nasze 
panie przygotowały pyszną 
grochówkę, piekliśmy kiełba-
ski na ognisku, smaczna her-
batka i  coś słodkiego dla dzie-
ciaczków. Zamiast kuligu pan 
G. Moczydłowski nasze dzieci 
woził bryczką, wszystkie chęt-
nie z  mamusiami korzystały 
z  tej przejażdżki. Słońce przy-
grzewało, ptaszki śpiewały, 
wszyscy korzystali z  tej pięk-
nej pogody i wspólnego spotka-
nia przy ognisku. Dwaj młodzi 
nasi koledzy Grzegorz i  Darek 
Kolasa przygotowali strzel-
nicę i kto chciał mógł sobie zali-
czyć celne strzały. Miejscem na 
ognisko i jego rozpaleniem zajął 
się p. Rajmund Gazda. Zrobił to 
bardzo porządnie. Serdecznie 
dziękujemy. Wszystkim oso-
bom i członkom Rady Sołeckiej, 
którzy pomagali we wszyst-
kich przygotowaniach pragnę 
serdecznie podziękować. Cie-
kawa jestem, jaką pogodę będą 
miały dzieci w kwietniu, kiedy 
będą ferie wiosenne? Może 
będą kwitły tulipany, a  może 
będzie śnieżnie czy mroźno? 
Oby nie. Życzę wszystkim 
pogody ducha i pogody wiosen-
nej wokół. 
Przy okazji zapraszam wszyst-

kich mieszkańców Turawy-
-Marszałek do wzięcie udziału 
w  sprzątaniu naszej wsi i  oko-

licy. Tę akcję chcemy zorga-
nizować najprawdopodobniej 
5-go kwietnia, oby tylko dopi-

sała pogoda. Informacja na ten 
temat będzie podana na ogło-
szeniach .

Ognisko na zakończenie fe„ii 
zimowych czy wiosennych?
TERESA ŻULEWSKA
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Stowarzyszenie „Wielkie Księ-
stwo Turawskie” z  siedzibą 
w  Turawie przeprowadziło na 
terenie Gminy Turawa w okre-
sie od dnia 22 lutego 2014 r. do 
dnia 23 lutego 2014 r. zbiórkę 
publiczną na podstawie pozwo-
lenia udzielonego przez Wójta 
Gminy Turawa w formie decy-
zji wydanej w  dniu 5 lutego 
2014 r., nr USC 5311.1.2014 
z  przeznaczeniem zebranych 
środków pieniężnych na rzecz 
chorego małoletniego Aleksan-
dra Rafałowicza.

W  związku z  powyższym na 
podstawie art. 9 ustawy z dnia 
15 marca 1933 r. o  zbiórkach 
publicznych (tj. Dz. U. z  2013 r. 

Nr 732) oraz § 12 rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji z  dnia 6 
listopada 2003 r. w sprawie spo-
sobów przeprowadzania zbió-
rek publicznych oraz zakresu 
kontroli nad tymi zbiórkami 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. 
zm.) informujemy:
Przeprowadzający zbiórkę 
publiczną: 
Stowarzyszenie „Wielkie Księ-

stwo Turawskie” z  siedzibą 

w Turawie

Nazwa organu, data i  numer 
pozwolenia: 
Decyzja Wójta Gminy 

Turawa z dnia 05.02.2014 r., nr 

USC 5311.1.2014

Okres trwania zbiórki: 

22 luty 2014 r. - 23 luty 2014 r.

Suma zebranych ofiar pienięż-
nych (ilość i  rodzaj zebranych 
ofiar na poszczególne cele wg 
form zbiórki):
Suma zebranych ofiar pie-

niężnych wyniosła łącznie 

1.340 zł, (słownie: jeden 

tysiąc trzysta czterdzieści 

złotych.)

Na tę sumę składają się 

środki pieniężne zebrane do 

skarbony stacjonarnej.

Rodzaj i  ilość zebranych ofiar 
w naturze: 
nie zbierano ofiar w naturze. 

Wysokość kosztów przeprowa-
dzenia zbiórki publicznej:
koszty przeprowadzenia 

zbiórki, w  tym zakup materia-
łów do dekoracji sali Stowa-
rzyszenie pokryło z  własnych 
środków nie pochodzących ze 
zbiórki publicznej. Osoby orga-
nizujące i  przeprowadzające 
zbiórkę nie otrzymały za te 
czynności wynagrodzenia.

Zebrane środki po przelicze-
niu przez Zarząd Stowarzy-
szenia zostały przekazane 
w  dniu 07.03.2014r. przedsta-
wicielowi ustawowemu mało-
letniego - Marioli Garncarek. 
Zatem zebrane środki ze zbiórki 
publicznej zostały wykorzy-
stane zgodnie z  celem zbiórki 
na rzecz chorego małoletniego 
Aleksandra Rafałowicza.

Sprawozdanie 
z wyników zbió„ki publicznej
DOMINIK WIECZOREK WICEPREZES ZARZĄDU

Kącik Poezji
Droga

za kratami życia 
wspomnienia są jak miód słodkie, 

za cieniem dnia 
twarze są pokryte szarością

 
gdzie jest cel istnienia?

 
wpatrzony w upadłe anioły 
szukam piór choćby tylko, 

nic nie mam 
lecz szukam…

 
czasem podnoszę głowę pełną ludzkich ciężarów, 

czasem upadam  w mej bezimiennej drodze, 
może kolejny kamień okaże się inny ? 

a może znów się o niego potknę ?
 

kto mnie przywita,
 gdy dojdę do celu, 

zresztą po co mi cel,
 nie znam innej drogi

 
kroczę po omacku…

 
wiatr jest taki sam, 
cichy i przyjazny, 

ptaki kołyszą się na gałęziach 
i tylko oczy mają inne

 
nie można zawrócić 

ciężko wędrować 
lecz nie wiem 

czy życie łatwiejsze

Odpowiedzi

Chcesz, Ci bajkę powiem mała,

albo rymem wiersz okraszę…

kogo wiosna dziś spotkała,

o kim śpiewał wczesny  ptaszek

Ptaki  teraz są głośniejsze,

kwiaty wabią wciąż motyle,

łąki kwieciem już pełniejsze,

w parku ławek zajętych tyle

Mgłą poranną okryj ciało,

w rosę ubierz stopy swoje,

rusz przed siebie prosto, śmiało,

prowadź gdzie są życia zdroje.

Czy to bajka, czy wiersz z rymem?

Sama oceń strofki płoche.

Czy to knajpa zwana Rzymem?

Czy na końcu wielokropek?

Ten nie błądzi, kto zapyta.

Ten odnajdzie, kto poszuka

Choć wśród ludzi ciągła pycha,

Wiosna szczęścia lubi szukać.

A.B.

Osowiec jest piękny!

Gdybym się jeszcze raz urodzić miał,

to tylko w Osowcu.

Tam ptaki pięknie śpiewają,

Tam kwiaty wyraźny aromat mają,

Tam woda w jeziorze cicho szumi,

Tam głośny gwar zawsze się tłumi,

Tam słońce mocniej grzeje,

Tam dzień jest zawsze dłuższy,

Tam gwiazdy mocniej świecą,

Tam się ludzie nie kłócą,

Tam deszcz ciepły pada,

Tam życie dobrze się układa,

Tam ludzie cieszą się z wszystkiego co mają,

Tam wszyscy śpiewają, tańczą i grają,

Bo w sobie radość mają!

Paraszczuk Franciszek-Henryk
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22.02.2014 r. w  klubie „Rock-
star” w Kotorzu Małym odbyła 
się kolejna impreza realizo-
wana przez Stowarzyszenie 
„Wielkie Księstwo Turawskie” 
w  gorących rytmach laty-
noskiej muzyki pod hasłem 
„Cuba Libre Fiesta”. Tym 
razem dochód z  wejściówek 
oraz datków złożonych pod-
czas zabawy zostanie przeka-
zany choremu Alkowi, małemu 
chłopczykowi, któremu pomoc 
jest bardzo potrzebna. Aleksan-
der Rafałowicz jest dzieckiem 
niepełnosprawnym, u  któ-
rego wykryto padaczkę kryp-
togenną, która po latach zmie-
niła się w uogólnioną, a obecnie 
przekształciła się w ogniskową. 
Chłopiec cierpi również na nad-
wrażliwość, niedowrażliwość ,
a  trzy lata temu wykryto 
u niego małą torbiel szyszynki. 

Nasze Stowarzyszenie podjęło 
się zorganizowania wydarze-
nia, które z  jednej strony było 
okazją do wspaniałej zabawy, 

a  z  drugiej mogło nieść pomoc 
tym, którzy jej najbardziej 
potrzebują. Impreza ruszyła 
o  godz. 20.00 a  na parkietach 
od początku królowały laty-
noskie rytmy gorącej muzyki. 
Przygotowaliśmy kilka atrak-
cji, jak konkurs dance hallu, 
konkurs za najlepsze prze-
branie oraz konkurs limbo – 
czyli przechodzenie pod coraz 
niżej ustawioną poprzeczką. 
Wszystkie zabawy cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, 
a  publika bawiła się nie gorzej 
niż uczestnicy. Sam klub został 
odpowiednio przystrojony, co 
pozwoliło pobawić się między 
gęsto rozstawionymi palmami. 
W  całej imprezie wzięło udział 
około 80 osób. W  klubie gości-
liśmy zarówno ludzi z  terenu 
naszej gminy jak i  reprezen-
tantów Opola. Imprezę pomo-
gło przygotować kilku wspa-
niałych ludzi. Swój czas i talent 
poświęcili: Ania, Roksana 
i  Angie – instruktorki Zumby 
oraz Dj’e Maciek, Tomek i Prze-

mek. Jeszcze raz wielkie dzięki 
za pomoc od całego Stowarzy-
szenia.
 Na imprezie udało zebrać 
się 1300 zł, które w  całości 
zostaną przekazane choremu 
Alkowi.

Wielkie Księstwo nie chce 
próżnować i już zaczyna myśleć 
nad kolejnymi projektami. Jak 
zawsze liczymy na czynny 
udział mieszkańców gminy 
i  zachęcamy do odwiedza-
nia naszego profilu facebooko-
wego.

W  piątek 13.12.2013 r. 
w  naszym turawskim gimna-
zjum odbył się II Szkolny Kon-
kurs Gwary Śląskiej zorganizo-
wany przez Radę Samorządu 
Uczniowskiego. W  rywalizacji 
brały udział wszystkie klasy. 
Jednak miesiąc wcześniej 
odbywało się losowanie tema-
tów konkursowych:

• „polterabend”,
• święta w gronie rodziny,
• dożynki,
• świniobicie,
• wychowywanie dzieci,
• darcie pierza,
• kuchnia śląska,
• śląskie przesądy,
• wodzenie niedźwiedzia,
• zbieranie kartofli.

 Każda klasa na wyloso-
wany temat musiała przygoto-
wać przedstawienie po śląsku. 
Wszystkie klasy przygotowały 
bardzo ciekawy program arty-
styczny. Konkurs poprowa-
dził pan Jerzy Farys – opiekun 
RSU Publicznego Gimnazjum 
w  Turawie. Publiczność dopin-
gowała wszystkich występu-
jących. Jury w  składzie: Eryka 

Matysek – dyrektor gimna-
zjum, Aniela Szajca – bibliote-
karka, Klaudia Balcer – prze-
wodnicząca RSU stanęło przed 
trudnym wyborem.
Po podsumowaniu punktów na 
podium stanęli:
Miejsce III kl. II c z  tematem 
„Śląskie wychowanie dzieci”
miejsce II kl. III c z  tematem 
„Zbieranie kartofli”

Go„ące „ytmy 
w kubańskiej op„awie

II Szkolny Konku„s  
Gwa„y ląskiej w Tu„awie 

DOMINIK WIECZOREK WICEPREZES ZARZĄDU

ZARZĄD RSU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W TURAWIE

»
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miejsce I  kl. I  b z  tematem 
„Robienie masła”
Zwycięzcy otrzymali pamiąt-

kowe statuetki i  dyplomy, zaś 
wszyscy uczestnicy zostali 
obdarowani słodyczami. 

Wszystkie nagrody ufun-
dowała Rada Samorządu 
Uczniowskiego. Występy 

uczestników dostarczały wielu 
pozytywnych emocji.»

 Długi tegoroczny karna-
wał upłynął w  Zakrzowie pod 
znakiem imprez i zabaw. Bawi-
liśmy się doskonale na V Balu 
Misyjnym, z  którego rekor-
dowy dochód (10 tys.zł.) prze-
znaczony został na wsparcie 
misji w Boliwii. Licznych atrak-
cji dostarczyli nam organiza-
torzy: ks. Proboszcz Sławomir 
Pawiński, ks. Wikary Tomasz 
Maintok, państwo Panicz, Świ-
tała, Grzesik, a  także osoby, 
bez których trudno wyobra-
zić sobie kolejne bale; ks. Jaro-
sław Ostrowski, ojciec Krystian 
Pieczka z  Góry Św. Anny, pań-
stwo Gizela i  Werner Wachta, 
państwo Świerc z  Zawady, 
zespół TRIO i  wielu uczest-

ników, obecnych na balach 
od samego początku. W  bieżą-
cym roku niespodzianką było 
pojawienie się na balu (pra-
wie) prawdziwego renifera, 
który przybiegł za państwem 
Wachta aż z  Niemiec. Oczy-
wiście, jak przystało na reni-
fera, towarzyszyły mu anioły 
i pastuszkowie. Światowe prze-
boje muzyczne wykonał nato-
miast zaproszony przez księdza 
proboszcza zespół saksofoni-
stów.
 22 stycznia senio-
rzy spotkali się w  zakrzow-
skiej świetlicy, gdzie ugo-
ściły ich przedszkolaki i  rada 
sołecka. Maluchy przygoto-
wały teatrzyk pt. „Śmiechote-

rapia”, w  którym pokazały, jak 
wyglądają nowoczesne babcie 
i  nowocześni dziadkowie, udo-
wodniły także, że najlepszym 
lekarstwem na wszystkie dole-
gliwości jest śmiech. Na spo-
tkaniu zjawił się pan Wójt 
Waldemar Kampa, pani sekre-
tarz Stanisława Brzozowska, 
pani dyrektor ligockiej szkoły 
podstawowej Bożena Kowal-
czyk oraz sołtysi z  Zakrzowa 
i Ligoty. Wszystkim przedszko-
lakom, rodzicom oraz paniom 
z  przedszkola na czele z  panią 
Beatą Barszcz, wszystkie bab-
cie i  dziadkowie składają ser-
deczne podziękowania.
 Przed feriami zimowymi 
na wielkim balu w  przed-
szkolu bawiły się przedszko-

laki, a zabawiał ich prawdziwy 
wodzirej Kacperek. Przebra-
nia, w  których wystąpiły 
dzieci oraz ich mamy aż zapie-
rały dech w  piersiach, a  zapro-
szona wizażystka umalowała 
wszystkich tak cudownie, że aż 
żal było zmyć niezwykłe, arty-
styczne makijaże.
 W  czasie ferii młodzi 
mieszkańcy Zakrzowa też 
nie mogli narzekać na nudę. 
W  świetlicy środowiskowej 
zorganizowano ciekawe zaję-
cia, wyjazd do kina oraz dysko-
tekę.
 Ponad 50 pań spotkało 
się na babskim Combrze zor-
ganizowanym przez Justynę 
Warzecha. Na imprezę przy-
były oprócz księżniczek 

Nowinki zak„zowskie
MARIA ZUBEIL

Bal mi„yjny

Bal mi„yjny
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z Europy, córki wodza Apaczów, 
żony szamana z  Afryki, żony 
szejka arabskiego, zakonnice 
i  czarownice, a  nawet samice 
popularnych zwierząt i mucho-
morzyce. Nad porządkiem czu-
wały panie policjantki, a służba 
medyczna pilnowała, by pan 
Adam Bochenek, jedyny rodzy-
nek, którego zadaniem było 
zabawianie pań, nie zasłabł.
 Nasze zakrzowskie tro-
jaczki: Sonia, Milena i  Mate-
usz Pielorzowie ukończyły 

w lutym 18 lat. Jak ten czas leci, 
niedawno przecież w Fali publi-
kowaliśmy ich zdjęcie z I Komu-
nii Św., a  już niedługo młodzi 
jubilaci będą kończyć naukę 
w  szkołach średnich. Pełno-
letnim już jubilatom życzymy 
wszystkiego najlepszego.

Zdjęcia z  wszystkich imprez 

można zobaczyć w  „Gale-

rii” na stronie internetowej  

www.turawa.pl w  zakładce 

sołectwo Zakrzów Turawski

Bab„ki combe” Bal w p”zed„zkolu

Bal w p”zed„zkolu

Bab„ki combe”

T”ojaczki Zimowi„ko

Dzień „enio”a
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Na początku lat 50-ych ubie-
głego wieku grono miesz-
kańców Bierdzan wpadło 
na pomysł założenia klubu 
piłkarskiego. Wtedy też zasta-
nawiano się, jaką nazwę powi-
nien przyjąć nowo powstały 
klub. Wśród kilku propozy-
cji jakie wówczas zapropono-
wano, ostatecznie założyciele 
klubu musieli wybrać między 
dwoma – Orzeł Bierdzany lub 
Sokół Bierdzany.
 Ówcześni mieszkańcy 
i pierwsze walne zebra-
nie zarządu zdecydowali, 
że pierwszy klub piłkar-
ski w Bierdzanach będzie 
nosił nazwę Sokół Bierdzany. 
Nazwa ta w swoim podsta-
wowym członie pozostaje 
do dnia dzisiejszego. Tego 
samego roku postanowiono 
zgłosić klub do rozgrywek 
OZPN w podokręgu opolskim 
i tym samym zespół został 
zaliczony do klasy „C”. Auto-
rami tego przedsięwzięcia 
i zarazem pierwszymi człon-
kami zarządu zostali Bernard 
Salawa, Bogdan Groblica, 
Franciszek Bunio oraz Józef 
Cygan.

Początki istnienia klubu nie 
należały do łatwych, bowiem 
w tamtych czasach kłopotem 
było zdobycie sprzętu piłkar-
skiego takiego jak piłki czy 
obuwie. Zdarzały się sytuacje, 
kiedy to zawodnicy musieli 
grać w butach o kilka nume-
rów za dużych lub nawet 
za własne środki zlecano 
wykonanie ich przez oko-
licznych szewców. Kolejnym 
kłopotem, z jakim wtedy się 
borykano były stroje piłkar-
skie. Organizowano zbiórki 
pieniędzy, a za uzyskaną 
kwotę zakupiono pierwszy 

komplet koszulek oraz spode-
nek i kilka dodatkowych par 
butów.
 Drużyna Sokoła Bier-
dzany w szóstym roku swo-
jego istnienia wywalczyła 
mistrzostwo klasy „C” i jed-
nocześnie awans do klasy 
„B”. Co ciekawe, że w tam-
tych latach zespół nie posia-
dał swojego trenera, co samo 
w sobie nie było czymś dziw-
nym, wtedy zwyczajnie mało 
który zespół wioskowy mógł 
sobie pozwolić na szkole-
niowca. Tym bardziej trzeba 
podkreślić dużą rolę samych 
zawodników w tym sukce-
sie. Występy w klasie „B” nio-
sły za sobą nowe wyzwa-
nia i nowe trudności. Wraz 
z awansem pojawiła się 
konieczność dojazdu do dalej 
położonych miejscowości. 
Brakowało transportu, więc 
po raz kolejny zawodnicy 
musieli we własnym zakresie 
poradzić sobie z tym proble-
mem. Na porządku dziennym 
było dojeżdżanie na rowerach 
po kilkanaście lub nawet kil-
kadziesiąt kilometrów, cza-
sem udało się zorganizować 
jakiś traktor z przyczepą, 
czasem też znajomi podwo-
zili na swoich motorach. Ale 
mimo tych trudności zawod-
nicy Sokoła Bierdzany zawsze 
z chęcią poświęcali swój czas 
i niejednokrotnie pieniądze, 
by móc raz w tygodniu roze-
grać mecz.
 Kolejne sezony istnie-
nia klubu to już huśtawka 
wzlotów i upadków. Przez 
następne dwie dekady zespół 
gra naprzemiennie w „B” kla-
sie oraz „C” klasie. Taki stan 
rzeczy ma kilka powodów: 
wielu zawodników dorasta, 
żeni się i zakłada rodziny, 

panowie muszą odbyć obo-
wiązkową w tych czasach 
zasadniczą służbę wojskową. 
Innym czynnikiem były per-
turbacje finansowe i perso-
nalne. Byli zawodnicy pamię-
tają moment, w którym 
nawet doszło do wyrejestro-
wania zespołu z rozgrywek, 
jednakże szybko zebrano 
się ponownie i rok później 
wszystko wróciło na dawne 
tory. W latach 1970–1976 
mieszkańcy Bierdzan posta-
nawiają organizować 
coroczny plebiscyt na najlep-
szego sportowca wsi, a trzeba 
z kronikarskiego obowiązku 
przypomnieć, iż wtedy poza 
klubem piłkarskim, w Bier-
dzanach istniały również sek-
cje: lekkoatletyczna i tenisa 
stołowego.
 Na początku lat 90-ych 
klub wywalczył historyczny 
awans do klasy „A”. W Bier-
dzanach dało się odczuć 
radość i dumę z tego faktu, 
a klub zyskał wówczas wielu 
nowych sympatyków. Wtedy 
też swoje mecze zaczynają 
rozgrywać juniorzy, a krótko 
po nich również otworzono 
sekcję trampkarzy. Nie-
stety, po początkowych suk-
cesach, próg jakim były 
występy w klasie „A” okazał 
się za wysoki. Kibice i zawod-
nicy przeżyli gorycz spadku 
ponownie do niższej klasy 
rozgrywkowej, drużyna zna-
lazła się w impasie, a wielu 
działaczy zrezygnowało z dal-
szej pracy.
 Ostatnie dziesięciole-
cie to ciągłe próby wywal-
czenia ponownego awansu 
do klasy „A” i choć kilkakrot-
nie zespół był tego bliski, 
to jednak za każdym razem 
brakuje postawienia przysło-

wiowej kropki nad „i”. Jed-
nym z ostatnich znaczących 
sukcesów Sokoła Bierdzany 
był występ w finale Pucharu 
Polski na szczeblu podokręgu 
Opole. W meczu tym lepsi 
okazali się zawodnicy LZS 
Kępa, którzy wygrali to spo-
tkanie 0:2.
 W przyszłości pla-
nuje się rozwój klubu spor-
towego i jego zaplecza. Plany 
te dotyczą głównie rozbu-
dowy boiska sportowego 
oraz wybudowanie płyty 
treningowej przystosowa-
nej do współczesnych wyma-
gań. Jednakże na razie ogra-
niczone środki finansowe 
utrudniają realizację tego 
zadania.
Najnowsza historia klubu 
z Bierdzan, jego sukcesy, 
inwestycje i rozwój pojawi się 
w wydaniu „Fala” w trzecim 
kwartale bieżącego roku.
Zbierając materiały do tego 
artykułu, spotkałem się i roz-
mawiałem z wieloma oso-
bami. Każda z nich opowiadał 
swoje wspomnienia z dumą 
w sercu i radością na twarzy. 
Odczułem, że ten klub, jego 
historia, a przede wszystkim 
ludzie, którzy go niegdyś two-
rzyli są z sobą nierozerwal-
nie złączeni. To niesamowite 
uczucie móc poczuć ten sam 
podziw, pokorę i nadzieję, 
jakie odczuwają osoby, z któ-
rymi miałem niewątpliwą 
przyjemność rozmawiać. 
Przepraszam za wszystkie 
błędy, jakie zapewne zna-
lazły się w tym artykule. 
Mam nadzieję że niedoskona-
łość jego autora nie wpłynie 
na komfort czytania.

Histo„ia LZS Sokó  Bie„dzany
TOMASZ „EMGIE” MAJEWSKI
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Z uwagi, że WOSz i SW i JK LOK 
Turawa położone są nad Jeziorem 
Turawskim, działalność ich zwią-
zana była – jest – z pobytem „nad 
i na wodzie”, a głównymi zada-
niami są:
– szkolenia i sporty żeglarskie, 
motorowodne, wodne i pływac-
kie oraz wypoczynek (wczasy 
i krótki relaks).

Sprawy – zagadnienia szkole-
niowe.
Jak wcześniej informowaliśmy 
– pierwszy kurs żeglarski odbył 
się w 1951 roku i był organizo-
wany przez Ligę Morską – podaję 
to na podstawie informacji Jach-
towego Kapitana Żeglugi Wiel-
kiej p. Mariana Motty, co potwier-
dził także p. Bogdan Zieliński 
– Komendant CHOW Turawa.
 W okresie do II połowy 
lat siedemdziesiątych ub. wieku 
odbywały się zajęcia szkoleniowe 
na stopnie:
• żeglarza i sternika jachtowego,
• motorowodne – sternik i star-

szy sternik motorowodny oraz 
licencje Holowanie Narciarza 
Wodnego,

• zdobywania kart pływackich, 
jak i doskonalenia pływania.

Informuję, że w „zakamarkach 
hangaru klubowego” znajduje 
się ochroniona przeze mnie czę-
ściowa dokumentacja z tego 
okresu i o ile dotrę do niej – 
to w przyszłości może więcej 
na ten temat.
 Zamieniając profil działal-
ności w 1978r. na ośrodku i JK 
LOK oraz w wyniku porozumie-
nia – umowy z RZSI Wrocław – 
rozpoczęto turnusy obozów szko-
leniowo – wypoczynkowych dla 
młodzieży Spółdzielczości Inwa-
lidzkiej z całej Polski w wieku 
od 12 lat (a bywali także ponad 

20 lat). Obozy te odbywały się 
w latach 1978 – 1991r. Były to 3 – 
4 turnusy rocznie z średnią 100 
uczestników na turnusie.
Program pobytu – oprócz wypo-
czynku – były zajęcia szkole-
niowe:
1. żeglarskie – na stopień żegla-

rza i sternika jachtowego oraz 
staże żeglarskie,

2. motorowodne – sternik i star-
szy sternik motorowodny oraz 
licencję HNW.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne 
kończyły się egzaminami, a 
uczestnicy otrzymywali stopnie 
potwierdzone patentem lub licen-
cją, zaś finałem końcowym były 
NEPTUNALIA.
3. Prowadziliśmy także kursy 

– szkolenia na Młodszego 
Ratownika Wodnego, koń-
czące się egzaminem i zdoby-
ciem uprawnień jw. oraz zaję-
cia doskonalenie umiejętności 
pływania, duży zakres dzia-
łania w tym pionie to nauka 
pływania i zdobycie karty 
pływackiej.

W zagadnieniach pkt. 3 podkre-
ślam dużą współpracę i pomoc 
ZW WOPR Opole i stanicy WOPR 
Turawa, to dzięki ich zaangażo-
waniu mogliśmy przeprowadzać 
pokazy ratownictwa wodnego 
i udzielania I pomocy poszkodo-
wanym.
4. Odbywały się także zajęcia – 

szkolenia specjalistyczne a to:
• z zakresu łączności, strzelec-

twa sportowego oraz zdo-
bywania Oznak Sprawności 
Obronnych.

Nie będzie skromnością stwier-
dzenie, że coroczny program 
pobytu młodzieży Spółdzielczo-
ści Inwalidzkiej u nas w latach 
1978 – 1991 był bogaty, a nawet 
często trudny do zrealizowania, 

bo to tysiące młodzieży. Wielu 
z nich na dziś posiada dość wyso-
kie kwalifikacje i stopnie w swo-
ich specjalnościach , a często 
i kwalifikacje naukowe. Swoje 
pierwsze stopnie i zaintereso-
wania zdobywali w Turawie 
i zapewne to mile wspominają.
 Jestem zobowiązany 
do wskazania zagadnień na temat 
kadry , obozowej obsady etatowej 
ośrodka, a mianowicie:
a). na każdym turnusie obozu 

kadrę tworzyli:
• komendant i jego z-cy ds. 

wychowawczych i szkolenio-
wych,

• wychowawcy wacht,
• instruktorzy i stażyści żeglar-

stwa,
• kadra motorowodna,
• ratownicy wodni (WOPR)
• służba medyczna (lekarz, 

pielęgniarka)
• kadra szkoleń specjalistycz-

nych
b). blok żywieniowy/własna sto-

łówka
c). Kadra stałych pracowników 

ośrodka a to było – w zależ-
ności od sytuacji – około lub 
ponad 40 osób, wielu z nich 
z naszej Gminy i okolic oczy-
wiście na każdym turnusie 
obozu.

d). Do zasłużonych szkoleniow-
ców należy zaliczyć:

• żeglarstwa: Tadeusza Datonia, 
Jurka Łańcuckiego, Kazimie-
rza Nowakowskiego, Zbyszka 
Setnickiego, Czesława 
Mackiewicza, Janusza Stefa-
nowskiego, Podsiadły –Ewa 
i Andrzej, Ryszarda Swię-
cickiego oraz wielu innych 
żeglarzy,

• pion motorowodny to: Datoń 
T, Bębenek R, Setnicki Z, 
Osoba Janusz oraz wielu 

innych motorowodniaków.
W zagadnieniach szkolenio-
wych po zakończeniu prowadze-
nia obozów młodzieży nastąpiły 
zmiany, a mianowicie: na ośrodku 
i w JK LOK postanowiliśmy ukie-
runkować się na szkolenia –spe-
cjalizację motorowodną.
Związane to było z pewną zmianą 
w działalności szkoleniowej Pol-
skiego Związku Motorowodnego 
i Narciarstwa Wodnego. Dlatego 
też rozpoczęliśmy organizację 
kursów motorowodnych z tzw. 
„wolnego naboru” z zakresu:
• sternik i starszy sternik 

motorowodny,
• licencję – Holowanie Nar-

ciarza Wodnego (a obecnie 
–Obiektów Nawodnych).

W latach 90-tych i w XXI wieku 
rokrocznie uprawnienia moto-
rowodne zdobywało kilka-
dziesiąt kursantów, w tym 
wielu z naszego województwa, 
a potwierdzonych patentem lub 
licencją.
Dużą pomocą w realizacji tych 
ostatnich zadań szkoleniowych 
służyli nam Instruktorzy Szkoleń 
Motorowodnych: p. p. Zbigniew 
Bodziony z Opola i Grzegorz Jani-
czek z Turawy.
Informując o działalności szko-
leniowej muszę też wskazać 
na działalność Akademickiego 
Klubu Żeglarskiego Opole, który 
posiadał swoją bazę na naszym 
ośrodku i szkolił studentów i nie 
tylko z zakresu żeglarstwa i moto-
rowodniactwa.
Jak wynika z moich informa-
cji –wywodów –to jednak wiele 
się na terenie Gminy działo, nie 
informowaliśmy o tym, bo nie 
było takiego wymogu. A przecież 
to Urząd Gminy jest gospodarzem 
i jemu winniśmy składać infor-
macje.  

A to już ponad 60 lat.
O „odek i JK LOK TURAWA – c.d.
KAZIMIERZ WĘŻYK
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K„zyżówka wiąteczna 86
OPRACOWAŁ: PIOTR JENDRZEJ

1 1 2 3 38 39 4 5 6 7 50 8

2 49

9 4 37 36 3

10 22 11 9

51 12 47 55 48

13 14 53 15 43 16 17 18

8 19 20 45 21

22 42 10 40 17 23 46

24 41 54

25 52 14 6 56 26 7 26 16

15 27

28 60 34 29

32 30 31 32 5 59

33 34 35 24 36 37 38 39

33 40 11

41 42 29 35

13 43 58 25 30 21 57

28 12

44 20 19 44 27 45 18 31 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Znaczenie wyrazów:

POZIOMO: 1-w nim nuty 
i teksty; 5-uroda, czar; 9-świa-
dek pojedynku; 10- psy o dłu-
gim kędzierzawym ogonie; 
11-stolica polskiej piosenki; 12- 
bar mleczny oseska; 13-rośnie 
w głąb; 16-śniegiem sypie; 
19-ptak kradnący błyskotki; 
22-arystokratka nad witryną; 
23-nieroby z ula wypędzane; 
24-waluta w Indiach; 25- roz-
kosz podniebienia; 26-mrzonka, 
wymysł; 27-po siekierze, 
motyce i piłce; 28-pierście-
nica, żywi się krwią; 29-ognia 
lub min; 30-zielona murawa; 
33-przesyłka pocztowa;
36-gwałtowny poryw wia-
tru morskiego; 40-na śrubie; 
41-największ z Małych Wysp 
Sundajskich; 42-skladnikna-
wozów sztucznych; 43-za jej 
misę sprzedał Ezaw Jakubo- 
wi pierworództwo; 44-trzeźwo 
myślący; 45-śmiały na zasa-
dzie: albo się uda albo nie.

PIONOWO: 1-nabój bez kuli; 
2-solenizant z 4 kwietnia; 
3-uroczystość ślubna; 4-pra-
cownik kasyna gry; 5-upomi-
nek; 6-obok anody; 7-zaorać jak 
najszybciej; 8-1/4; 14- m. w woj.
wielkopolskim n.Mogilnicą; 
15-ujarzmi kobrę; 17-wykłada 
matmę; 18-wyjazd z ojczyzny 
do innego państwa; 19-wło-
ski premier 1964-71; 20- „.. 
posłów greckich”; 21-pusty-
nia w pn,Chile; 31-odwoła-
nie się od wyroku sądowego; 
32-komediopisarz- „Księga 
Hioba” 1883-1944; coś strasz-
nego 34-obłok; 35-europoseł 
z Solidarnej Polski; 37- zmaga-
nia na macie; 38-stado wilków 
lub dzików; 39-stukot, łomot.

Rozwiązanie polega na rozszy-
frowaniu hasła.



marzec 2014 47

Jubilaci ma żeń„cy

Lau”eaci konku”„u Na„ ączy Muzyka

Ogni„ko na fe”iach niekoniecznie bia ych

W„zy„cy ucze„tnicy konku”„u gwa”y lą„kiej w gimnazjum

Bal mi„yjny po ”az kolejny

1 1 2 3 38 39 4 5 6 7 50 8

2 49

9 4 37 36 3

10 22 11 9

51 12 47 55 48

13 14 53 15 43 16 17 18

8 19 20 45 21

22 42 10 40 17 23 46

24 41 54

25 52 14 6 56 26 7 26 16

15 27

28 60 34 29

32 30 31 32 5 59

33 34 35 24 36 37 38 39

33 40 11

41 42 29 35

13 43 58 25 30 21 57

28 12

44 20 19 44 27 45 18 31 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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Bab„ki Combe” w Koto”zu Ma ym

Jaźwinki dzi„iaj - podcza„ da”cia pie”za

Spotkanie z Miko ajem dla dzieci w O„owcu

Lau”eaci gminnego konku”„u j. niemieckiego  
w Ligocie Tu”aw„kiej

więty Miko aj u koto”„kich dzieci

Dzień Senio”a w Zak”zowie Tu”aw„kim

P”zed„zkolaki z Kad uba Tu”. z życzeniami Babciom i Dziadkom Ogni„ko w Tu”awie


