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W  piątek 23.05.2014 roku 
odbyło się walne zebranie 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Turawskiej, w  czasie 
którego wybrany został skład 
nowego Zarządu: 
• Jerzy Farys  

(przewodniczący TMZT)
• Jan Stonoga i Brygida Kansy 

(wiceprzewodniczący 
TMZT, zastępcy przewodni-
czącego) 

• Teresa Żulewska (sekretarz) 
• Walter Świerc, Mariola 

Podbrożny, Zygfryd Mazur: 
(członkowie zarządu) 

• Jerzy Mach (skarbnik).

Wybrano komisję rewizyjną 
w składzie: 
• Stanisław Cabaj (przewod-

niczący)
• Paweł Kansy, Danuta Maty-

sek (członkowie).
Główną dziedziną działalno-
ści Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Turawskiej jest promo-
cja regionu i  Gminy Turawa. 
Członkowie Towarzystwa 
czynnie uczestniczą w  redago-
waniu kwartalnika „Fala”, pre-
zentując w  swych artykułach 
szczególnie wiedzę historyczną 
o  regionie, aktualne wydarze-
nia lokalne oraz środowiskowe, 

jak również przybliżają warto-
ściowe postacie lokalne. Pismo 
w dalszym ciągu pod względem 
merytorycznym i  graficznym 
utrzymuje wysoki poziom.
 Zarząd Towarzystwa 
utrzymuje kontakty z  mło-
dzieżą studiującą na opolskich 
uczelniach. Wspiera rów-
nież merytorycznie studen-
tów i uczniów piszących prace, 
udostępniając im materiały. 
Od wielu lat Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Turawskiej 
organizuje konkurs „Co wiem 
o  swojej Gminie”. Zaznaczamy 
również swój udział w  corocz-

nie organizowanym „Biegu po 
życie”, sponsorując nagrody.
Obecnie Towarzystwo liczy 22 
członków. 
 

Zachęcam aktyw-
nych mieszkańców 

Gminy Turawa, 
nie bojących się 

nowych wyzwań, 
do uczestnictwa 

w pracach Towarzy-
stwa Miłośników 
Ziemi Turawskiej.

 Ruch regionalny 
w województwie opolskim 
coraz bardziej słabnie. Spo-
śród kilkudziesięciu zare-
jestrowanych lokalnych 
towarzystw miłośników 
swojej ziemi, tylko kilka 
rozwija jakąś działalność, 
a  reszta istnieje tylko na 
papierze. 
 Wśród tych istnieją-
cych, a  także działających 
w  pewnych dziedzinach 
życia w regionie jest nasze 
Towarzystwo, organizacja 
mająca już ponad 30-letnią 
historię.
 Obok wielu osiągnięć, 
które przedstawiono już 
w  różnych okresach na 
łamach „Fali”, tym razem 
pozwolę sobie zwrócić 
uwagę na te zjawiska, które 

przez wiele lat nie znala-
zły właściwego potrakto-
wania. Do nich należała 
praca z młodzieżą, bowiem 
formy i  treści zawarte 
w  realizowanych przez 
nas programach nie zjed-
nywały nam tej części śro-
dowiska wiejskiego, ponie-
waż idee w  nich zawarte 
były dla Nich mało atrak-
cyjne. Dziś i  na tym polu 
odnosimy sukcesy, może 
nie na miarę naszych 
potrzeb, ale dające nadzieję 
na najbliższą przyszłość. 
W  naszych placówkach 
oświatowych od wielu lat 
przeprowadza się turnieje 
wiedzy w  regionie. Wielu 
nauczycieli, a  szczególnie 
wychowawca młodzieży 
gimnazjalnej Jerzy Farys 

wprowadził dzieci i  mło-
dzież w  tajniki wiedzy 
o historii i dniu dzisiejszym 
najbliższej okolicy.
 Znaczna część 
nauczycieli doskonale 
wie, że dzieciom należy 
od najmłodszych lat wpa-
jać nie tylko wiedzę, 
ale i  miłość do swojego 
regionu, czyli do swojego 
miejsca gdzie się urodził, 
gdzie żyje i  gdzie mieszka. 
Efekty takiej działalności 
są już dziś widoczne. Na 
jej bazie młodzież Turawy, 
samodzielnie, z  własnej 
potrzeby powołała Sto-
warzyszenie pod nazwą 
„Wielkie Księstwo Turaw-
skie”, chodzi tylko o to, aby 
w  kolejnych latach zacie-
śniała się współpraca mię-

dzy owymi organizacjami.
 Kolejnym problemem 
narastającym w  ostatnich 
latach, to brak dopływu 
środków finansowych, 
potrzebnych w  codziennej 
działalności organizacyj-
nej. Aby skutecznie dzia-
łać na rzecz właściwego 
stanu umysłu i ducha mło-
dego pokolenia, potrzebne 
są niezbędne zabezpiecze-
nia finansowe. Nad spo-
sobem ich pozyskiwania 
winniśmy w  najbliższych 
latach wypracować odpo-
wiednie metody, Zarząd 
na swych posiedzeniach 
musi zająć się tą problema-
tyką, chodzi o to, aby doro-
bek 30-letniej działalno-
ści Towarzystwa nie został 
zmarnowany.

Co nowego w Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Turawskiej

Moje refleksje z okazji 30-tej 
rocznicy powołania do życia TMZT

JERZY FARYS PRZEWODNICZĄCY TMZT

WALTER ŚWIERC CZŁONEK ZARZĄDU TMZT
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 28 maja z  inicjatywy 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Turawskiej został prze-
prowadzony w Urzędzie Gminy 
w  Turawie po raz kolejny tur-
niej „Co wiem o  swojej Gmi-
nie”. Turniej został zorgani-
zowany przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Turaw-
skiej i Urząd Gminy w Turawie. 
O  godzinie jedenastej rywa-
lizację rozpoczęli uczniowie 
klas I-III z  czterech szkół pod-
stawowych z  terenu Gminy 
Turawa: Kadłuba Turaw-
skiego, Ligoty Turawskiej, 
Bierdzan i  Osowca. W  ciągu 
sześćdziesięciu minut ucznio-
wie musieli wykonać pracę 
plastyczną przedstawiającą 
swoją wieś. Komisja konkur-
sowa w  składzie: członkowie 
Zarządu TMZT i  przedstawi-
ciele Urzędu Gminy w Turawie, 
stanęła przed bardzo trudnym 
zadaniem, gdyż musiała oce-
nić prace, których poziom był 
bardzo wysoki i  wyrównany. 
Wszystkie prace wykonane 
przez uczniów były bardzo cie-
kawe. Po długim namyśle i gło-
sowaniu jury wytypowała 
zwycięzców. Zwycięzcą kon-
kursu, podobnie jak w  ubie-
głym roku, została Julia Maty-

sek – gratulacje. 
Wyniki konkursu:
I miejsce – Julia Matysek – 
Społeczna Szkoła Podstawowa 
w Kadłubie Turawskim, II miej-
sce – Katarzyna Hełka – Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa 
w  Kadłubie Turawskim, Julita 
Niżyńska – Szkoła Podsta-
wowa w  Osowcu, Rafał Świ-
tała – Szkoła Podstawowa 
Ligota Turawska, III miej-
sce – Maja Prządo – Szkoła 
Podstawowa Ligota Turaw-
ska, Weronika Płaskonka – 
Szkoła Podstawowa Bierdzany, 
IV miejsce Dominika Sowa – 
Szkoła Podstawowa w Osowcu, 
Magdalena Hełka – Społeczna 
Szkoła Podstawowa w  Kadłu-
bie Turawskim, V miejsce – 
Julia Pippa Szkoła Podstawowa 
w Ligocie Turawskiej, VI miejsce 
– Emilia Kozioł Szkoła Podsta-
wowa w Osowcu, Juliana Kubis 
Szkoła Podstawowa Bierdzany
 W  drugiej części turnieju 
rywalizowali gimnazjaliści. 
Uczniowie musieli wykazać się 
wiedzą dotyczącą historii, tra-
dycji, kultury i  teraźniejszo-
ści Gminy Turawa. Gimnazjali-
ści przygotowali się do turnieju 
z  trzech książek W.  Świerca 
-„Album”, „Turawa w  grafice 

i słowie…”, „Jak z osady folwarcz-
nej powstała wieś Turawa”. 
Wszyscy uczestnicy tego etapu 
wykazali się ogromną wiedzą. 
Po długiej walce turniej został 
rozstrzygnięty. 

Laureatami turnieju zostali:
• Karolina Krawczyk – zwy-

ciężczyni turnieju. 
• Łukasz Graca – II miejsce,
• Justyna Pielużek – III miej-

sce, 
• Krzysztof Farys – IV miej-

sce, 
• Agata Jonczyk – V miejsce, 
• Karolina Zacharków – 

VI miejsce
Pozostali uczestnicy turnieju: 
Julia Komor, Paulina Kupka, 
Piotr Fronia, Fabian Schwientek
Nagrody rzeczowe i  dyplomy 
uczestnikom turnieju wrę-
czyli: Waldemar Kampa – 

wójt Gminy Turawa, Stani-
sława Brzozowska – sekretarz 
Urzędu Gminy w  Turawie, 
Jerzy Farys – przewodniczący 
TMZT, Stanisław Cabaj – prze-
wodniczący komisji rewizyj-
nej TMZT. Prowadzący cały 
konkurs, Jerzy Farys, podkre-
ślił bardzo dobre przygoto-
wanie merytoryczne gimna-
zjalistów, którzy wykazali się 
ogromną wiedzą dotyczącą 
historii Gminy Turawa. Wszy-
scy uczniowie biorący udział 
w turnieju otrzymali nagrody, 
które ufundowało Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi 
Turawskiej i  Urząd Gminy 
w Turawie. 
Gorące podziękowania należą 
się także nauczycielom, za 
przygotowanie wychowan-
ków do konkursu.

10 kwietnia 2014r. w  Sali OSP 
w Ligocie Turawskiej został zor-
ganizowany jubileuszowy, bo 
już X Gminny Konkurs Kro-
szonkarski. Jak na tak zacny 
jubileusz przystało, nie obyło 
się bez rekordowej liczby 
uczestników, z  czego organiza-

torzy Urząd Gminy w  Turawie 
oraz Wiejska Izba Regionalna 
w  Ligocie Turawskiej bardzo 
się ucieszyli. Widać znaczący 
wzrost zainteresowania tym 
wydarzeniem w naszej gminie.
Na przybyłych gości czekał 
słodki poczęstunek, kanapki 

oraz napoje. Do rywalizacji 
przystąpiło 66 uczestników (63 
uczniów oraz 3 dorosłych), któ-
rzy, jak co roku zaprezentowali 
wysoki poziom swoich umie-
jętności przy zdobieniu kro-
szonek.  Jury w  składzie: Bar-
tłomiej Kita,  Brygida Kansy, 

Bernadeta Staś, Zygfryd Mazur 
oraz Leon Latka miało trudne 
zadanie do wykonania,  ocenia-
jąc tak różnorodne, starannie 
i  precyzyjnie wykonane kro-
szonki. I  tak po długich dysku-
sjach o poszczególnych pracach 
jury wyłoniło następujących 

Turniej „Co wiem   
o swojej gminie” rozstrzygnięty

X Gminny Konkurs Kroszonkarski

JERZY FARYS PRZEWODNICZĄCY TMZT

MAGDALENA SADOWSKA, BRYGIDA KANSY
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zwycięzców:
1 – 3 klasa Szkoła Podstawowa:
• Technika rytownicza 

1. Emilia Kozioł  
2. Weronika Stotko

• Technika dowolna 
1. Rafał Świtała 
2. Konstancja Bobowska 
3. Dominika Sowa 
4. Monika Czech

4 – 6 klasa Szkoła Podstawowa:
• Technika rytownicza 

1. Robert Krawczyk 
2. Loretta Knopp 
3. Karolina Tarara

• Technika dowolna 
1. Melania Nowak 
2. Vanessa Grzeschik 
3. Natalia Kowalczyk

Gimnazjum:
• Technika rytownicza 

1. Amanda Owsiany
• Technika dowolna 

1. Fabian Schwientek  
2. Natalia Klyk 
3. Kamila Galus 
4. Julia Olszewska

Dorośli: 
1. Jan Stotko

2. Dorota Kluczny
3. Karina Loch
 
W  czasie, gdy jury oceniało 
prace, uczestnicy konkursu 
mieli możliwość zwiedzić naszą 
izbę regionalną i  pod kierun-
kiem pani Danuty Matysek 
założycielki i  opiekunki izby 
poznać eksponaty- relikty 
życia codziennego i  pracy 
naszych przodków. Swoje miej-
sce znalazły też tam wyko-
nane kroszonki, które złożone 
w  specjalnie przygotowanych 
wiklinowych koszyczkach 

cieszą oczy zwiedzających.                                                     
Na zakończenie konkursu Wójt 
Gminy Turawa Waldemar 
Kampa wręczył wszystkim    
pamiątkowe dyplomy, a  zwy-
cięzcom nagrody rzeczowe. 
Natomiast nagrodą pocieszenia 
dla pozostałych były słodkości. 

Kończąc jubileuszowy  
X Gminny Konkurs Kroszon-
karski, zaprosił wszystkich 
obecnych na kolejną edycję już 
za rok.
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Szanowni mieszkańcy, 
Priorytetem działalności Wójta 
Gminy Turawa (i  jego pod-
ległych służb) jest realizacja 
zadań z zakresu infrastruktury 
technicznej i  społecznej Gminy 
Turawa oraz pozyskiwanie 

środków zewnętrznych, jak też 
inwestorów. 
Poniżej  tabele przedstawiają 
zarówno zakresy zadań zreali-
zowanych, jak też środki finan-
sowe wydatkowane na te zada-
nia (tabela Nr 1)

Tabela Nr 2 obrazuje zada-
nia rozpoczęte oraz do zreali-
zowania w  2014 roku, zgod-
nie z  uchwalonym budżetem 
Gminy Turawa.

Tabela Nr 3 odzwierciedla 
pozyskane środki finansowe 
zewnętrzne na realizację zadań 
na terenie Gminy Turawa 
w latach 2003-2014.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011–2013 (tabela 1)

BUDOWA I REMONTY DRÓG 2.547.603.53 zł

2011 1.925.309,77 zł

asfaltowanie ul. 700-lecia Węgry 289.494,77 zł

asfaltowanie ul. Leśna Kotórz Wielki 172.157,21 zł

asfaltowanie ul. Leśna Węgry 166.991,72 zł

asfaltowanie ul. Wyzwolenia Zakrzów Tur. 86.440,57 zł

asfaltowanie ul. Srebrna Osowiec 103.236,60 zł

2012 553.494,45 zł

asfaltowanie ul. Zielona w Kotórz Wielki 70.624,36 zł

asfaltowanie ul. Ogrodowa Kotórz Wielki 68.694,13 zł

asfaltowanie ul Osiedle Węgry 189.365,89 zł

asfaltowanie ul. Krótka (boczna) Zakrzów Turawski 49.864,39 zł

asfaltowanie ul. Bukowa (I etap) Turawa - Marszałki 98.600,68 zł

remont chodnika w Osowcu 44.980,00 zł

projekt chodnika przy ul. Opolskiej w Węgrach 31.365,00 zł

2013 68.799,31 zł

dostawa i montaż tablic dwujęzycznych 28.253,10 zł

wykonanie chodnika Kadłub Tur. ul. Główna 17.220,00 zł

wykonanie chodznika przy ulicy Dobrodzieńskiej 
w Ligocie Turawskiej

23.326,21 zł

TURYSTYKA 1.525.271,80 zł

2012

budowa Infrastruktury wokół Jeziora Średniego 
I etap 

864.062,81 zł

dofinansowanie - 559 239.24 zł

2013

budowa Infrastruktury wokół Jeziora Średniego 
II etap 

661.208,99 zł

dofinansowanie - 299 000.00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 384.852,47 zł

2011-2013

częściowa rozbiórka i przebudowa budowa 
budynku mieszkalnego w Węgrach 

384.852,47 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 581.922,96 zł

2011-2013

modernizacja budyku Urzędu Gminy 514.395,96 zł

wymiana lamp oświetleniowych wokół Urzędu Gminy 67.527,00 zł

OŚWIATA I  WYCHOWANIE 585.227,03 zł

2011

oświetlenie boiska przu Gimnazjum w Turawie 55.554,41 zł

2011-2013

rozbudowa przedszkola w Zawadzie 163.982,89 zł

2012 247.820,46 zł

remont dachu w przedszkolu w Węgrach 59.857,71 zł

rozbudowa Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Węgrach

187.962,75 zł

2013 117.869,27 zł

remont zewnętrzych ścian budynku PSP  
w Ligocie Turawskiej

109.489,28 zł

wymiana okien w świetlicy  
w Zakrzowie Tuwrawskim

8.379,99 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKOWA 361.835,66 zł

2011

rekultywacja wysypiska w Bierdzanach 361.835,66 zł

dofinansowanie 308 697.92 zł

uzupełnienie punktów świetlnych w latach 2011-
2013 na terenie gminy w miejscowościach Kotórz 
Wielki. Kotórz Mały. Zakrzów Turawski i Bier-
dzany

84.678,74 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 21.951,15 zł

2012

przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do boiska 
w Kotorzu Małym

99.910,39 zł

2013

wymiana okien w budynku LZS  
w Ligocie Turawskiej

9.542,34 zł

OCHRONA P.POŻ. 52.054.80 zł

2011

ocieplenie budynku OSP w Bierdzanach 32.055,00 zł

2013

remont elewacji budynku OSP w Zawadzie 19.999,80 zł

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 145.280,00 zł

2011

sporządzenie zmiany MPZP dla terenu usług 
publicznych i komercyjnych wsi Zawada

4.880,00 zł

2012 64.000,00 zł

MPZP dla cz. obszaru wsi Zawada (Z-1) tereny usłu-
gowo-przemysłowe

29.000,00 zł

MPZP północno - zachodniej części obszaru wsi 
Zawada (Z-2)

35.000,00 zł

2013 76.400,00 zł

MPZP południowo - wschodniej części obszaru wsi 
Zawada (Z-3)

35.000,00 zł

MPZP dla wsi Kotórz Wielki 41.400,00 zł

Działalność Wójta Gminy Turawa
WALDEMAR KAMPA WÓJT GMINY TURAWA
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INWESTYCJE DO REALIZACJI W 2014r. (tabela 2)

BUDOWA I REMONTY DRÓG 759.900,09 zł

asfaltowanie ul. Poliwodzka Kadłub Turawski 
(dofinansowanie FOGR) zgodnie z umową termin 
wykonania do 11.07.2014 r.

202.026,81 zł

asfaltowanie ul. Leśna Zakrzów Turawski (dofi-
nansowanie FOGR) zgodnie z umową termin 
wykonania do 11.07.2014 r.

121.031,25 zł

asfaltowanie ul. Jodłowa i Grabowa Turawa Mar-
szałki zgodnie z umową termin wykonania  
do 23.07.2014 r.

201.086,85 zł

asfaltowanie ul. Szkolna Zawada zgodnie z umową 
termin wykonania do 18.07.2014 r.

107.215,83 zł

asfaltowanie ul. Polna  Zakrzów Turawski zgodnie 
z umową termin wykonania do 25.07.2014 r.

128.539,35 zł

asfaltowanie ul. Polna  Ligota Turawska

204 000,00 zł 
– kwota z planu 

inwestycji  
na 2014 rok

GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKOWA

rekultywacja kanału w Osowcu I etap
dofinansowanie - 308 697.92 zł

620.322,87 zł

rekultywacja kanału w Osowcu II etap

200.000,00 zł 
– kwota z planu 

inwestycji 
na 2014 rok

KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wymiana dachu na budynku wielofunkcyjnym 
w Zakrzowie Turawskim

150.000,00 zł 
– kwota z planu 

inwestycji  
na 2014 rok

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 35.000,00 zł

MPZP dla wsi Kotórz Mały - w trakcie wyłożenia 35.000,00 zł

INFORMACJA O OPERACJACH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (tabela 3)

Nazwa operacji Koszty
całkowite

Dofinansowanie Źródło

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa Zadanie I, II, III – w gminie Turawa 4.321.613,61 1.614.597,92 SAPRAD, PFOŚ, 
UG Łubniany

Ochrona wód podziemnych oraz ujęć wody pitnej dla Miasta Opola i Gminy Turawa 
(Kotórz Mały, Zawada)

9.966.579,12 7.204.210,51 ZPORR 2004 
-2006

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osowcu, Gmina Turawa 235.098,59 172.701,28 ZPORR 2004 
-2006

Przebudowa ulicy Dobrodzieńskiej w Ligocie Turawskiej 390.450,57 292.837,92 ZPORR 2004 
-2006

Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym 543.302,76 127.676,14
Fundusz Rozwoju 

Kultury
Fizycznej

Poprawa gospodarki odprowadzania ścieków w zlewni zbiornika retencyjnego Turawa 
poprzez obejście kanalizacją sanitarną zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec 
oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej dla wsi Węgry

6.542.216,72 1.101.182,44 PROW 2007-2013

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Turawie 429.110,83 196.800,00
Fundusz Rozwoju 

Kultury
Fizycznej

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we
wsi Bierdzany, Gmina Turawa

433.300,66 308.697,92 RPO Wojewódz-
twa Opolskiego

Nazwa operacji Koszty
całkowite

Dofinansowanie Źródło

Zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego 815.778,31 559.239,24 LGR Opolszczyzna

Przewodnik i E-przewodnik po Jeziorach Turawskich kluczem do rozwoju turystyki  
na terenie LGD Kraina Dinozaurów”

52.214,10 25.000,00 LGD Kraina Dino-
zaurów

Infrastruktura rekreacyjna we wsi Kotórz Mały 38610,98 25100 LGD Kraina Dino-
zaurów

Opracowanie i druk publikacji historycznej  
„Dzieje miejscowości obecnej Gminy Turawa”

27.510,00  18.340,00 LGD Kraina Dino-
zaurów

Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Średniego 635.230,33 299.000,00 LGD Kraina Dino-
zaurów

Rekultywacja kanału w Osowcu 566.193,04 391.271,61 LGR Opolszczyzna

Izba tradycji kulinarnej w Węgrach, Gmina Turawa 32.912,92 21.865,21 LGD Kraina Dino-
zaurów

25.030.122,54 12.358.520,19

PROJEKTY WIK TURAWA SP. Z O.O. – środki pozyskane przy wsparciu finansowym i merytorycznym Gminy Turawa

„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski” 46.283.831,12 22.940.377,43 Fundusz Spójności 
w ramach POIiŚ

„Poprawa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Turawa” 1.967.954,86 890.181,00

48.251.785,98 23.830.558,43

Całość 73.281.908,52 36.189.078,62
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 Budowa oczyszczalni 
ścieków w  Kotorzu Małym 
rozpoczęła proces kanaliza-
cji w  naszej gminie. Na grun-
tach wsi Kotórz Mały w zlewni 
rzeki Mała Panew, na jej lewym 
brzegu powstała w  latach 
1996-1998 oczyszczalnia ście-
ków. Jest to oczyszczalnia bio-
logiczno-mechaniczna ,spełnia 
wszelkie wymagania zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
w  sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowa-
dzeniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w  sprawie substan-
cji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz 

w  Dyrektywie 91/271/EWG. 
W  roku 1999 powstała pierw-
sza sieć kanalizacyjna w  miej-
scowości Turawa. Jej długość 
to 8082,71 m. i  umożliwiała 
odbiór ścieków z  145 gospo-
darstw. Kolejna sieć j kanaliza-
cji zbiorczej  powstała w  roku 
2002 i  obejmowała wieś Trzę-
sina oraz część wsi Osowiec. 
W roku 2003 dokończono kana-
lizację Osowca oraz częściowo 
skanalizowano miejscowość 
Węgry. W  latach 2007-2008 
zakończono budowę kanaliza-
cji w  miejscowościach Kotórz 
Mały i  Zawada.  Kolejną miej-
scowością podłączoną do zbio-
rowego oczyszczania ścieków 

była wieś Węgry w roku 2010. 
W  latach 2012-2013 dokoń-
czono budowę kanalizacji 
w pozostałych miejscowościach 
i w chwili obecnej z kanalizacji 
może korzystać 99 % mieszkań-
ców Gminy Turawa oraz wła-
ścicieli pensjonatów, domów 
wypoczynkowych i  domków 
położonych nad Jeziorami 
Turawskimi. 
W  chwili obecnej Spółka WIK 
Turawa ma 3191 aktywnych 
klientów w  zakresie odbioru 
ścieków. 93,55 % podłączonych 
do wybudowanej kanalizacji 
świadczy o tym ,że  inwestycje 
te były zgodne z oczekiwaniem 
ludności zamieszkałej i  prze-

bywającej na terenie Gminy 
Turawa. Tak wysoki wskaź-
nik podłączeń do kanaliza-
cji był możliwy dzięki współ-
pracy Spółki WIK Turawa 
z  władzami Gminy i  świado-
mości ekologicznej mieszkań-
ców. Finansowanie tych przed-
sięwzięć było możliwe dzięki 
współfinansowaniu ich ze 
środków unijnych i  zaciągnię-
tych pożyczek. Wszystkie te 
inwestycje były kosztowne, ale 
bardzo potrzebne. Dzięki reali-
zacji inwestycji kanalizacyjnych 
gmina wykonała wszystkie cią-
żące na niej obowiązki, wyni-
kające z  Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków.

Rozwój kanalizacji 
w Gminie Turawa
WALDEMAR KAMPA WÓJT GMINY TURAWA I DANUTA WAJS PREZES WIK TURAWA SP. Z O.O.

Rok budowy Dł. kanalizacji na koniec roku [w metrach]
Łączna ilość możliwych podłączeń na 

koniec roku

1999 8082,71 145

2002 11 473,71 194

2003 19 214,21 418

2007 27 773,21 682

2008 44 040,21 1057

2010 57901,50 1299

2011 69799,50 1403

2012 170 431,50 3148

2013 191000,00 3411
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Gminna Izba Regionalna 
w Ligocie zaprasza na wystawę 
jajek zdobionych różnymi tech-
nikami w ramach X edycji Kon-
kursu, który miał miejsce 10 
kwietna pod patronatem tejże 
Izby. Ilość uczestników prze-
szła najśmielsze oczekiwania, 
a  więc jest w  czym wybierać 

i  co podziwiać. W  organizacji 
konkursu od str. techniczno - 
kulinarnej pomogły panie Ber-
nadeta Staś, Hildegarda Koj, 
Teresa Lipp, Elżbieta Wieczo-
rek, Irena Grzesik i  Ilona Grze-
schik (słodkie wypieki). Kolo-
rowe kanapki dla uczestników 
przygotował Gościniec "Jagoda" 

u p. Jadwigi Dawid, a zapłacono 
za nie z Funduszu Antyalkoho-
lowego Gminy. Ze swej strony 
serdecznie dziękuję za pomoc. 
Zachęcam także do przeka-
zywania eksponatów, które - 
zapomniane i  zbędne, jeszcze 
mogą się gdzieś w domach znaj-
dować. 

W  roku 2015 odbędzie się 
kolejna edycja Konkursu "Oca-
lić od zapomnienia", a  wszyst-
kie przedmioty będą mieć 
należne miejsce w Izbie, by móc 
świadczyć o  kulturze material-
nej wsi naszej gminy.

W  poprzednim artykule 
przedstawiłem liczne licy-
tacje gospodarstw spowodo-
wane głównie niewydolnością 
finansową mieszkańców obec-
nej Gminy Turawa w  latach 
30-tych XIX w. W tym odcinku 
przedstawiam głównie cieka-
wostki obyczajowe z  lat 1835 
– 1837 zawarte w  Amtsblatt 
des Regierungspräsidenten in 
Oppeln. 
 30.03.1835  r. poinfor-
mowano, że w  majoracie 
Turawa była nieobsadzona 
posada Rentmeister – kie-
rownika finansów domeny. 
Chętni kawalerowie, ale tylko 
z  dobrymi świadectwami 
mogli osobiście zgłaszać się 
w  turawskim urzędzie gospo-
darczym domeny.
 W  tym samym roku 
nastąpiły zmiany kadrowe 
w  sadownictwie patrymo-
nialnym – dotyczącym tylko 
dominium i jego mieszkańców. 
Sędziego w dominium w Tura-
wie: justitiarius  – radcę Meyer 
zastąpił justitiarius von Korff 
z Opola.
 12.02.1835  r. opolski 
urząd poinformował o  plano-

wanych nowych inwestycjach 
i  remontach,  m.in w  Osowcu 
przy leśniczówce postano-
wiono zbudować nowy budy-
nek gospodarczy. 
 Z końcem czerwca 1835 r. 
mijał termin dzierżawy 
w  Osowcu, terenu składają-
cego się z: budynku mieszkal-
nego, budynku do warzenia 
piwa (browaru) i  gorzelni, sło-
downi, stajni, tuczarni oraz 
stodoły. Propozycje nowych 
dzierżaw można było składać 
w poniedziałek dn. 6.04.1835 r. 
o godz. 10.00 w sali urzędowej 
w  Osowcu. Ogłoszenie podpi-
sali:  Meyer i  Ruffer, dyrekcja 
Królewskiej Uprzywilejowa-
nej Śląskiej Fabryki Towarów 
Stalowych i  Żelaznych. Wro-
cław 16.02.1835 r.
 W  1836  r. komisarzem 
dystryktu policyjnego Turawa 
został mianowany inspektor 
gospodarczy Dilla. 
 Również w  1836  r. powo-
łano na stanowisko Schied-
smänner – tytuł urzędowy spo-
łecznego rozjemcy, który miał 
załagodzić mało istotne pro-
blemy sąsiedzkie lub wykro-
czenia, nauczyciela z  Bierdzan 

Dähnisch, odpowiedzialnego 
za wsie: Bierdzany i  Kobylno, 
zaś inspektora gospodarczego 
Dilla z  Turawy za miejscowo-
ści: Ligota Turawska, Rzędów, 
Kadłub Turawski, Kotórz Mały 
i  Wielki, Zakrzów Turawski 
wraz z Kolonią i Poliwodą.
 W  nocy 30–31.03.1837  r. 
z  opolskiego więzienia zamko-
wego zbiegło dwóch więźniów: 
Urban Sczura ze Staniszcz 
Małych oraz dniówkarz Tho-
mas Bartocha z  Ligoty Dobro-
dzieńskiej.  Thomas Bartocha, 
a  właściwie Buhl, urodził się 
w  Ligocie Turawskiej, wyzna-
nia katolickiego, 22 lata, 3 zoll 
(zapis zgodny z  oryginałem) 
wysoki, czarne włosy, wąskie 
czoło, czarne brwi, czarne 
oczy, mały nos, małe usta, 
czarna broda, zdrowe zęby, 
okrągły podbródek, twarz 
owalna, blada cera, mała 
krepa postura, mówi po pol-
sku. Ubrany był w  starą szarą 
czapkę, koszulę (typu Com-
mitz) oraz tego samego typu 
szare spodnie, buty, ale bez 
kamizelki i marynarki.
 W  dniach 29 sierpnia, 
26 września 24 października, 

28 listopada, oraz 12 grud-
nia 1837  r. w  sądzie w  Tura-
wie miały odbyć się  tzw. „dni 
depozytowe”. Być może była to 
sprzedaż obligacji, gdyż zainte-
resowani, którzy chcieli wpła-
cić pieniądze do depozytu, 
musieli wcześniej zadeklaro-
wać kwotę wpłaty.  
 20.04.1837  r. poinformo-
wano o realizacji dwóch obiek-
tów wzdłuż trasy Zawada–
Gosławice. Budowę nowej 
szopy na narzędzia rybac-
kie przy budynku stróża sta-
wowego przy stawie Kalich 
(wtedy stawy były jesz-
cze napełnione wodą), oraz 
budowę tzw. Kanze-Brücke 
(być może mostu) przy stawie 
Swoditz. Planowane koszty 
budowy bez drewna oraz 
transportu miały wynosić 
108 talarów 3 srebrne grosze 
1 fenig, 
Przetarg na wykonanie 
powyższych prac miał odbyć 
się we wtorek 02.05.1837  r. 
o  godz. 10–12 w  mieszkaniu 
służbowym „królewskiego 
inspektora d/s budów” pana 
Krüger w Opolu.

X Gminny Konkurs Kroszonkarski 
– zaproszenie na wystawę

Ciekawostki historyczne

DANUTA MATYSEK

JERZY FARYS
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Latem 1851 zostało wnętrze 
kościoła przez malarza Mohr za 
cenę 50 talarów, a  przez mala-
rza Serin z  Opola prezbite-
rium wymalowane i  wyczysz-
czone malowidła za 22 talary. 
Zewnętrzne ściany wieży, 
z  których częściowo odpadł 
tynk zostały od nowa otyn-
kowane. Z  uwagi na koniecz-
ność ustawienia rusztowania 
koszty wyniosły ok. 50 tala-
rów. Potrzebne drewno do rusz-
towania dostarczył gratis pan 
hrabia Serafin von Garnier 
Turawa. Restaurację ołtarza 
głównego, ambony i  chrzciel-
nicy wykonał malarz Pudelko 
z Głogówka, uczciwy i  tani rze-
mieślnik za cenę 50 talarów. 
Ponieważ od kilku lat krzyż na 
wieży oraz kula coraz bardziej 
na wschód się nachylały, pod-
jął się młynarz Sebastian Ada-
mietz z  Kadłuba Turawskiego 
z  Johannem Lershikiem cze-
ladnikiem ciesielskim krzyż 
i  kulę zdjąć. Iglica, na której 
były osadzone była całkowi-
cie zbutwiała i  był już najwyż-
szy czas na ratunek, gdyż w naj-
bliższym czasie wszystko mogło 
runąć. Powtórnego pokrycia 
złotem krzyża i  kuli podjął się 
wspomniany wyżej Pudelko, 
gdyż w  tym czasie jeszcze pra-
cował w  kościele. Ze starego 
złocenia nic już nie pozostało, 
nowe pokrycie kosztowało 
10 talarów. Także ich zdjęcie 
i powtórne zabudowanie razem 
z nową iglicą kosztowały także 
ok. 10 talarów. Te koszty zostały 
pokryte z kasy kościelnej. 

W  tym czasie proboszczem 
był ks. Sebastian Kodron uro-
dzony w Oleśnie. Podpisano 13 
września 1851r. 
Ks. Jankowski napisał do kuli 
w  1911r. Gdy została zdjęta 
z  powodu uderzenia pioruna 
następujące słowa: W  latach 
1890 rozpoczęto przy kościele 
koniecznie potrzebne prace 
remontowe. Mała wieżyczka 
była całkowicie spróchniała, 
tak że wody deszczowe znisz-
czyły jedną z  belek nośnych 
sklepienia. Wieżyczka została 
w  1894 r. całkowicie odno-
wiona za pieniądze para-
fian. Fundamenty ceglane 
dookoła kościoła spoczywa-
jące na polnych kamieniach 
były na głębokość 1 m zmur-
szałe. Powiększające się pęk-
nięcia w  łukach sklepienia 
nasuwały poważne obawy. 
Fundamenty zostały wzmoc-
nione, dach odnowiony. 
Posadzka w  kościele była tak 
uszkodzona, iż jej luźne płyty 
leżały byle gdzie. Wyko-
nano więc nową marmu-
rową posadzkę, której koszt 
wyniósł 2404 Marek. Koszty 
naprawy dachu i  odnowie-
nia wieżyczki w  cenie 450 
M. zostały pokryte z  datków  
parafian. W  roku 1900 ściany 
kościoła w  miejscu styku 
z  wieżą zostały skotwiczone 
żelaznym prętem, wykona-
nym w  hucie w  Osowcu, gdyż 
wychyliły się 15 do 17 cm od 
pionu. Te koszty razem z nową 
balustradą chóru w  wyso-
kości 153 M. zostały pokryte 

z kasy kościelnej. W roku 1905 
były konieczne  nowe roboty 
ciesielskie przy dużej wieży. 
Iglica wieży i  mała kopuła, 
tj. hełm, musiały być zdjęte, 
gdyż były już tak zbutwiałe, iż 
mogły w  każdej chwili runąć 
w  dół. Wtedy także zostały 
wykonane  zaległe prace bla-
charskie przy małej wieży. To 
dało nowe koszty w  wys. 285 
M. które także zostały pokryte 
z  kasy kościelnej. 16 lipca 
1911r. uderzył piorun w  dużą 
wieżę i  to przyspieszyło roz-
poczęcie jej całkowitej prze-
budowy, która już była dawno 
konieczna. Te koszty pokryła 
częściowo prowincjonalna 
kasa zabezpieczenia poża-
rowego oraz patron kościoła 
hrabia von Garnier Turawa. 
Tę pracę wykonał prywatny 
przedsiębiorca budowlany 
Simon z  Turawy z  pomocą 
brygadzisty Johanna Wro-
bla z  Frauendorf (Wróblin) 
koło Opola. Poza tym czekają 
kościół jeszcze inne znaczące 
prace renowacyjne. W  skle-
pieniu powstaje coraz więcej 
szkód, dach musi zostać znów 
odnowiony. Czekające nas jesz-
cze roboty są nie do przewi-
dzenia, a najbardziej tragiczne 
jest to, iż kościół jest dla para-
fii liczącej 3400 dusz o  wiele 
za mały. Jak to się wszystko 
skończy?! Mury kościoła są co 
prawda znacznej grubości, ale 
z  bardzo marnego materiału. 
Parafii przystoi co prawda 
przywilej patronacki ze strony 
właścicieli tutejszych ziem (tj. 

hrabiów na Turawie przyp. 
AK) ,według którego patron 
wszystkie koszta ma ponosić. 
Wydaje się jednak niemożli-
wością, aby był w  stanie im 
podołać. Odnowienie wieży 
i nowy piorunochron ma kosz-
tować 170 M. 
Gr. Kottorz 6. wrzesień 1911 
Jankowski Proboszcz. 
Czytając powyższe słowa 
ks. Jankowskiego, można by 
pomyśleć, że kościół wtedy 
się sypał. Nic bardziej myl-
nego. Po prostu budynek 
stał wówczas tj. w  1911r. już 
130 lat i  przyszedł normalną 
koleją rzeczy czas na poważ-
niejsze remonty. I  miał pro-
boszcz Jankowski po prostu 
pecha, iż trafiło to akurat na 
niego. A  on w  tym czasie był 
znanym politykiem i  pomimo 
sprzeciwu władz kościelnych, 
był od 1906r. nawet deputo-
wanym z  ramienia polskiej 
ludności Śląska do sejmu pru-
skiego.  Ta działalność go naj-
bardziej absorbowała, iż jak 
piszą źródła odprawiał mszę 
św. tylko w  niedzielę i  święta, 
w dni powszednie zastępowali 
go księża z  sąsiedniej parafii. 
Pomimo tego trzeba mu przy-
znać, iż bardzo wiele remon-
tów i modernizacji za jego cza-
sów w  naszym kościele, gdzie 
był 28 lat proboszczem prze-
prowadzono.
Na zakończenie tego serialu 
o  dziejach naszego nowego 
z  1782r. kościoła spisanych 
na podstawie dokumentów 
z  pozłacanej kuli wieńczącej 

Co napisał dla potomnych ksiądz 
Kodron w 1851 r. a więc 68 lat po 
wybudowaniu kościoła w Kotorzu 
Wielkim do kuli na jego wieży
ALFRED KUPKA - PRZEŁOŻYŁ Z NIEMIECKIEGO
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jego wieżę na wysokości 36 
m. muszę jeszcze raz wspo-
mnieć o  intrygującej mnie 
sprawie zaginięcia 32 monet 
z kuli, włożonych tam dla cie-
kawych tego tematu przy-
szłych pokoleń. Otóż w  1781r. 
włożono tam do osobnego 
woreczka 25 monet z  tego 
okresu. Zostały, jak pisze ks. 
Padiera, wyszczególnione na 
osobnej specyfikacji. Tę specy-
fikację i  monety widział jesz-
cze ks. Kodron w 1851r. i opisał 
wszystkie 25 monet w kronice 
parafialnej. Między innymi 
były tam: jeden Friedrichs-
denar (Denar Fryderyka), 
jeden duży grosz, jeden car-
ski rubel, jeden srebrny grosz, 
jeden zwykły Krajcar, jeden 
Austriacki miedziany Kraj-
car i 19 innych monet. Do tego 
dołożył w  1851r. Ks. Kodron 6 
jemu współczesnych monet, 
a  to: 1 Pfenig, jeden 2 Pfenig, 
jeden 5 Pfenig, jeden 10 Pfe-
nig, jeden 50 Pfenig, jeden Sil-
bergroszen (srebrny grosz) 
oraz jeden srebrny medalion 
pamiątkowy. Przypuszczam 
iż chodzi tu o  medal pamiąt-
kowy wydany w  1796r . na 
okoliczność władania przez 
hrabinę Rzeszy Annę Bar-
barę von Gaschin wdowy po 
Antonim Loevenkron, rodzo-
nej von Garnier przez okrągłe 
50 lat Turawskimi dobrami. 
Medal ufundowało wtedy 6 
żyjących jeszcze jej rodzeń-
stwa von Garnier w  dowód 
czci i  uznania. Skłonić mogła 

ks. Kodrona do włożenia tego 
medalu pamiątkowego do kuli 
wdzięczność parafii za wybu-
dowanie nowego kościoła, 
nowych zabudowań pleba-
nijnych i  szpitala w  Kotorzu 
Wielkim, których była funda-
torką. 
Niestety w  1911r. Ówczesny 
ks. Proboszcz Jankowski nic 
o  tych monetach ani specyfi-
kacji nie wspomina, a  ks. Swo-
lany w  1980r. Stwierdza wręcz 
z powołaniem się na wszystkich 
obecnych przy otwieraniu kuli 
cieśli i  innych pracowników iż 
żadnego woreczka z  monetami 
ani specyfikacji w niej nie było. 
A  szkoda, bo o  tyle zwiększyła 
by się nasza znajomość dawnej 
numizmatyki. 

Korzystając z  okazji chciałbym 
jeszcze przedstawić znającym 
język niemiecki czytelnikom 
pasujący do tematu powyż-
szego opowiadania „wiersz 
pochwalny na cześć ukochanej 
siostry, wysoko urodzonej pani 
hrabiny Rzeszy Anny Barbary 
von Gaschin na okoliczność 
obchodzenia przez nią w  dniu 
20 lutego 1796 jubileuszu 50 lat 
posiadania dóbr turawskich itd.”.
Napisała go jedna z  sióstr z  6 
żyjących jeszcze wtedy jej 
rodzeństwa Antonia owdo-
wała von Strachwitz rodzona 
von Garnier. Chciałbym go 
także przedstawić w  orygi-
nalnej z 1796r. różniącej się od 
współczesnej ortografii.

Instytut Psychologii Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego uruchomił  tele-
fon zaufania 801-889-880, 
dedykowany osobom cierpią-

cym z powodu uzależnień beha-
wioralnych oraz ich bliskim. 
Czym są uzależnienia beha-
wioralne? Są to wszystkie uza-
leżnienia, które nie są zwią-

zane z  zażywaniem substancji 
psychoaktywnych (alkoholu, 
narkotyków), czyli na przykład 
uzależnienie od hazardu, uza-
leżnienie od Internetu lub kom-

putera, seksoholizm, pracoho-
lizm, uzależnienie od zakupów 
czy objadania się.
Do kogo skierowana jest oferta 
telefonu? Do wszystkich osób, 

Telefon zaufania 
- uzależnienia behawioralne
ADAM BOCHENEK

»
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które mają problem lub też 
zastanawiają się, czy mają pro-
blem z uzależnieniami behawio-
ralnymi. Dla osób bliskich oso-
bom uzależnionym – rodziny, 
przyjaciół, znajomych.

Czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje Ci się, że 
Twoje dziecko popadło w  nad-
mierne zaabsorbowanie inter-
netem i  komputerem, a  wir-
tualna rzeczywistość staje się 
dla niego ważniejsza niż realni 
znajomi i przyjaciele.
Tak, jeśli granie doprowadziło 
Cię do kłopotów finansowych 
lub rodzinnych, zdarza Ci się 
grać do ostatniej złotówki lub 
pożyczać pieniądze na granie.
Tak, jeśli masz poczucie, że 
poszukiwanie doświadczeń sek-
sualnych wymyka Ci się spod 

kontroli, podejmujesz zachowa-
nia ryzykowne dla zdrowia lub 
naruszające prawo. Jeśli seks 
przestał był przyjemnością, 
a  stał się wewnętrznym przy-
musem.
Tak, jeśli z  powodu zaabsorbo-
wania pracą zapominasz o waż-
nych uroczystościach rodzin-
nych i sprawach swoich dzieci. 
Jeśli poświęcasz pracy dużo 
więcej myśli, czasu i  ener-
gii niż realizowaniu pasji, roz-
rywkom, sportowi i  związkom 
z partnerem, dziećmi, rodziną. 

Działalność telefonu zaufania 
obejmuje:
• prowadzenie konsultacji tele-

fonicznych dla osób cierpią-
cych z  powodu uzależnień 
behawioralnych i ich bliskich;

• rozwijanie i  udostępnianie 

bazy informacji o  lokalnie 
działających specjalistach 
i  instytucjach prowadzą-
cych terapię uzależnień 
behawioralnych;

• prowadzenie działań infor-
macyjnych i  edukacyjnych 
na temat uzależnień beha-
wioralnych.

Konsultacje telefoniczne pro-
wadzą doświadczeni specjali-
ści Instytutu Psychologii Zdro-
wia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego, przeszkoleni 
w  zakresie problematyki uza-
leżnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-
889-880 jest czynny codziennie, 
także w weekendy, w godzinach 
od 17 do 22. Koszt połączenia to 
koszt jednego impulsu, według 
taryfy operatora.

Projekt uruchomienia 
i  prowadzenia telefonu 
zaufania świadczącego 
pomoc w  zakresie uza-
leżnień behawioralnych 
dofinansowywany jest ze 
środków Funduszu Roz-
wiązywania Problemów 
Hazardowych, będących 
w  dyspozycji Ministra 
Zdrowia.

»

Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa oraz Sołtys wsi Węgry Róża Wieczorek wraz z Komitetem Organizacyjnym  
serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniach 6-7 września 2014 r. w Węgrach na boisku przy OSP.

Sobota 6 września:

16:00   Przegląd zespołów artystycznych  

z terenu naszej Gminy

20:00  Zabawa z zespołem „Orion’s”

Niedziela 7 września:

13:00  Zbiórka korowodu na boisku przy OSP 

13:30  Przemarsz ulicami wsi

14:30   Rozpoczęcie uroczystości:  

poświęcenie koron żniwnych, część oficjalna

15:45  Występ chóru z miasta partnerskiego Wetter

16:15  Występ artystyczny uczniów SSP 

w Węgrach

17:00  Konkurs Koron Żniwnych

17:30  Występ Norberta Rasch

18:30   Występ Kabaretu  

„Ludziska z Grodziska”

20:00  Zabawa z zespołem „Alle’ Gro” 

Zaproszenie na Dożynki Gminne
WÓJT GMINY TURAWA I SOŁECTWO WĘGRY

6–7 września 2014 r.
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Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. Opolskie Centrum Demo-
kracji Lokalnej FRDL w  partner-
stwie z  Gminą Turawa i  Domem 
Współpracy Polsko-Niemieckiej 
realizują, w ramach Poddziałania 
5.4.2 PO KL, projekt pn. „Nic o nas 
bez nas- wzmocnienie mechani-
zmów konsultacji społecznych 
w  gminie Turawa”. Projekt jest 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt  zakłada działania szkole-
niowo- doradcze, zmierzające do 
upowszechnienia narzędzi i tech-
nik konsultacji społecznych. Chcąc 

podnieść stopień partycypacji spo-
łecznej w  tworzeniu dokumentów 
strategicznych oraz dokumentów 
prawa miejscowego, zastosowany 
zostanie trójwymiarowy model 
konsultacji społecznych- 3P, który 
pozwala na uzyskanie szerokiego 
spektrum postrzegania porusza-
nych zagadnień oraz otrzymania 
informacji zwrotnych. Jednocześnie 
w  ramach projektu zostaną stwo-
rzone 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 działa-
nia  Konwentów Strategicznych  
(po 1 Konwencie na każdy z doku-
mentów) Poniżej przedstawiamy 
tzw. Analizę SWOT – wykaz sła-
bych i  mocnych stron, szans 
i zagrożeń. Bardzo prosimy o infor-
mację czy w  pełni oddaje ona 
obraz Gminy Turawa widzianej 
Państwa oczami. Prosimy o  prze-
syłanie Państwa opinii odnośnie 
poniższego zestawienia na adres:  
tnawara@opole.fdl.pl 

EDUKACJA PUBLICZNA

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY

• wysoka świadomość rodziców dotycząca wspomagania rozwoju 

dziecka,

• możliwość szybkiego kontaktu na linii nauczyciel- rodzic,

• zatrudnienie pedagoga szkolnego,

• dobra baza infrastrukturalna szkół i przedszkoli,

• wzorowa organizacja dowozu dzieci do szkół,

• prężnie działające organizacje pozarządowe/stowarzyszenia,

• aktywność w konkursach,

• poziom kształcenia powyżej średniej w regionie,

• wysoki poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej,

• dostęp do edukacji przedszkolnej,

• innowacje regionalne w programach edukacyjnych,

• niski standard infrastruktury sal gimnastycznych i boisk spor-

towych,

• niskie zainteresowanie dzieci i młodzieży ofertą obiektów spor-

towych (nie garną się do aktywnego spędzania wolnego czasu),

• słaba współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 

brak komunikacji pomiędzy nimi,

• brak odpowiedniej komunikacji autobusowej z miejscowością 

Turawa, co powoduje, że dzieci chcące korzystać z dodatkowych 

zajęć pozaszkolnych muszą dłużej zostawać w szkole,

SZANSE ZAGROŻENIA

• stworzenie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

• perspektywy rozwoju przez naukę,

• popularyzacja aktywności kół zainteresowań,

• nowe formy edukacji,

• edukacja nauczycieli w ramach środków pomocowych,

• wymuszanie przez Unię Europejską podniesienia jakości usług 

edukacyjnych,

• uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej,

• Specjalna Strefa Demograficzna w województwie opolskim, 

• Fundusze europejskie i programy operacyjne ukierunkowane na 

wzrost znaczenia edukacji i zapewnienie różnorodnej, dopasowa-

nej do potrzeb różnych grup społecznych oferty,

• projekty edukacyjne dedykowane różnym grupom społecznym,

• zmiany systemowe ustawodawców –brak stabilności prawa,

• przenoszenie młodzieży w nowe środowisko szkolne (w przy-

padku szkół średnich),

• małe zainteresowanie się grupą seniorów i ich potrzebami 

edukacyjnymi, 

• przeładowana oferta zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży 

– możliwość zniechęcenia dzieci do korzystania z jakichkolwiek 

zajęć dodatkowych,

• brak oferty zajęć dodatkowych dla matek pozostających na 

urlopach macierzyńskich/wychowawczych – środki finansowe 

przekazywane są jedynie na zajęcia dla dzieci i młodzieży,

• brak dedykowanego systemu zachęt  prorozwojowych  w kon-

tekście korzystania z różnych form rozwoju osobistego (w tym 

dla osób starszych),

Analiza SWOT
OPOLSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ FRDL
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» OCHRONA ZDROWIA

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY

• Caritas prowadząca usługi rehabilitacyjne,

• działania profilaktyczne podejmowane w gimnazjum,

• dobra woda,

• wyszkoleni w obszarze świadczenia usług medycznych strażacy,

• dostępność do ośrodków zdrowia,

• brak pielęgniarek szkolnych,

• ograniczony dostęp do specjalistów na terenie gminy,

• bariery architektoniczne,

• zamknięta filia ośrodka zdrowia w Kadłubie,

• niewystarczający zakres usług rehabilitacyjnych świadczonych w gminie 

– długie kolejki w oczekiwaniu na zabiegi,

• niski standard ośrodka Caritas – zły stan budynku, sprzętu,

• brak świadomości Urzędu Gminy na temat akcji bezpłatnych badań 

profilaktycznych, 

• brak kompletnej ewidencji osób niepełnosprawnych,

• brak współpracy pomiędzy OPS, ZUS oraz Powiatowym Centrum ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności przypadkowe „ujawnianie się” osób 

niepełnosprawnych,

• brak świadomości osób niepełnosprawnych o możliwościach wsparcia,

• „samotność wśród tłumu” – sytuacja samotnych osób starszych, pomimo, 

iż GOPS co roku aktualizuje ich ewidencję w sołectwach,

• brak szkoleń z zakresu ochrony zdrowia i życia,

•  niska świadomość mieszkańców nt. ratowania zdrowia i życia,

SZANSE ZAGROŻENIA

• wymuszanie przez Unię Europejską podniesienia j 

akości usług medycznych,

• dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego  

ze środków Unii Europejskiej,

• niestabilne prawo dotyczące ochrony zdrowia,

• braki kadrowe w służbie zdrowia,

• niewydolny system opieki zdrowotnej,

• wysokie ceny lekarstw,

• późna diagnostyka spowodowana długimi kolejkami do lekarzy,

• trend „ekologicznego” odżywiania/korzystania z usług uzdrowicieli,

• niewystarczające monitorowanie noworodków/niewystarczająca 

ochrona życia i zdrowia noworodków,

POMOC SPOŁECZNA, POLITYKA PRORODZINNA ORAZ JAKOŚĆ ZAMIESZKIWANIA

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY

• dobra znajomość środowiska (mała gmina),

• przygotowany personel – psycholog,

• współpraca z organizacjami pozarządowymi/stowarzyszeniami,

• funkcjonowanie świetlic środowiskowych w każdej miejscowości  

w gminie,

• wykwalifikowany personel – psycholog dostępny w szkole,

• sprawna komunikacja pomiędzy instytucjami funkcjonującymi  

w obrębie pomocy społecznej (Caritas – OPS – sołectwa),

• ograniczone środki finansowe,

• za mało wizyt odpowiednich służb w środowisku,

• brak chęci podopiecznych do zmiany swojej trudnej sytuacji rodzinnej,

• brak animatorów osób starszych,

• „wyuczona” bezradność życiowa (odziedziczona po rodzicach, dziad-

kach),

• brak mieszkań socjalnych,

• zamkniętość społeczna, zwłaszcza na osoby starsze,

• brak uregulowań gminnych dotyczących wsparcia dla rodzin, w któ-

rych urodziło się pierwsze i kolejne dziecko (tzw. „gminne becikowe”),

• niewystarczająca polityka prorodzinna na szczeblu gminnym,

SZANSE ZAGROŻENIA

• nowe inwestycje w gminie  – powstawanie nowych miejsc pracy,

• pomoc finansowa przekazywana na tzw. samozatrudnienie czy tworze-

nie stanowisk pracy (dotacje z EFS czy PUP),

• tworzenie programów edukacyjnych dla małoletnich matek, seniorów, 

matek na urlopach macierzyńskich,

• aktywizacja różnych grup społecznych – seniorzy, niepełnosprawni,

• tworzenie miejsc pracy, głównie poprzez samozatrudnienie,

• monitorowanie środowiska w celu wprowadzania działań profilaktycz-

nych zamiast konieczności reagowania na zaistniałe problemy, 

• uregulowania prawa miejscowego,

• powiększenie się dysfunkcji rodzinnych,

• zubożenie społeczeństwa,

• pogłębianie się chorób - alkoholizm, uzależnienia od ,

• narastająca agresja wśród nieletnich – złodziejstwo, grupy przestępcze, 

• brak współpracy z placówkami oświatowymi,

• przyzwolenie społeczne na spożywanie przez nieletnich używek,

• ograniczenie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - przepisy 

ustawy (kryterium dochodowe),

• przerost dokumentacji i pracy administracyjnej, a za mało czasu na 

pracę socjalną,

• brak stabilnej polityki prorodzinnej,



czerwiec 2014 15

Rok szkolny 2013/2014 został 
ogłoszony przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej „Rokiem 
Szkoły w Ruchu”. Zamierzeniem 
MEN-u  było uświadomienie 
uczniom i rodzicom, że czas dzie-
ciństwa i  dorastania powinien 
być okresem wyrabiania nawy-
ków zdrowego stylu życia, który 
obejmuje aktywność fizyczną 
oraz zdrowe odżywianie. 
Szkoła nasza zgłosiła udział 
w  tym programie. Należało 
przez cały rok szkolny realizo-
wać zadania określone przez 
Ministra Oświaty oraz Opol-
skiego Kuratora Oświaty. Zada-
nia obejmowały zajęcia wycho-
wania fizycznego, edukację 
zdrowotną, zajęcia pozaszkolne, 
aktywny wypoczynek oraz 
aktywność w gronie rodziny.
Przedszkolaki i  uczniowie bar-
dzo chętnie realizowali obowią-
zujące zadania. Dokumentowa-

liśmy je na stronie internetowej 
szkoły oraz na facebooku. 
W znacznym zakresie pogłębili-
śmy swoją wiedzę na temat zna-
czenia aktywności sportowej. 
Pomocne okazały się towarzy-
szące akcji „Szkoła w  ruchu” 
programy zdrowotne, w  jakich 
bierzemy udział: „Szklanka 
mleka”, „Owoce w szkole”, „Śnia-
danie daje moc”, Fascynujący 
świat nauki i technologii”.
Zauważyliśmy, że wprawdzie 
powoli, ale skutecznie zmie-
niają się nawyki żywieniowe 
naszych dzieci.
W  wymaganym czasie złożyli-
śmy sprawozdanie z  realizacji 
programu i  z  niecierpliwością 
czekaliśmy na wyniki kon-
kursu.
Z  ogromna radością przyjęli-
śmy informację, ze szkoła nasza 
uzyskała certyfikat „SZKOŁY 
w  RUCHU”, który potwierdza 

nasz udział i osiągnięcia w pro-
gramie. Tytuł zobowiązuje, więc 
postanowiliśmy w  przyszłym 
roku jeszcze bardziej zgłębiać 

wiedzę z dziedziny sportu, bar-
dziej pracować nad aktywno-
ścią i sprawnością fizyczną oraz 
edukacją zdrowotną.

MAGDALENA SADOWSKA

Uczniowie klasy III byli najbardziej zaangażowani w realizację 
programu

8 maja 2014 r. – 99 rocznicę uro-

dzin obchodziła nasza najstarsza 

mieszkanka Pani Kazimiera Pla-

mitzer z  Węgier. Z  tej okazji Pan 

Wójt Waldemar Kampa odwie-

dził Jubilatkę z prezentem urodzi-

nowym. W tak uroczystym dniu 

nie mogło zabraknąć wspania-

łych życzeń i kosza kwiatów.

W tej miłej życia chwili
do wielu składanych gratulacji

pragniemy dołączyć życzenia zdrowia, 
szczęścia, pomyślności,

mnóstwa wiary, wytrwałości i siły
oraz samych przyjemnych i spokojnych dni.

Wszystkiego najlepszego!

Nasza Jubilatka

SPS w Kadłubie Turawskim 
Jesteśmy „SZKOŁĄ W RUCHU!!!”
KRYSTYNA BORKOWSKA

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 86 w „FALI”  
nr 1/96/2014 nagrodę otrzymał Pan: Grzegorz Dziuba z Zabrza 
(książka „Opolskie. Eko-Polska. Zrównoważony rozwój”).  
Hasło krzyżówki brzmiało: „Pełnych pokoju i nadziei dni Zmar-
twychwstania Pańskiego śle Redakcja”.
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 87 prosimy nadsyłać 
do dnia 31 lipca 2014 roku na adres:
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa 
(Urząd Gminy Turawa).

Hasło krzyżówki brzmiało: 
„Pełnych pokoju i nadziei  

dni Zmartwychwstania 
Pańskiego śle Redakcja”.

REDAKCJA

Krzyżówka 86
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Okres przedświąteczny moty-
wuje wszystkich mieszkań-
ców do odnawiania, odświeża-
nia swoich posesji oraz miejsc 
pamiątkowych i  zabytko-
wych, które często są praw-
dziwą „perłą” danej miejscowo-
ści. Do takich miejsc w Kadłubie 
Turawskim należy kapliczka 
„Kierchówek”. Wszyscy miesz-
kańcy znają jej historię i  pie-
lęgnują pamięć o  wydarzeniu 
związanym z  jej powstaniem. 
Dbają również o  jej estetyczny 
wygląd i wystrój. 
Z  okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych postanowiono 
dokonać kapitalnego remontu 
kapliczki. 

Dzięki hojności pana Piotra 
Grysczyka, który zakupił farbę 
oraz pana Norberta Kroka, 
który przekazał materiały 
budowlane i  staraniami pana 
Damiana Lotzvi, który wszel-
kie prace murarskie wykonał 
w czynie społecznym, przywró-
cono świetność naszej kapliczce. 
Wymienionym Panom ser-
deczne podziękowania składa 
sołtys wsi Ernest Grzesik. 

Dzień 17 maja 2014 przej-
dzie do historii naszej parafii 
jako bardzo ważny i  uroczy-
sty. Bowiem tego dnia obcho-
dziliśmy wspólnie z  naszym 
ks. proboszczem 35-tą rocznicę 
Jego święceń kapłańskich.
Ks. Rajmund Kała pochodzi 
z  Łazisk w  parafii Jemielnica. 

Święcenia kapłańskie przy-
jął z  rąk ówczesnego biskupa 
Alfonsa Nossola. Było to 6 
maja 1979 roku. Następnie 
został wikarym w  Bytomiu-
-Bobrku. Od roku 1982 do 1986 
służbę bożą jako wikary peł-
nił w parafii Węgry –Osowiec. 
W  parafii tej wybudował ple-

banię. Jak wspomina tamte 
lata to mówi, że dobrą szkołę 
życia otrzymał od probosz-
czów tych parafii. W roku 1986 
został proboszczem w  para-
fii Tuły. Ks. R. Kała jest bardzo 
pracowitym człowiekiem, dla-
tego doprowadził do wybudo-
wania kościoła w Laskowicach 
w  1995 roku. Kiedy w  naszej 
kotorskiej parafii zachorował 
nasz proboszcz Józef Swolany, 
a  później odszedł do wieczno-
ści, zastanawialiśmy się kto 
będzie następcą. Decyzją bp. 
Andrzeja Czai proboszczem 
naszej parafii został ks. Raj-
mund Kała. I tak oto już cztery 
lata minęły. Nasz proboszcz 
okazał się takim, na jakiego 
czekaliśmy – czuły na ludz-
kie potrzeby, wyrozumiały, 
dbający o  wiernych, praco-

wity i  zgodny. Wyremonto-
wał plebanię i  dokonał wielu 
remontów w naszym kościele. 
Za czasów Jego pracy duszpa-
sterskiej w  różnych parafiach 
wyszkolił wielu ministran-
tów. Na uroczystość 35-lecia 
święceń kapłańskich w parafii 
Kotórz Wielki przybyło wielu 
wspaniałych gości – księża 
z  zaprzyjaźnionych parafii, 
m.in. ks. profesor z  semina-
rium duchownego – Herbert 
Simon, Leśne Ludki, dele-
gacje myśliwych /nasz pro-
boszcz jest kapelanem leśni-
ków i  myśliwych/, delegacje 
z  poprzednich parafii, zespół 
Centawianki /koło Jemiel-
nicy/, wójt i  pani sekretarz 
Gminy Turawa, delegacje szkół 
naszej gminy, Przedszkola 
Publicznego w Turawie, Przed-

Podziękowanie

Uroczystość 35-lecia święceń 
kapłańskich ks. Proboszcza 
Rajmunda Kały

ERNEST GRZESIK

TERESA ŻULEWSKA SOŁTYS WSI TURAWA-MARSZAŁKI
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szkola Publicznego w  Kotorzu 
Małym – te dzieci przygoto-
wały bardzo ambitny program 
dla ks. proboszcza, Przybyło 
także wielu naszych para-
fian. Uroczysta msza odbyła 
się w  kościele o  14.00, sygna-
liści i  chór parafialny wpro-
wadzili uroczysty nastrój 
podczas jej trwania. Po mszy 
wszystkie delegacje składały 
księdzu proboszczowi swoje 
życzenia. Dalsza część uro-
czystości odbywała się w wiej-
skim klubie „Pod lipą”. Tam był 
przygotowany poczęstunek 
dla wszystkich przybyłych na 
tę uroczystość. Tam też odby-
wały się różne artystyczne 
występy dla naszego Jubi-
lata. Mimo deszczowej pogody 
przybyło wielu gości z  daleka 
i bliska. Organizacją całej uro-
czystości zajął się Caritas 
naszej parafii, wspólnie z Radą 
Parafialną i  Radami Sołec-
kimi. Zaangażowało się wielu 
mieszkańców naszej parafii, 

aby sprawnie zorganizować 
tę uroczystość. Caritas dzię-
kuje wszystkim, którzy włą-
czyli się do pomocy, bo każda 
pomoc była potrzebna. Ksiądz 
Proboszcz z radością podziwiał 
przebieg uroczystości i  doce-
niał wszystko to, co było przy-
gotowane. Wszyscy spędzili-
śmy to sobotnie popołudnie 
w odświętnym nastroju.
W  imieniu redakcji „Fali” pra-
gnę złożyć księdzu probosz-
czowi serdeczne życzenia 
z okazji Jubileuszu - wielu łask 
bożych, radości ze swojej dusz-
pasterskiej służby, siły i  zdro-
wia, a także wielu życzliwych 
ludzi wokół siebie.
Ks. Proboszcz Rajmund Kała 
składa wszystkim serdeczne 
podziękowania i  jest pełen 
wdzięczności za udział i  przy-
gotowanie tak pięknej uroczy-
stości. Wdzięczność tę wyraża 
nie tylko w modlitwie, ale tak 
po ludzku składa serdeczne 
Bóg zapłać.

Tradycyjnie już w  okolicach 
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka, 
Caritas parafialny organizuje 
Festyn Rodzinny. Tego roku 
festyn odbył się dokładnie 
1 czerwca o godz. 16.00 na placu 
przy barze „Pod Lipą” w Kotorzu 
Wielkim. Parafianie byli zapro-

szeni przez ks. proboszcza Raj-
munda Kałę podczas mszy św. 
w czasie ogłoszeń, który też był 
obecny na placu.
 Uczestnicy festynu zostali 
poczęstowani dobrym ciastem 
i  kawą. Dzieci natomiast były 
zajęte pokazami i  konkursami 

przygotowanymi przez brac-
two rycerskie. Same mogły brać 
udział w  walkach rycerskich, 
bądź strzelaniu z łuku, a oprócz 
tego uczestniczyć w  atrakcyj-
nych zajęciach plastycznych. 
Były też zawody dla dorosłych, 
czyli matek i ojców w szybkości 

konsumpcji jabłka podawanego 
na sznurku czy karmienia przez 
dzieci swoich matek kisielem. 
 Dla wszystkich przygoto-
wano loterię fantową. Obecno-
ścią na festynie zaszczycił  nas 
również Wójt Gminy Turawa 
p. Waldemar Kampa, biorąc 

Festyn rodzinny w Kotorzu Wielkim
FOTOAMATOR
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» czynny udział w  loterii fanto-
wej. Ci bardziej głodni mogli 
kupić gorące kiełbaski z  róż-
nymi sałatkami, zasilając tym 
samym skarbonkę Caritasu. 
Dzieci natomiast zostały obdzie-
lone lodami. Oprawę muzyczną 
przygotował i  prowadził  
p. Komor.
 Należy nadmienić, iż 
wsparcie finansowe na orga-
nizację tego festynu Caritas 
otrzymał również m.in. z Fun-

duszu Antyalkoholowego 
Gminy Turawa, za co serdecz-
nie dziękują.

Myślę, że nikt z  organizato-
rów bądź osób pomagających 
nie żałował trudu włożonego 
w  przygotowanie tych paru 
godzin radości dla najmłod-
szych. Oprócz radości na twa-
rzach dzieci, dorośli mieli okazję 
spotkać się i świętować.
Słowem, do zobaczenia za rok.

9 czerwca Animatorka Osób 
Starszych - Pani Maria Kula,  
uczestniczka projektu POKL 
„Tranzytowe miejsca pracy 
…”, realizowanego przez TSKN 

na Śląsku Opolskim i  firmę 
CTC Polska Sp. z  o.o., urucho-
miła Dzienne Centrum Seniora 
w Kotorzu Wielkim. 
Pani Maria odbyła miesięczne 

intensywne szkolenia, a następ-
nie staż praktyczny w  gmi-
nie Turawa jako Animator 
Osób Starszych. W  ramach 
stażu realizowała w  okre-

sie IX.2013-II.2014 spotkania, 
zajęcia manualne, wycieczki, 
kursy i ćwiczenia dla starszych 
mieszkańców Kotorza Wiel-
kiego, Kotorza Małego i Turawy. 

Dzienne Centrum  
Seniora w Kotorzu Wielkim
TOMASZ KANDZIORA
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Objęta też była doradztwem 
zawodowym i personalnym. 
Wszystko to w ramach projektu 
„Tranzytowe miejsca pracy – 
import modelu wsparcia dla 
szczególnie wrażliwych grup 
na rynku pracy”, realizowa-
nego w ramach środków unij-
nych PO Kapitał Ludzki. 
Pani Maria świetnie sprawdziła 
się w roli animatora, a jej zaan-
gażowanie zostało dostrzeżone 
również przez władze gminy. 
Dzięki przychylności wójta 
Waldemara Kampy udało się 

pozyskać środki z PUP Opole 
i budżetu gminy, by przedłu-
żyć zatrudnienie Pani Marii 
jako Animatora Osób Star-
szych w gminie Turawa. Wła-
śnie uruchomiła w świetlicy 
sołeckiej i domu spotkań Mniej-
szości Niemieckiej w Koto-
rzu Wielkim Dzienne Cen-
trum Seniora. 9 czerwca w 
obecności wójta Kampy oraz 
miejscowego proboszcza ks. 
Rajmunda Kały dokonano uro-
czystej inauguracji Centrum. 
Towarzyszyły temu występy 

muzyczne i kabaretowe oraz 
smaczny poczęstunek przygo-
towane przez samych senio-
rów. Sala wypełniona była 
po brzegi. Miejsce to będzie 
otwarte początkowo trzy razy 
w tygodniu, od godzin rannych 
do popołudnia. W pozostałe dni 
animatorka spotykać się będzie 
z grupami seniorów w Kotorzu 
Małym i Turawie. 
Odwiedzającym Dzienne Cen-
trum Pani Maria zaoferuje 
możliwość ciekawego spędze-
nia czasu, wspólne prace manu-

alne, zajęcia, ćwiczenia i dobrą 
zabawę. Seniorzy będą mogli 
też przygotować sobie kawę 
czy herbatą i po prostu inte-
grować się. Liczebność dotych-
czasowych grup seniorów pod 
opieką Pani Marii wskazuje, że 
pomysł na pewno się spraw-
dzi. Mamy nadzieję, że również 
inni włodarze gmin podchwycą 
to rozwiązanie i zagospodarują 
wyszkolonych Animatorów 
Osób Starszych do działań na 
rzecz osób starszych w swoich 
gminach.

Wakacje, czas, na który ucznio-
wie czekają od września, zbli-
żają się wielkimi krokami. Tym 
samym kończy się kolejny rok 
szkolny 2013/2014. Jaki był ten 
rok w  naszej szkole...? Co cieka-
wego się wydarzyło…? Z  czym 
przyszło się nam zmierzyć…?
 MEN ogłosiło rok szkolny 
2013/2014 Rokiem Ruchu. 
W ramach tego projektu ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w  Ligocie Turawskiej 
uczestniczyli w  wielu akcjach 
dotyczących zdrowego trybu 
życia jak np.: Wojewódzki 
Dzień Prawidłowej Postawy 
Ciała, Wojewódzki Dzień Pro-
stego Kręgosłupa itp., dwu-
krotnie odbył się marszobieg 
z rodzicami – na pożegnanie lata 
i  powitanie wiosny. Klasy I-III 

szkoliły się w udzielaniu pierw-
szej pomocy w  ramach akcji 
WOŚP – „Ratujemy i  uczymy 
ratować” , kontynuowały udział 
w  ogólnopolskiej akcji „Śniada-
nie daje moc”. Podczas „Tygodnia 
zdrowego odżywiania” odbyło 
się w szkole spotkanie rodziców 
z dietetykiem klinicznym, panią 
Iwoną Wierzbicką oraz warsz-
taty dla dzieci ze studentkami 
dietetyki. Z  inicjatywy nauczy-
ciela wychowania fizycznego p. 
Kazimiery Szuby-Pietrzak oraz 
przy dużym zaangażowaniu 
rodziców uczniowie klas I-III 
uczestniczyli w  kursie pływac-
kim w Opolu. 
Zgodnie z  maksymą „Szkoła 
uczy, bawi, wychowuje” obecny 
rok szkolny obfitował w  wyda-
rzenia związane z  zabawą 

i relaksem: Klasowy Dzień Chło-
paka, zabawa andrzejkowa, 
Dzień Pluszowego Misia, spo-
tkanie z  Mikołajem, bal karna-
wałowy, poczta walentynkowa, 
Dzień Dziecka.
 Obowiązek wychowania 
szkoła realizuje poprzez udział 
w  takich akcjach jak Sprząta-
nie Świata, Tydzień Dobrego 
Wychowania. Uczniowie naszej 
szkoły od lat chętnie i  z  wiel-
kim zaangażowaniem włączają 
się w  pomoc dla dzieci z  hospi-

cjum przy szpitalu św. Rocha 
w Ozimku. 
 Szkoła jednak przede 
wszystkim uczy. W  tym roku 
PSP w  Ligocie Turawskiej przy-
stąpiła do projektu Fascynujący 
Świat Nauki i  Technologii, ofe-

Szkoła uczy, bawi, wychowuje
JADWIGA KORZEC

»
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rując inny sposób poszerzania 
wiedzy. Uczniowie brali udział 
w  dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych oraz wyjaz-
dach do gospodarstwa ekolo-
gicznego i  warsztatu rękodziel-
nictwa artystycznego. Szkołę 
odwiedziło też mobilne pla-
netarium. Uczniowie poznali 
historię Polski poprzez udział 
w dwóch inscenizacjach z okazji 
Święta Niepodległości i  Konsty-
tucji 3-go Maja. Tradycją stało 
się organizowanie w  pierw-
szym dniu wiosny Dnia Przed-
miotowego. W  tym roku był to 
Dzień Historyczny. W  ramach 
poznawania tradycji i  kultury 
regionu, uczniowie uczestni-
czyli w  warsztatach w  Skan-
senie w  Bierkowicach, zwie-
dzili Gminną Izbę Regionalną 
oraz brali udział w  zajęciach 
plenerowych „Wokół stawu 
na Poliwodzie”. Na początku 
czerwca odbyła się dwudniowa 
wycieczka do Krakowa i  Wie-
liczki pod hasłem „Historia Pol-
ski w legendach”
 
Szkoła przystąpiła do Inter-
netowego Teatru TVP dla 
szkół. Uczniowie klas V-VI 
mogli obejrzeć dwa spekta-
kle, mieli również kontakt 
z  teatrem na żywo w Opol-
skim Teatrze im. Jana Kocha-
nowskiego obejrzeli sztukę 
„Opowieści z  Narnii”. Ucznio-
wie klas I-III obejrzeli w szkole 
spektakl teatru Maska z  Kra-
kowa pt. „Magiczna Księga” 
Odbyło się również spotka-
nie autorskie z pisarką p. Zofią 
Stanecką. Potwierdzeniem 
wyników dobrego naucza-
nia w  naszej szkole był udział 
uczniów w  wielu konkursach 
przedmiotowych na różnym 
szczeblu, nawet w  ogólnopol-
skim pod nazwą „Odkrywca”, 
„Mistrz tabliczki mnożenia” 
i  międzynarodowym „Kan-
gur”, gdzie osiągali czołowe 
miejsca. Wielu uzyskało tytuł 
finalistów w  wojewódzkich 
konkursach, a troje zostało lau-
reatami w Wojewódzkim Kon-
kursie Języka Niemieckiego: 

uczeń klasy V Marek Dwo-
raczyk oraz uczennica klasy 
VI Luiza Staś. Uczeń klasy VI 
Waldemar Świtała uzyskał 
tytuł laureata w  wojewódz-
kim konkursie recytatorskim 
języka niemieckiego pt. ,,Mło-
dzież Recytuje Poezję”. 
Od lat szkoła współpra-
cuje z  wieloma instytucjami 
poprzez udział w  licznych 
akcjach , konkursach, spo-
tkaniach i  występach arty-
stycznych, o  których można 
przeczytać na naszej stro-
nie internetowej, która 
ruszyła w tym roku szkolnym  
www.szkolaligotaturawska.pl

Nasi młodzi artyści wystę-
powali nie tylko na apelach 
szkolnych, ale przygotowali 
program na kiermasz bożona-
rodzeniowy, Wigilię dla samot-
nych, jasełka, jubileusz 18-lecia 
kapłaństwa ks. proboszcza 
Pawińskiego, teatrzyk kukieł-
kowy, inscenizację ,,Baśni o 12 
miesiącach” i Święto Rodziny.
Przed nami jeszcze kilka waż-
nych wydarzeń:
• Gminny Konkurs Języka 

Niemieckiego dla klas I-III 
pt. „Moje bajki na dobranoc”,

• Gminny Konkurs Recyta-
torski „Z poezją na Ty”,

• Międzyszkolne zawody 
w piłkę nożną dla klas I-III,

• Międzyszkolny Konkurs 
Matematyczny „Wędrówki 
Matematyczne” w Czarno-
wąsach,

• Święto Rodziny,
• Marszobieg na powitanie lata.

Dumni z  osiągnięć naszych 
wychowanków, zbliżamy się do 
mety roku szkolnego 2013/2014. 
Dyrekcja, grono pedagogiczne 
i uczniowie dziękują wszystkim, 
którzy wspierali naszą szkołę 
i  bezinteresownie poświęcali 
swój wolny czas.
 
Mamy nadzieję, że również 
przyszły rok szkolny przynie-
sie nam wiele radości z  sukce-
sów naszych uczniów.

»
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Człowiek jest wielki, nie 
przez to co posiada, lecz 
przez to kim jest. 
Nie przez to co ma, lecz przez 
to czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Tymi słowami zostali przywi-
tani goście, rodzice, dziadko-
wie, babcie i  dzieci z  oddziału 
przedszkolnego w  Zakrzo-
wie Turawskim. Okazja była 
szczególna bowiem obchodzi-
liśmy w  naszym przedszkolu 
DZIEŃ RODZINY pod hasłem 
„RODZINA TO MY”
 Tym razem było trochę 
inaczej, ponieważ do grona 
rodziny dołączyli Seniorzy 
naszych dzieci przedszkolnych 
oraz Goście. 
Goście, którzy serdeczno-

ścią, gościnnością, doświad-
czeniem, umiejętnościami dla 
naszych dzieci byli wzorem do 
naśladowania.
 W  podziękowaniu za oka-
zane serca dzieci przygotowały 
przedstawienie, które zostało 
nagrodzone gromkimi brawami. 
 Niespodzianką było przed-
stawienie, w którym głównymi 
aktorami byli rodzice dzieci 
przedszkolnych. Była to insce-
nizacja wiersza Juliana Tuwima 
pt. „Rzepka”.
 Radość – „śmiech na sali” 
udzieliła się wszystkim obec-
nym na uroczystości.
Świat stał się lepszy, bo atmos-
fera, która panowała w  tym 
dniu była wspaniała –rodzinna.
 Dyrekcja wraz z  gronem 
pedagogicznym i wychowawcą 

składają serdeczne podzię-
kowania, wszystkim, któ-
rzy pomogli w  realizacji zadań 
dydaktycznych i  wychowaw-
czych, a zwłaszcza rodzicom za 
współpracę w aktywnym życiu 
naszej placówki. 
Dziękujemy za spotkania: 
z  policjantem, listonoszem, 
krawcową, fotografem, pielę-
gniarką, wizażystką, leśniczym, 
wodzirejem, pisarką, straża-
kiem, bibliotekarką, kwia-
ciarką oraz współpracę z  insty-
tucjami na terenie gminy (PSP 
Ligota Turawska, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
w  Ozimku, Wiejska Biblio-
teka w  Ligocie Turawskiej, 
sklep GS w  Zakrzowie Turaw-
skim, Policja – Turawa, Ozi-
mek; Izba Regionalna w Ligocie 

Turawskiej, Sołectwa wiejskie 
w  Ligocie Turawskiej i  Zakrzo-
wie Turawskim, Nadleśnic-
two Turawa, Koło Łowieckie 
Ozimek, OSP w  Ligocie Turaw-
skiej, Kwiaciarnia w  Kadłu-
bie Turawskim i  zorganizowa-
nie wycieczek do sklepu GS, 
do Izby Regionalnej w  Ligocie 
Turawskiej, do szkoły w Ligocie 
Turawskiej, do OSP w  Ligocie 
Turawskiej, Wiejskiej Biblioteki 
w Ligocie Turawskiej. 
Serdeczne podziękowania 
należą się rodzicom, którzy 
uczestnicząc we wszystkich 
wydarzeniach w  przedszkolu 
,mają ogromny wpływ na kie-
runki działań w  placówce, 
bowiem są współgospodarzami 
przedszkola.

Ach – co to był za dzień!
BEATA BARSZCZ WYCHOWAWCA
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Chcemy się podzielić informa-
cjami, czym zajmowało się Sto-
warzyszenie od początku 2014 r. 
Bezśnieżna zima, na dodatek 
tylko kalendarzowa, sprawiła, 
że wszystkie zamierzenia z nią 
związane, wszelkie formy zajęć 
na śniegu i  lodzie pozostały na 
papierze. 
Nie znaczy to jednak, że Stowa-
rzyszenie zapadło w zimowy sen. 
W  lutym odbyło się tradycyjne 
„wodzenie niedźwiedzia”, w któ-
rym wzięli udział: S. Fenger, M. 
Fenger, B. Klimas, J. Grus, A. 
Grzeschik, R. Liebe, K. Wiesio-
łek, S. Lipp, M. Gordzielik i  H. 
Staś, a  cały korowód z  muzyką 
prowadził L. Hentschel. 
Natomiast wieczorem, w  sali 
OSP na wspólnej zabawie zor-
ganizowanej przez DFK i  Sto-
warzyszenie bawiono się zna-

komicie do późnych godzin 
nocnych. Wspaniały zespół Fun 
Music i liczne atrakcje sprawiły, 
że uczestnicy imprezy już zapo-
wiedzieli jej powtórkę za rok! 
Stowarzyszenie składa ser-
deczne podziękowanie miesz-
kańcom Ligoty za miłe i  ciepłe 
przyjęcie „niedźwiedzia”. 
O  ile brak zimy pokrzyżował 
plany zabaw na śniegu, o  tyle 
można było prowadzić nie-
zbędne prace remontowo - 
porządkowe w  budynku LZS, 
m.in. zostały wymienione na 
plastikowe pozostałe okna, 
a  z  Funduszu Sołeckiego zaku-
piono wózek elektryczny do 
znaczenia linii na boisku. Obec-
nie Stowarzyszenie czyni sta-
rania o  wymianę drzwi, które 
mają tyle lat, ile sam budynek, 
czyli dobijają „czterdziestki”. 

Jednak największą bolączką 
Stowarzyszenia, która spę-
dza sen z oczu Zarządu jest zła 
gra drużyny seniorów, brak 
satysfakcjonujących wyników, 

problemy z  naborem zawod-
ników itp. i  właśnie w  celu 
poprawy tego stanu idą działa-
nia Zarządu.

 W  tym roku w  naszym 
domu święto wszystkich dzieci 
obchodziliśmy dzień prędzej, 
bo już 31 maja. Tegoroczne 
obchody były wyjątkowo uro-
czyste, ponieważ zorganizo-
wany został piknik, w  którym 
uczestniczyli wychowanko-
wie i  opiekunowie wszystkich 
placówek z powiatu opolskiego 
oraz rodziny zastępcze ze swo-
imi pociechami. Przygotowania 
trwały już od czwartku i co naj-
ważniejsze, brały w nich udział 
wszystkie dzieci z  naszego 
domu. Wspólnie rozstawili-
śmy wielki namiot, który poży-
czyła nam Pani Sołtys Koto-
rza Małego, wstawiliśmy ławki 
i  stoły, które z  kolei użyczyła 
nam Pani Sołtys z  Turawy. 
Potem dzięki uprzejmości dzia-

łaczy klubu LKS Kotórz Mały 
ustawiliśmy na naszym placu 
kuchnię polową- iście z  planu 
„Czterech Pancernych”. Wszy-
scy czekali na sobotę, nawet 
nasz pies Bono wyczuwał, że 
coś się będzie działo, bo pierw-
szy raz widział taką „wielką 
budę”. Z  niepokojem patrzyli-
śmy tylko w  niebo, bo ciemne 
chmury nad jeziorem nie zapo-
wiadały słonecznej pogody, ale 
co tam- grunt to dobre nasta-
wienie.
 Widać nastawienie mie-
liśmy dobre, bo sobotni pora-
nek przywitał nas ciepłymi 
promieniami słońca, tak więc 
przygotowania nie poszły na 
marne. Impreza zaczynała się 
o  11 i  już kilka minut wcze-
śniej plac naszego domu zapeł-

nił się dziećmi i  zaproszonymi 
gośćmi. Wszystkie atrakcje cze-
kały przygotowane, a  z  głośni-
ków płynęła muzyka, „…pora 
zaczynać” - rzucił nasz Dyrek-
tor Pan Waldemar Dziesz-
kowski i  zaczęliśmy od części 
oficjalnej, która wiadomo, dzie-
ciom nie do końca się podoba. 
Wśród gości był Starosta Pan 
Henryk Lakwa, który odwie-
dził nas wspólnie z  Sekretarz 
Panią Marzeną Kazin oraz 
Skarbnik Panią Mariolą Kona-
chiewicz. Pan Starosta życzył 
nam uśmiechu i  zwinności 
jak u  postaci z  kreskówek. Nie 
mogło również w  tym dniu 
zabraknąć Dyrektor PCPR Pani 
Elżbiety Ciupek, która odwie-
dziła nas wspólnie z  Panią 
Ewą Ziubrzycką – Bień. Nasz 

dom leży na terenie Gminy 
Turawa, tak więc był z  nami 
również Wójt Gminy Turawa 
Pan Waldemar Kampa, który 
jako pierwszy zgłosił się po listę 
zadań do wykonania, którą 
otrzymywało każde dziecko. 
Aby było bezpiecznie zadbał  
Pan Maciej Kędra z  Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Opolu. Gdy skończyły 
się mowy i  powitania zaczęły 
się gry i  zabawy dla wszyst-
kich dzieci, w  których każdy 
mógł się wykazać sprawnością 
i  zwinnością. Nie lada atrakcją 
było strzelanie z  łuku do tarcz 
i  walka na równoważni, gdzie 
każdy mógł spróbować swo-
ich sił w  pojedynku z  praw-
dziwymi wojami. Mogliśmy 
również zobaczyć wyposaże-

Stowarzyszenie LZS Ligota Turawska

Dzień Dziecka w Domu Dziecka

DANUTA MATYSEK Z UP. ZARZĄDU

ADAM BOCHENEK 
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nie wozu strażackiego, a  sami 
strażacy zgotowali wszystkim 
niespodziankę w  postaci zim-
nego prysznica, co oczywiście 
podobało się wszystkim dzie-
ciom najbardziej. Bardzo cieka-
wym punktem programu był 
pokaz tańca zumba, w  którym 
wzięła udział większa część 
obecnych na pikniku przed-
stawicielek płci pięknej. Gry 
i  zabawy trwały do godziny 
siedemnastej, a  w  międzycza-
sie były posiłki serwowane 
z  kuchni polowej oraz ciasto, 
słodycze i  lody. Ostatnią atrak-
cją były nagrody, które otrzy-
mało każde dziecko biorące 
udział w pikniku.
 Była to pierwsza tego 
typu impreza na terenie całego 
powiatu i  już wiemy, że na 
stałe wejdzie w  harmonogram 
imprez  naszego domu, ponie-

waż wszystkim przypadła do 
gustu taka forma świętowa-
nia. Do tego, by świetnie się 
bawić, przyczynili się wszyscy 
pracownicy i  dzieci naszej pla-
cówki, co kolejny raz pokazało, 
że możemy na siebie nawza-
jem liczyć w  każdej sytuacji. 
Może w kolejnych latach znajdą 
się darczyńcy, którzy chcie-
liby uatrakcyjnić obchody 
Dnia Dziecka w Domu Dziecka, 
do czego gorąco zapraszamy, 
a jeśli nie- to i tak będziemy się 
świetnie bawić, bo do zabawy 
wystarczy dobry humor i  tro-
chę pomysłu, a  nagrody… ?? 
Wspomnienia będą najlepszą 
nagrodą.

Dyrekcja, pracownicy i wycho-
wankowie Domu Dziecka 

w Turawie.

Niezwykłych gości Turawa 
miała możliwość gościć 
w  pierwszych dniach maja. 
Krzysztof Garbaczewski - 
reżyser młodego pokolenia 
- zachwycony turawskimi 
plenerami postanowił nakrę-
cić tu sceny do filmu „Uwię-
ziona” na podst. powieści Mar-
cela Prousta „W  poszukiwaniu 
straconego czasu”. Ekipa tech-
niczna zjawiła się 31 kwiet-
nia – należało przygotować 
różne elementy scenografii, 

zabezpieczyć różnoraki sprzęt 
i  takie tam drobiazgi. Zdjęcia 
ruszyły 1-go maja i  trwały do 
8-go. Sceny były nagrywane 
w  naszym pałacu, w  pięk-
nym parku turawskim pod 
wiekowym dębem Dewaj-
tysem, nad Jeziorem Srebr-
nym. Dwa dni zdjęciowe akto-
rzy spędzili na planie w zamku 
w Mosznej. Piękną bazą i zaple-
czem stał się nasz Stary Młyn, 
w  którym aktorzy mieli miej-
sce do charakteryzacji i  chwi-

lowego odpoczynku. Właści-
ciel tego obiektu – pan Joachim 
Lellek udostępnił salę z komin-

kiem, w  którym napalił, kiedy 
było zimno i padał deszcz. Oka-
zało się ,że nasi strażacy z  OSP 

Artyści w Turawie
TERESA ŻULEWSKA SOŁTYS WSI TURAWA-MARSZAŁKI 

»



24 Kwartalnik GMINY TURAWA

Kotórz Wielki również byli 
bardzo potrzebni do nagrania 
sceny z dużą ilością wody. Reży-
ser bardzo im za to dziękuje. 
Posiłki cała ekipa spożywała 
w  restauracji „Turawianka”. 
Panie tam pracujące wykazały 
się dużą cierpliwością, kiedy 
trzeba było czekać z  posiłkami 
kilka godzina na ekipę, za to też 
wszyscy są wdzięczni. Pogoda 
na ogół sprzyjała, choć deszcz 
czasem się pojawiał, ale atmos-
fera była tak gorąca, że nikomu 
to nie przeszkadzało. Większość 
aktorów zaangażowanych do 
tego projektu stanowili aktorzy 
z Teatru im. J. Kochanowskiego 
w  Opolu, a  także z  Warszawy 
i  Krakowa. Miałam wielką 
radość i  satysfakcję gościć 
ich w  naszym domu. Są mło-
dzi, piękni, radośni i  wszystko 
im się tutaj podobało. Turawa 
na pewno zapisała się w  ich 

pamięci jako magiczne i urocze 
miejsce. Podaję oficjalne dane 
o tym projekcie:
• Prapremiera: 3 czerwca 

2014 Istanbul Theatre Festi-
val, Turcja

• Proust „Pamięć” cz. 1 „Uwię-
ziona”

• Scenariusz i reżyseria: 
Krzysztof Garbaczewski

• Zdjęcia: Robert Mleczko, 
Marek Kozakiewicz

• Muzyka: Jan Duszyński
• Dźwięk: Wojciech Adamiak
• Scenografia: Jan Strumiłło
• Kostiumy: Svenja Gassen
• Stylizacja: Yeorg Kronnagel
• II reżyser Radosław Mirski
• Producent wykonawczy: 

Małgorzata Kozioł

Obsada aktorska: Zofia Biele-
wicz, Aleksandra Cwen, Izabela 
Gwizdak, Grażyna Misiorow-
ska ,Karolina Piechota, Justyna 

Wasilewska, Beata Wnęk-
-Malec, Sylwia Zmitrowicz, 
Agnieszka Żulewska, Mirosław 
Bednarek, Jacek Dzisiewicz, 
Bartosz Gelner, Waldemar 
Kotas, Leszek Malec, Sylwe-
ster Piechura, Łukasz Schmidt, 
Paweł Smagała, Łukasz Wójcik, 

Krzysztof Zarzecki, gościnnie – 
Jacek Poniedziałek.

Podobno ma też powstać spek-
takl teatralny o  tej tematyce, 
życzę, aby plany reżysera się 
spełniły.

Sołtys wsi Turawa-Marszałki 
składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy uczest-
niczyli w akcji sprzątania tere-
nów wokół naszej wsi, która 
odbyła się  5. 04. 2014.  Nie było 
nas zbyt wiele, widocznie nie 
wszystkim zależy, aby wokół 
nas był porządek, ale i tak zro-
biliśmy wszystko, co zaplano-
waliśmy. Byli nasi mieszkańcy, 

członkowie WKT, dzieci i mło-
dzież - razem 15 osób.  Kilka ton 
śmieci znalazło się w workach i 
o tyle jest u nas czyściej.  Dzię-
kuję wszystkim za tę pracę.
W naszej wsi istnieje grupa 
bardzo pracowitych mężczyzn, 
którym nie jest obojętne, po 
jakiej drodze jeżdżą swoimi 
autami. Mam na myśli ul. Klo-
nową na Marszałkach. Nie ma 

tam asfaltu i w ubiegłym roku 
naprawiana była z funduszu 
sołeckiego. Jednak naprawy 
takie są nietrwale,. Kiedy 
w tym roku zrobiły się tam 
dziury, mężczyźni pod kierun-
kiem pana Rajmunda Gazdy 
własnymi siłami naprawili tę 
drogę! Zrobili to już drugi raz 
w tym roku. W tej akcji uczest-
niczyli – Adrian Gazda, Rafał 

Hyla, Stanisław Wyrwisk, 
Mariusz Lasak, Marian Kuź-
micki.  Dzięki Wam, drodzy 
Panowie- mieszkańcy Marsza-
łek jeżdżą naprawioną ulicą 
Klonową.  Bardzo serdecznie 
Wam za to dziękuję.  Taka spo-
łeczna postawa zasługuje na 
wyróżnienie, oby więcej ludzi 
chętnych było do takich spo-
łecznych prac.

Czas płynie, latka lecą… XV 
Turawski Bieg Przełajowy 
przeszedł do historii, histo-
rii, w którą wpisaliśmy Bieg po 
Życie, jako imprezę promującą 
zdrowy tryb życia. 
Przez pierwsze lata przyświe-

cało nam motto „Wróć do domu, 
nie umieraj na drodze”, chcieli-
śmy w  ten sposób przestrzegać 
młodych ludzi przed niebezpie-
czeństwami, jakie można spo-
tkać na drogach, a także co było 
głównym powodem do zorga-

nizowania pierwszych edycji 
imprezy, uczcić pamięć naszego 
kolegi Wojtka, który zginął 
w  wypadku, mając zaledwie 19 
lat. Mało kto piętnaście lat temu 
dawał nam szanse na kolejne 
edycje, ale dzięki zaangażowaniu 

i  poświęceniu kilku osób, nasze 
sportowe zawody, co rok przy-
ciągają na linię startu całe rze-
sze młodych i  starszych zawod-
ników. Nie sposób wymienić 
wszystkich znanych i mniej zna-
nych uczestników, ale bywali 

Podziękowania

Jubileuszowe Bieganie

TERESA ŻULEWSKA SOŁTYS WSI TURAWA-MARSZAŁKI 

ADAM BOCHENEK

»
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u  nas i  mistrzowie olimpijscy, 
i mistrzowie Europy, Polski oraz 
zawodnicy kadry Polski, a także 
rekordzista Księgi Guinessa, 
warto wspomnieć, że byli rów-
nież aktorzy i  politycy, a  co naj-
ważniejsze, co rok jest z  nami 
wielu młodych zawodników nie 
tylko z  terenu naszej gminy, ale 
również z  terenu całego woje-
wództwa. Bieganie to jedno, 
a  nagrody za wysiłek, to dru-
gie, dlatego w tym miejscu skła-
dam podziękowania wszystkim 
firmom, instytucjom i  osobom, 
które wspierały nas finansowo 
i  rzeczowo przez te wszystkie 
lata. Jednak od samego początku 
jest z nami Urząd Gminy w Tura-
wie, który ze sponsora, stał się 
również obecnie współorgani-
zatorem turawskich przełajów. 
Drugą instytucją, która wsparła 
prawie wszystkie edycje naszej 
imprezy i  wspiera nas zawsze 

w  ostatnich latach jest Nadle-
śnictwo Turawa. Trudno teraz 
wymienić wszystkich sponso-
rów i  darczyńców, ale śmiało 
mogę powiedzieć, że każdy, kto 
mógł nas wesprzeć, gdy się zwró-
ciliśmy o  pomoc to nas wspie-
rał. Zawodnicy, którzy star-
tują w  naszej imprezie chwalą 
sobie rodzinną atmosferę oraz 
nagrody, jakie mogą otrzymać 
za zwycięstwo w  biegu. Powi-
nienem też wymienić osoby, 
dzięki którym te zawody prze-
trwały i  cieszą się powodze-
niem wśród licznych zawodni-
ków, ale nie chciałbym nikogo 
pominąć, więc wszystkim 
mówię dziękuję za czas poświę-
cany organizacji i  zaangażowa-
nie we wspólne działanie. Czy 
ma ono sens???   Wystarczy, jak 
powiem, że w tym roku na star-
cie stanęło przeszło sześćdziesię-
ciu przedszkolaków, a  uśmiech 

i  duma na mecie, gdy dostają 
medale za przebiegnięcie swo-
ich 100 metrów jest widokiem 
rekompensującym wysiłek orga-
nizacyjny. Na pewno były też 
i wpadki, ale o nich zawsze zapo-
minamy, wyciągając wnioski na 
przyszłe lata.
 Tegoroczna impreza przy-
ciągnęła na start przeszło 200 
uczestników, a  pogoda spra-
wiła, że obchody jubileuszu były 
naprawdę ciężkie dla zawodni-
ków. Od rana z nieba lał się istny 
żar i byliśmy pełni lęków o samo-
poczucie startujących. Szczęśli-
wie mieliśmy tylko jeden mały 
incydent na trasie, ale dzięki 
szybkiej interwencji drużyny 
ratowników  z OSP Węgry, udało 
się szybko uśmierzyć ból. Każdy 
uczestnik otrzymał wodę, by 
gasić pragnienie. Zawody prze-
biegły sprawnie i  zgodnie z  pla-
nem, co jest chyba wynikiem 

naszego już sporego doświadcze-
nia i  zdyscyplinowania zawod-
ników. Warto podkreślić rekor-
dowy udział dzieci z najmłodszej 
grupy wiekowej, tj. przedszkola-
ków. W tym roku na starcie sta-
nęło ich przeszło pięćdziesięcioro, 
a każde, po dobiegnięciu do mety, 
otrzymało pamiątkowy medal. 
Oby tego młodzieńczego zapału 
wystarczyło im na kolejne edy-
cje naszej imprezy.
 Po zakończonej imprezie 
nagrody zwycięzcom wręczył 
Wójt Gminy Turawa Pan Walde-
mar Kampa, wspólnie z  Dyrek-
torką  Gimnazjum w  Turawie 
Panią Eryką Matysek.   

Kończąc, chciałbym jeszcze raz 
podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organiza-
cji Turawskich Biegów Przełajo-
wych w całej ich dotychczasowej 
historii.

Wyniki XV Turawskich Biegów Przełajowych 
Turawa, 24.05.2014 r.

Rocznik 2007 i młodsi (przedszkolaki) – dystans – 100 m 
1. Maksymilian Wieczorek – Dobrzeń Mały
2. Julian Iglesias – Osowiec
3. Nataniel Panitz – Ligota Turawska
4. Florian Sochor – Osowiec
5. Rafał Niedzwiedź – Osowiec

Rocznik 2006 – 05 (klasa I – II) dziewczęta – dystans – 300 m 
1. Julia Mielnik – Kup
2. Miriam Drąg – Jełowa
3. Karolina Rudnik – SSP Kadłub Turawski
4. Paulina Faltin – Łubniany
5. Julia Wenzel – PSP Ligota Turawska

Rocznik 2006 – 05 (klasa I – II) chłopcy – dystans – 300 m 
1. Marcel Świerc – Luboszyce
2. Mateusz Nowak – PSP Osowiec
3. Michał Matysek – PSP Ligota Turawska
4. Dominik Jagosz – Łubniany
5. Patryk Flak – Olesno

Rocznik 2004 – 03 (klasa III – IV) dziewczęta – dystans – 300 m 
1. Wanessa Czech – Łubniany
2. Natalia Grala – Łubniany
3. Joanna Iglesias – PSP Osowiec
4. Paulina Styczyńska – PSP Osowiec
5. Karolina Gontarz – PSP Osowiec  

Katarzyna Hełka – SSP Kadłub Turawski

Rocznik 2004 – 03 (klasa III – IV) chłopcy – dystans – 500 m 
1. Tobiasz Flak – Olesno

2. Bartosz Podbrożny – PSP Zawada
3. Maksymilian Olszewski – Pokój
4. Felix Henschel – PSP Osowiec
5. Marcel Koc – PSP Ligota Turawska

Rocznik 2002 – 01 (klasa V – VI) dziewczęta – dystans – 600 m 
1. Klaudia Piontek – PSP Ligota Turawska
2. Justyna Chudzik – Popielów
3. Katarzyna Melcer – Łubniany
4. Karolina Karkos – PSP Osowiec
5. Roksana Nowak – PSP Zawada

Rocznik 2002 – 01 (klasa V – VI) chłopcy – dystans – 1000 m 
1. Dawid Faltin – Łubniany
2. Kamil Pytel – Zębowice
3. Daniel Matysek – PSP Ligota Turawska
4. Jakub Terczyński – PSP Bierdzany
5. Rafał Szędzielorz – Łubniany

Rocznik 2000 – 1999 (klasa I – II gimnazjum) dziewczęta  
– dystans – 1000 m 
1. Justyna Mrocheń – PG Turawa
2. Agnieszka Czech – PG Turawa
3. Julia Komor – PG Turawa
4. Ewelina Pielawa – PG Turawa
5. Julia Olszewska – PG Turawa

Rocznik 2000 – 1999 (klasa I – II gimnazjum) chłopcy  
– dystans – 1500 m 
1. Stanisław Chudzik – PG Stare Siołkowice 
2. Łukasz Fuhl – PG 7 Opole
3. Dawid Pech – PG Turawa
4. Marek Konieczny – PG Turawa
5. Adam Jończyk – PG Turawa »
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Rocznik 1998 – 97 ( III gimnazjum – I ponadgimnazjalna) dziew-
częta – dystans – 1500 m 
1. Paulina Długosz 
2. Kamila Szyndlerewicz 
3. Karolina Czyrnia – Turawa

Rocznik 1998 – 97 (III gimnazjum – I ponadgimnazjalna) chłopcy  
– dystans – 2000 m 
1. Daniel Jonczyk – LO 5 Opole
2. Dominik Dziuk – PG Turawa
3. Florian Kasprzyk – ZSZ nr 4 Opole
4. Fabian Schwientek – PG Turawa
5. Sebastian Tyszler – PG Turawa

Rocznik 1996 i starsi bieg OPEN – PANIE – dystans – 2000 m 
1. Ewelina Pytel – Olesno
2. Klaudia Pogrzeba 
3. Agnieszka Czech – PG Turawa
4. Amanda Rataj

Bieg OPEN – PANOWIE (do 35. roku życia) – dystans – 5000 m 
1. Damian Sowa
2. Daniel Kokot – Ozimek
3. Adam Panicz – Kadłub Turawski
4. Grzegorz Cap – Osowiec
5. Rafał Spyra – PG Turawa

Bieg OPEN – PANOWIE ( powyżej 35. roku życia ) – dystans – 5000 m 

1. Sebastian Holik 
2. Adam Sołtys 
3. Antoni Dądela
4. Józef  Świtała

GRATULACJE !

Fot. Zygfryd Mazur

»
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 Rozpoczynając ten arty-
kuł, chciałbym przekazać Wam 
wiele informacji z  życia naszej 
klubowej społeczności, lecz 
z  obowiązku i  wewnętrznej 
potrzeby rozpocznę od wyda-
rzenia, które najmocniej zapa-
dło w pamięci.
Mówię tu o  długiej, nie-
stety przegranej, walce z  cho-
robą prezesa klubu Edwarda 
Pastuszczaka. Obecnie sytu-
acja w klubie ustabilizowała się 
na tyle, że zawodnicy ze spoko-
jem mogą zająć się tym co naj-
ważniejsze, czyli uprawianiem 
sportu. Nowy rozdział w histo-
rii klubu mógłby jednak nie 
nastąpić bez inicjatywy pre-
zesa „Edka”, jak nazywali Go 
wszyscy przyjaciele, ponieważ 
to On czując co może nadejść, 
bardzo wiele tych resztek ener-
gii, jakie mu pozostały, poświę-
cił jednemu celowi. Najlep-
szym jego zobrazowaniem są 
wypowiedziane przez Niego 
słowa „nie pozwólcie temu klu-
bowi umrzeć”. Wokół tego zda-
nia i  z  wielką pokorą do pracy 
poprzednika podjęliśmy decy-
zję o  zaangażowaniu w  dalszą 
pracę na rzecz klubu.
Aktualnie Zarząd składa się z 3 
osób tj. Roland Spyra, Robert 

Pastuszczak i  Ryszard Kno-
sala. Od połowy ubiegłego roku 
podejmujemy działania nie-
zbędne, które towarzyszą każ-
demu klubowi, ale również 
śmiało patrzymy w  przyszłość, 
starając się nie stać w miejscu.
Od tego czasu, dzięki wspa-
niale układającej się współ-
pracy z Radą Sołecką z Turawy, 
wykonane zostało utwardze-
nie drogi dojazdowej do boiska, 
która po ulewach bardziej 
przypominała rozlewisko niż 
zaproszenie na stadion. Po uzy-
skaniu niezbędnych pozwo-
leń wykonaliśmy prace w drze-
wostanie znajdującym się na 
i  wokół terenu boiska, pole-
gające na wycince suchych 
drzew i  wykonaniu cięć pielę-
gnacyjnych. Zakupione zostało 
również dodatkowe oświetle-
nie boiska, które w  tym roku 
dzięki dotacji Gminy Turawa 
otrzymanej za pośrednictwem 
Gminnego Zrzeszenia LZS 
w  Turawie zostanie zamonto-
wane, poprawiając warunki 
prowadzonych zajęć w  okresie 
jesiennym.
W  tym roku planowana jest 
budowa piłkołapu i  wymiana 
ogrodzenia od strony rzeki 
Małapanew. Inwestycja 

ma zapobiegać stałej utra-
cie sprzętu sportowego, który 
w  postaci piłek ciągle spły-
wał rzeką w  kierunku zaprzy-
jaźnionego klubu w  Osowcu. 
Ponadto prawidłowe odtworze-
nie ogrodzenia zapewni więk-
sze bezpieczeństwo osób znaj-
dujących się na terenie boiska.
Wiadomo, że sport nie funkcjo-
nuje sam dla siebie. Jego głów-
nym paliwem są mieszkańcy, 
kibice, sympatycy- to dla Was 
podejmujemy wysiłek. Oczy-
wiście i pomoc w tych najprost-
szych codziennych zadaniach 
jest ważna, ale przede wszyst-
kim zależy nam na Waszej 
obecności i dopingu.
Wraz z  upływającym czasem 

obserwujemy zamykanie się 
ludzi we własnych domach 
i  coraz mniejszą aktywność 
weekendową. Apeluję, aby 
pamiętać, że jeśli my nie poka-
żemy młodemu pokoleniu jak 
budować relacje społeczne, 
wychodząc naprzeciw ludzi, 
to sami mogą się tego nauczyć 
dopiero wtedy, kiedy ich przy-
zwyczajenia będą już mocniej-
sze od rozsądku.
Mam nadzieję, że takie 
wzmianki rozbudzą ciekawość 
i  głód aktywności fizycznej 
i społecznej tak, abyśmy się czę-
ściej spotykali twarzą w twarz, 
a rzadziej, machając sobie przez 
samochodowe szyby.

Kwiecień był miesiącem zma-
gań młodych miłośników 
tenisa stołowego z  naszej 
Gminy. Tradycyjnie już w  sali 
OSP w  Węgrach rozegrany 
został turniej, tej wydawać 
by się mogło już nieco zapo-
mnianej dyscypliny sportu, 
dla uczniów szkół podstawo-
wych i  gimnazjum. Młodzież, 

chyba wskutek  natłoku swo-
ich spraw, rzadziej już grywa 
w  popularnego kiedyś ping 
– ponga i  dało się to poznać 
po frekwencji na zawodach. 
Zawody rozegrano z podziałem 
na kilka kategorii wiekowych 
i  rozgrywki przeprowadzone 
zostały w  ciągu czterech dni. 
Turniej zorganizowany został 

przez Urząd Gminy w Turawie, 
który jednocześnie był funda-
torem wszystkich nagród rze-
czowych i dyplomów.

Klasyfikacja końcowa:
Klasy 1-4

Dziewczęta
1. Karolina Gontarz 
2. Natalia Gontarz

3. Dafne Kozłowska
4. Paulina Steczyńska
5. Kinga Świerc
6. Anna Biskup

Chłopcy
1. Dominik Kulig
2. Krystian Śliwa
3. Igor Król
4. Szymon Buchta

LZS TURAWA – zmiany i nadzieje

Załatwili to przy stołach

ROLAND SPYRA ZARZĄD LZS TURAWA

ADAM BOCHENEK

»
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5. Bartosz Czarnuch
6. Kacper Oleksowicz

Klasy 5-6
Dziewczęta
1. Katarzyna Kasprzyk
2. Karolina Danisz
3. Wiktoria Stępień
4. Oliwia Moch
5. Monika Kotynia
6. Natalia Gontarz

Chłopcy
1. Dawid Kulig
2. Robert Pytel
3. Bartosz Siwoń
4. Paweł Konieczny
5. Dominik Stotko
6. Tomasz Iglesias

Gimnazjum
Dziewczęta
1. Julia Wiench

2. Nadine Erdman
3. Anna Grysczyk
4. Katarzyna Kasprzyk
5. Adriana Boczkowska
6. Wiktoria Stępień

Chłopcy
1. Rafał Spyra
2. Dawid Kulig
3. Krzysztof Farys
4. Michael Danisz

5. Dawid Rohn
6. Robert Pytel
 
 

 Zwycięzcom gratulu-
jemy, a wszystkich zachę-
cam do gry w tenisa stoło-
wego, tym bardziej, że już 
niebawem kolejny turniej.

Dziewczęta - gimnazjumChłopcy - gimnazjum

Dziewczęta kl. V-VIChłopcy kl. V-VI

»
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W  czwartek, 29 maja w  Zębo-
wicach odbyła się Gala podsu-
mowująca konkurs literacki pt. 
„Moja wieś-moje miejsce”. To już 
piąta edycja konkursu literac-
kiego, który polegał na napisa-
niu prac w następujących trzech 
kategoriach: 
• ciekawe miejsce LGD,
• opowiadanie lub legenda 

podkreślające specyfikę 
i historię terenu LGD, 

• osoba, która w szczególny 
sposób przyczyniła się lub 
przyczynia do rozwoju lub 
promocji obszaru LGD. 

Do konkursu zgłoszono 54 prace, 
w  sumie wzięło w  niej udział 55 
uczestników. Prace opiniowała 
grupa specjalistów wytypowa-
nych z każdej gminy. I my – gim-
nazjalistki z  PG Turawa, przygo-
towałyśmy co nieco na konkurs 
pod okiem Pani Sabiny Węgrzyn-
-Gaweł. Trzy osoby napisały cie-
kawe prace o  osobie, która jest 
dla nich bohaterem – Karolina 
Knopp o  naszym Panie Wójcie 
(Waldemarze Kampa), Joanna 
Balcer o  instruktorce jazdy kon-
nej (Magdzie Wienke) oraz Nata-
lia Łazarz o słynnym nauczycielu 
i  autorze historycznej książki 

(Jerzym Farys). Z kolei ja napisa-
łam pracę o LKS-ie Silesius Kotórz 
Mały. Podczas Gali naprawdę nie 
można było się nudzić. Otwar-
cia imprezy dokonały Dyrek-
tor szkoły Pani Małgorzata 
Stellmach oraz Prezes LGD Kra-
ina Dinozaurów Pani Anna 
Golec.  W  dalszej części wido-
wiska gimnazjaliści i  ucznio-
wie szkoły podstawowej fundo-
wali nam moc wrażeń i  przeżyć 
swoimi występami. Wystrój tak 
dużej sali na pewno wymagał 
dużo pracy i  poświecenia, mimo 
to organizatorzy przepięknie ją 
udekorowali. Widok licznych 
rekwizytów, kwiatów, plakatów 

naprawdę cieszył oko. W  końco-
wej części imprezy miało miejsce 
ogłoszenie wyników konkursu 
i  uroczyste rozdanie nagród. Po 
całej uroczystości udaliśmy się na 
przygotowany poczęstunek.

Aleksandra Madera,  
klasa II b, PG Turawa

P.S. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
został doceniony talent naszej 
uczennicy Aleksandry Madery, 
której praca została szczegól-
nie wyróżniona i  zajęła 3 miej-
sce w  kategorii „Ciekawe miej-
sce LGD”. Pozostałe uczennice 
zostały także nagrodzone drob-
nymi upominkami, więc  każda 

wróciła z  pamiątką do domu 
po dniu pełnym wrażeń i  emo-
cji. Serdecznie wszystkim gra-
tulujemy i  już dzisiaj zachęcamy 
dziewczyny oraz innych gim-
nazjalistów do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji konkursu!
Ponadto Pan Wójt Gminy Turawa 
Waldemar Kampa oraz Pan Jerzy 
Farys otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki Niezwykła Osobowość 
LGD "Kraina Dinozaurów".
 Czytelników „Fali” zapra-
szamy na stronę Gminy Turawa  
www.turawa.pl, gdzie w  aktual-
nościach można przeczytać prace 
dziewcząt.

Sabina Węgrzyn-Gaweł

W  czwartek 22 maja do 
naszego Gimnazjum przyje-
chał ‘Deutsch-Wagen-Tour’. 

Uczniowie klasy Ia oraz 
Ib mieli okazję posłuchać, 
poczuć i  przeżyć niezwykłą 

lekcję języka niemieckiego. 
Bawiliśmy się cudownie, 
dzięki zabawom poprowadzo-
nym przez panią Hannę Kręż-
lewską. Warsztaty, w których 
wzięliśmy udział były inspiro-
wane muzyką, sportem i piłką 
nożną. Podczas zajęć tańczy-
liśmy, układaliśmy domino, 
bawiliśmy się w  pantomimę, 

słuchaliśmy niemieckich pio-
senek, później bawiliśmy się 
piłką i  w  „Rekina”. Po ekscy-
tującej zabawie zostaliśmy 
podzieleni na grupy i  zaczął 
się QUIZ O  NIEMCZECH. 
Każdy z  nas, obojętnie które 
zajął miejsce, otrzymał jakąś 
pamiątkę z  logo ‘Deutsch 
-Wagen-Tour’. Na koniec zajęć 

„Moja wieś - moje miejsce”

„Deutsch-Wagen-Tour”  
w turawskim gimnazjum

ALEKSANDRA MADERA I SABINA WĘGRZYN–GAWEŁ

JULIA K. (KLASA IA)

»
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zrobiliśmy pamiątkowe zdję-
cie, a  później szczęśliwi, po 
super zabawie udaliśmy się 
do klas na kolejne lekcje. 
Cieszymy się bardzo, że mieli-
śmy okazję przeżyć tak wyjąt-
kową lekcję języka niemiec-
kiego.

»

Dnia 14 maja 2014r. Okręg 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Opolu dokonał zary-
biania wód województwa 

opolskiego. Łącznie wpusz-
czono ok. 26 tys. szt. węgorza 
(ok. 280 kg), z czego najwięk-
sza ilość trafiła do Jeziora 

Turawskiego, bo aż 143 kg. 
Materiał zarybieniowy węgo-
rza przyjechał do nas z Danii. 
W zarybianiu uczestniczył 

Wójt Gminy Turawa Walde-
mar Kampa oraz pracownik 
biura PZW Opole Adam Pod-
górny.

Przed świętami wielkanoc-
nymi przedszkolaki z zakrzow-
skiego oddziału przedszkol-
nego po raz pierwszy chodziły 
przez wieś z  „kogutem”. Wraz 
z  życzeniami świątecznymi 
dzieci wręczały ozdoby wielka-
nocne. Pogoda zawiodła, ale za 
to mieszkańcy Zakrzowa oka-
zali się bardzo gościnni i  hojni, 
za co przedszkolaki wszyst-
kim bardzo serdecznie pragną 
podziękować.
 14 maja, w  przeddzień 

Międzynarodowego Dnia 
Rodzin przedszkolaki zaprosiły 
swoich rodziców i  dziadków 
na wzruszającą, rodzinną uro-
czystość. Wśród gości znalazły 
się m.in. władze gminy, księża 
z naszej parafii, dyrekcja szkoły, 
sołtysi, przedstawiciele Koła 
Łowieckiego „Orzeł” w Ozimku, 
leśniczy z  Nadleśnictwa 
Turawa, Strażak z  OSP w  Ligo-
cie, działacze instytucji kul-
tury. Dzieci przygotowały pro-
gram artystyczny dla swoich 
rodziców, a  rodzice śmieszną 
inscenizację bajki dla swoich 
pociech. Wszyscy bawili się 
więc doskonale, a  w  podzięko-
waniu za miłe przyjęcie, zapro-
szeni goście obdarowali dzieci 
licznymi prezentami.
 

Ponieważ dochody z  opłat za 
korzystanie z  zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych muszą być przeznaczone 
na zadania z  zakresu profilak-
tyki i  rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, w dniu 22 

maja w Urzędzie Gminy w Tura-
wie, w  drodze losowania usta-
lono kolejność miejscowo-
ści naszej gminy, które będą 
mogły wydatkować jednora-
zowo kwotę 20.000 zł. na dzia-
łania z  zakresu sportu lub kul-

Zarybianie w Turawie

Nowinki zakrzowskie

MAGDALENA SADOWSKA

MARIA ZUBEIL
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Czyli GMINNY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ dla dzieci z klas I  - III
6 czerwca, to dzień, w  którym 
odbyła się już II edycja TALEN-
TIADY , czyli turnieju, którego 
organizatorem i pomysłodawcą  
jest LZS STAL OSOWIEC przy 
wsparciu URZĘDU GMINY 
w TURAWIE. 
Przewodnią ideą turnieju było 
umożliwienie najmłodszym 7 
– 10 letnim chłopcom i  dziew-
czynkom zakosztowania nie-
skrępowanej gry w  praw-
dziwym TURNIEJU PIŁKI 
NOŻNEJ. 

TALENTIADA, która odbyła się 
rok temu, odniosła duży suk-
ces. Dzieci były bardzo zado-
wolone i  pytały, czy za rok też 
będą mogły przyjechać na taki 
turniej. Organizator, widząc ich 
uśmiechnięte miny obiecał, że 
za rok znowu się spotkają, jak 
powiedział tak też się stało.

W tym roku udział brały  dzieci 
z roczników 2004 – 2005 – 2006 
a nawet 2007 (to ci, którzy poszli 
o rok wcześniej do szkoły).

Zjawiły się dzieci ze szkół z: 
OSOWCA, BIERDZAN, LIGOTY 
TURAWSKIEJ,  ZAKRZOWA 
TURAWSKIEGO i  ZAWADY. 
Niestety ,w tym roku  zabrakło 
dzieci ze szkoły z WĘGIER
O  godz. 9:00 najstarsza grupa 
czyli dzieci z  rocz. 2004 rozpo-
częła swój pierwszy mecz tego 
dnia. W tym czasie młodsi kole-
dzy i  koleżanki zagrzewali ich 
do walki gorącym dopingiem.
Po 10 minutowym meczu do 
walki stanęły o  rok młodsze 
dzieci, a  po nich za grę wzięły 
się nasze najmłodsze szkolne 
pociechy.  Dobra zabawa trwała 
aż do godz. 12:30, po czym 
nastąpiło wręczenie wszyst-
kim uczestnikom TURNIEJU 
pamiątkowych Dyplomów. Aż 

sześciu najlepszych w  swoich 
kategoriach wiekowych nagro-
dzonych zostało wspaniałymi 
sportowymi nagrodami. 

W  najmłodszej grupie rocz. 
2006/2007 najlepszy okazał 
się Markus Lempik, zdobywa-
jąc 21 goli
2.  Nataniel Panitz – 15 goli, 

należy tu zaznaczyć, że Nata-
niel jest z rocznika 2007

3. Bartosz Słychań – 8 goli
4. Marcel Kulawik – 6 goli
5. Nikodem Lipp – 4 gole
6.  Daniel Gońda – 2  gole 

Ex aequo Piotr Symbiga 2 gole 

Z  rocznika 2005 najlep-
szy okazał się Karol Wagner 
z 30 golami
2. Marcel Olczyk – 25 goli
3. Michał Matysek – 23 goli
4. Mateusz Nowak – 18 goli
5. Kevin Syga – 7 goli
6. Adam Wiecha – 5 goli

Natomiast w  najstarszej gru-
pie wiekowej pierwsze miejsce 
zajął Bartosz Pobrożny – 20 goli
2. Kacper Stępień – 18 goli
3. Kacper Oleksowicz – 17 goli
4. Martyna Kochman – 15 goli
5. Nataniel Możdżeń – 12 goli
5.  Ex aequo Artur Czaplik – 

12 goli

PODZIĘKOWANIA DLA: 
• GMINY TURAWA za wspa-

niałe nagrody
• NAUCZYCIELI za zaanga-

żowanie
• DAMIANA SERWUSZOKA 

oraz SEBASTIANA ŚMIEJI 
za pomoc w organizowaniu 
TURNIEJU.

Główny organizator 
TALENTIADY 

–trener grup młodzieżowych  
LZS STAL OSOWIEC:  

Grzegorz Nowakowski

Talentiada
GRZEGORZ NOWAKOWSKI LZS STAL OSOWIEC

tury. Środki w  roku bieżącym 
przypadły Turawie i naszej wsi. 
Rada Sołecka Zakrzowa zade-
cydowała, że pieniądze zostaną 
przeznaczone na montaż na 
boisku szkolnym urządzeń siło-
wych i sprawnościowych. 

Zawody wędkarskie wpisały 
się już na stałe w  zakrzowski 
kalendarz cyklicznych imprez. 

W  dniu 7 czerwca dwuna-
stu zawodników z  Zakrzowa, 
Ligoty, Węgier, Kosic i  Bie-
strzynnika wzięło udział 
w  zawodach zorganizowanych 
przez sołtysa i  radę sołecką. 
Tym razem pierwsze miejsce 
zdobyła dziewczyna – Oliwia 
Łazarz, drugi był Mateusz Król, 
a  trzeci Kamil Świtała. Zawod-
nicy, którzy zdobyli miejsca od 

pierwszego do piątego otrzy-
mali dyplomy i  nagrody, nato-
miast pozostali – nagrody 
pocieszenia. Ponieważ dzień 

był gorący, dla ochłody były 
napoje i lody.
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po nowemu …
W  dniu 12.04.2014 r. Nad-
zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Członków Ludowego 
Klubu Wędkarskiego „Turawa” 
wybrało nowe władze Klubu. 
Powodem była rezygna-
cja pana Józefa Kłaka z  funk-
cji Prezesa Zarządu. Należy 
przypomnieć, że pan Józef 
Kłak należał do Grupy Inicja-
tywnej mieszkańców Gminy 
Turawa, która w 2005 r. powo-
łała Ludowy Klub Wędkarski 
„Turawa”. We wrześniu 2005  r. 
został wybrany w skład pierw-
szego Zarządu LKW „Turawa”, 
obejmując stanowisko wice-
prezesa, a  od 03.03.2007  r. do 
12.04.2014  r. nieprzerwanie 
pełnił funkcję Prezesa Zarządu 
LKW „Turawa”. 
W  uznaniu za wybitne zasługi 
dla Klubu Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Człon-
ków LKW „Turawa” nadało 
panu Józefowi Kłakowi status 
Członka Honorowego.
Obecne władze LKW „Turawa” 
stanowią:
Zarząd LKW „Turawa”:
• Herbert Twardawski – Pre-

zes Zarządu
• Piotr Długosz – Wiceprezes 

Zarządu
• Wojciech Słychań – Skarb-

nik
• Henryk Adamowicz – Czło-

nek Zarządu – Sekretarz 
Zarządu

• Stefan Brylak – Członek 
Zarządu – Komendant Spo-
łecznej Straży Rybackiej

• Bogusław Ilków – Członek 
Zarządu – Gospodarz Klubu

• Mariusz Maćkowiak – Czło-
nek Zarządu – Gospodarz 
Klubu

Komisja Rewizyjna LKW 
„Turawa”:
• Jerzy Mach – Przewodni-

czący
• Stanisław Kolasa – Zastępca 

Przewodniczącego
• Grzegorz Mach – Sekretarz
• Joachim Lip – Członek
• Waldemar Kupka – Członek 

i po staremu …
W  dniu 31.05.2014 r. Zarząd 
LKW „Turawa” zorganizował  
na stawem „Tonloch” w  Tura-
wie imprezę z  okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka. 
Ta cykliczna impreza, organi-
zowana od 2008  r., cieszy się 
coraz większym uznaniem 
wśród naszych najmłodszych 
pociech. Po raz kolejny odnoto-
wano rekordową frekwencję. 
W  samych zawodach wędkar-
skich uczestniczyło 73 dzieci. 
Uwzględniając pozostałe dzieci, 
ich opiekunów, zaproszonych 
gości oraz pozostałych uczest-
ników – liczba osób aktywnie 
uczestniczących w  imprezie to 
kilkaset osób.
Nie zawiedli zaproszeni goście. 
Swoją obecnością zaszczycili 
m.in. pan Waldemar Kampa 
– Wójt Gminy Turawa, panie 
Krystyna Wieczorek – Sołtys 
Kotorza Małego oraz Monika 
Twardawska – sołtys Kotorza 
Wielkiego, a  także ksiądz pro-
boszcz Rajmund Kała. Niestety, 
ale obowiązki nie pozwoliły 
przybyć pani Teresie Żulew-
skiej – sołtys Turawy.
Poza zawodami wędkarskimi 
dla dzieci i ich opiekunów przy-
gotowano szereg innych atrak-
cji. Dzięki staraniom pana 
Dariusza Kolasy po raz pierw-
szy można było spróbować 
swoich sił na strzelnicy ASG, 
prowadzonej przez Fundację 
„Semper Fidelis” z Chrząstowic. 
Prezentowane repliki broni 
palnej wzbudzały także duże 
zainteresowanie wśród tatu-
siów naszych dzieci. 
Jak zwykle ogromnym zain-
teresowaniem cieszyły się 
pokazy strażaków z  Ochotni-

czej Straży Pożarnej w  Koto-
rzu Wielkim oraz przejażdżki 
łodziami dookoła stawu „Ton-
loch”, zorganizowane przez 
pana Zygmunta Spyrę, pro-
wadzącego firmę Auto-Moto-
Yacht w Kotorzu Małym. 
Wielką frajdę sprawiały maki-

jaże, przygotowywane przez 
profesjonalne wizażystki, 
a  całością zabaw sprawnie kie-
rował i  przygotował oprawę 
muzyczną pan Sławomir Grze-
lak z Opola.
W  czasie, gdy dzieci brały 
udział w  atrakcjach specjalnie 

LKW „Turawa” po nowemu i staremu
JERZY MACH PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
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dla nich przygotowanych, ich 
rodzice oraz wszyscy goście 
mogli spotkać się pod namio-
tem oraz skosztować specja-
łów przygotowanych przez 
pana Piotra Długosza oraz pra-
cowników Restauracji „Tura-
wianka”. Dzięki hojności spon-
sorów, każdy mógł skorzystać 
z  bufetu bezpłatnie, a  ciasta 
specjalnie na tę okazję przy-
gotowały panie: Wanda Król, 
Anna Gwóźdź, Monika Twar-
dawska, Małgorzata Kolasa 
oraz Krystyna Mykietów. 
Istotną kwestią było zapewnie-
nie bezpieczeństwa dla wszyst-
kich uczestników imprezy. 
Przez cały czas obecna była 
pielęgniarka pani Renata Wilk 
oraz ratownicy WOPR pano-
wie Józef Matysek oraz Adam 
Twardawski. Odwiedzili nas 

także policjanci z  Komisa-
riatu w  Ozimku. Najlepszą 
nagrodą dla organizatorów był 
uśmiech i  zadowolenie wszyst-
kich dzieci. Nie byłoby to moż-
liwe bez sponsorów, którym 
należą się gorące podziękowa-
nia. Oprócz wyżej wspomnia-
nych należy jeszcze wymienić 
(w kolejności alfabetycznej):
• Auto Kurc s.c. w Turawie
• Bank Spółdzielczy Bank 

Rolników w Opolu Ekspozy-
tura w Turawie

• Bank Żywności w Opolu
• Firma DUDEK H & H z Koto-

rza Małego
• Hurtownia Majster w Tura-

wie
• KLONEX-VCS” PUH Sp. 

z o.o. w Opolu
• Marek Pasoń – Ciesielstwo 

Turawa

• PGL LP Nadleśnictwo Opole
• PGL LP Nadleśnictwo 

Turawa
• Przedsiębiorstwo  Moderni-

zacji Obiektów Przemysło-
wych CEMA SA w Opolu

• Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Handlowe Jerzy 
Wiench w Zawadzie

• Rada Sołecka w Kotorzu 
Wielkim

• Rada Sołecka w Turawie
• Sklep spożywczy 

„Cytrynka” w Turawie

• Syboń s.c. w Turawie
• Urząd Gminy w Turawie

Zarząd LKW „Turawa” ser-
decznie zaprasza wszystkie 
dzieci z  całej Gminy Turawa 
na wspólną zabawę w  przy-
szłym roku. Postaramy się 
zapewnić nie mniej atrakcji niż 
w tym roku i liczymy na kolejne 
rekordy uczestnictwa w  zawo-
dach wędkarskich.

Fot. Mariusz Maćkowiak

W  dniu 24 maja tradycyjnie 
już na Jeziorze Srebrnym 
odbyły się Zawody Wędkar-
skie o  Puchar Wójta Gminy 
Turawa. W zawodach wzięło 
udział 25 zawodników, 
w tym 2 juniorów. 

Wyniki przedstawiają  
się następująco:

Juniorzy:
1. Agata Świerc 
2. Patryk Fikus

Seniorzy:
1. Adam Żurek
2. Denis Miron
3. Wiktor Solga

Zawody wędkarskie
BARTŁOMIEJ KITA

»
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4. Alfons Dubis
5. Janusz Michna
6. Henryk Kowol
7. Jerzy Moch
 W  tym roku ryba 
wyjątkowo dopisała, pierw-
sza trójka w  kategorii senio-
rów złowiła ponad 9 kg ryby, 
a  łącznie w  całych zawodach 
złapano ponad 19 kg. Oczywi-
ście wszystkie ryby wróciły 
z powrotem do jeziora.

»

Żeglarstwo na Jeziorze 
Turawskim ma bogate tra-
dycje. Wielokrotnie organi-
zowano u nas regaty ogólno-
polskie i  międzynarodowe. 
Ale po raz pierwszy zorga-
nizowano tutaj 24 i  25 maja 
br. prestiżowe regaty „APO-
TEX CUP” klasy Delphia 24 
One Design o  Puchar Pol-
ski. Regaty klasy Delphia 
24 w  żeglarstwie porów-
nuje  się do wyścigów samo-
chodowych Formuły 1, bo 
te 7. metrowe jachty osią-
gają bardzo dużą prędkość. 
Na Mazurach uzyskały 
tytuł najszybszych jach-
tów. Zwycięzcą turawskich 
regat została załoga Vec-
try Pawła Oskroby ze Spójni 
Warszawa. Drugie miejsce 
wywalczyła załoga Cellfast 
Piotra Kędziory z  Krosna, 
a  3-cie miejsce zajęła załoga 
Apotex Liga Morska Gliwice 
kapitana Pawła Tarnow-
skiego. Sędziowie i  zawod-
nicy wysoko ocenili walory 
naszego jeziora oraz przy-
stani żeglarskiej (Marina Gro-
bla na Rybaczówce). Podzię-
kowali organizatorom za 
niezwykłą gościnność i  wzo-
rowe przygotowanie regat. 
Było profesjonalne wspar-
cie serwisowe lokalnej firmy 

Auto-Moto-Yacht Pana Zyg-
munta Spyry, były jednostki 
ratownictwa medycznego 
i  opolskiego WOPR. Dojazd, 
rozładunek, kwatery i posiłki 
bez zarzutu. Stowarzyszenie 
Wielkie Księstwo Turawskie 
przygotowało nagłośnienie, 
oprawę muzyczną, podium, 
oflagowanie, a także zawody 
sportowe i zabawy dla dzieci 
na plaży. Stworzyli wyjąt-
kową, wspaniałą atmosferę 
tych zawodów. Jedynym 
mankamentem był niski stan 
wody w  jeziorze, dlatego te 
duże jachty musiały wypły-
wać z  przystani żeglarskiej 
na tzw. przechyle. Wójt 
naszej gminy, fundator jednej 
z  nagród, dziękując organi-
zatorom i  gratulując zawod-
nikom obiecał nieco więcej 
wody na następne regaty. 
Relacja z  regat ukazała się 
w TVP Opole.

Organizator i  główny spon-
sor regat „APOTEX CUP” tj. 
kanadyjska firma farmaceu-
tyczna APOTEX oraz jej part-
nerzy zadeklarowali chęć 
cyklicznego organizowania 
tych zawodów żeglarskich na 
naszym akwenie. 
Więcej informacji na stronach 
WKT i www.wiejewturawie.pl.

Prestiżowe regaty „APOTEX CUP” 
na Jeziorze Turawskim
MICHAŁ JAKUBOWSKI
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Omawiając całokształt działa-
nia, byłoby niemożliwym pomi-
nięcie organizacji i  przeprowa-
dzenia imprez – regat wodnych 
przez nasz ośrodek i klub.
Działań jakże ważnych spor-
towo, rekreacyjne w  pewnym 
sensie związanych z  turystyką 
wodną jak i pewną formą szko-
lenia – doskonalenia w  zakre-
sie żeglowania łodziami żaglo-
wymi i motorowodnymi.
SPORTY WODNE – prawdopo-
dobnie działalność tą rozpoczęto 
w  1951 roku, a  były to zawody 
grupy żeglarzy o  charakterze 
wewnętrznym i  ogólnym, przy 
znikomej jeszcze ich ilości.

Pierwszą  popisową imprezą 
wodną na Zbiorniku Turaw-
skim to: „BIAŁE ŻAGLE NA 
TURAWIE” w  1964  r. w  kla-
sie Cadet. Zwycięzcą indywi-
dualnym był Ryszard Płachta, 
a  również zespołowo LOK 
Turawa. Wyczyn ten potwier-
dzili także w  1965  r. Organiza-
torami tej imprezy byli: redak-
cja „Trybuny Opolskiej”, OOZŻ 
oraz LOK w Turawie.
Następnie do regat dołą-
czono klasę łodzi „Optymist”, 
regaty gromadziły coraz więk-
szą ilość młodych żeglarzy, 
np. w 1966 roku w  imprezie tej 
brali udział żeglarze z  9 klu-
bów: LOK Turawa, LOK Opole, 
LOK Koźle, LOK Racibórz, LOK 
Brzeg, Kotwica Szczedrzyk, Stal 
Nysa, ZHP Turawa i Wyzwole-
nie Racibórz (podaję to na pod-
stawie artykułu Juliusza Stec-
kiego –TO Nr 128 1-2.06.1983 r.). 

W  regatach tych startowali 
żeglarze naszego klubu przez 
kilka lat, a impreza prowadzona 
była przez ponad 30 lat.

Po przejęciu z  powrotem 
Ośrodka LOK na Rybaczówce 
od „Famaku” Kluczbork w 1976r. 
oraz reaktywowaniu działalno-
ści JK LOK – pierwszą naszą 
dużą imprezą wodną były:
• V Mistrzostwa Polski 

Wieloboju Morskiego LOK 
w dniach 10-12 czerwca 
1976 r. Startowały załogi 
11 osobowe z województw: 
Suwałki, Bydgoszcz, Lublin, 
Leszno, Włocławek, Kra-
ków i Opole.

• Impreza składała się z kon-
kurencji:

• wiosłowanie i żeglowanie 
na szalupach D.Z. na Zbior-
niku Turawskim,

• bieg w terenie – tereny leśne 
obok jeziora,

• zawody pływackie –Jezioro 
Średnie,

• strzelanie –strzelnica 
w Jełowej.

Również w  tym roku nasze 
załogi klubowe startowały 
w  zawodach na Jeziorze 
Turawskim: w   maju –regaty 
LZS, następnie o  puchar RU 
WSI Opole – regaty AKŻ, Wie-
loboju Morskim Opole-Pocz-
dam, o puchar ZW LZS Opole.
 W  1977  r. startowaliśmy 
w  I  Żeglarskich Regatach Che-
mików przy udziale załóg i 100 
uczestników z  województw: 
częstochowskiego, katowic-
kiego i  opolskiego. Organiza-

torem na naszym ośrodku był 
Instytut Ciężkiej Syntezy Orga-
nicznej K-Koźle o puchar dyrek-
tora ICSO.
 W  dniu 12 czerwca 
rozpoczyna się „Żeglarska 
Ścieżka Zdrowia”, uczestnicy 
na łodziach wszystkich klas, 
bez względu na budowę łodzi 
i  powierzchnię żagla –brali 
udział w  gonitwie na wodzie 
Zbiornika Turawskiego.
Pomysłodawcami imprezy 
byli: Jurek Łańcucki – Jach-
towy Kapitan Żeglugi Bałtyc-
kiej i  Kazimierz Nowakowski, 
a  współorganizatorami – Opol-
ski Okręgowy Związek Żeglar-
ski – Liga Obrony Kraju w Tura-
wie i  Związki Zawodowe. 
Wykonywano wszystko spo-
łecznie, a  symboliczne nagrody 
fundowali sobie sami żegla-
rze, w  każdą niedzielę kto inny. 
Znaczki, foldery, maskotki, paski, 
czapki żeglarskie, długopisy, itp. 
żeglarze przynosili co mieli.

Regaty cieszyły się niesłabną-
cym zainteresowaniem przez 
cały sezon nawigacyjny, łącz-
nie odbyło się 12 niedziel pod 
żaglami.

A  oto końcowe wyniki tych 
zawodów w 1977 r.:
1. Indywidualnie: 
• Omega: A. Kijas – ZHP 

Turawa,
• Pirat: J. Mateusiak – JK LOK,
• Hornet: E. Gacmanga – AKŻ 

Opole,
• Cadet: W. Kowal – LKS 

Szczedrzyk,

• DZ: Biernacki i Szydłowski 
– LOK,

• Finn: R. Kogut –JK LOK,
• -Optymist: W. Orlik –LKS 

Szczedrzyk,
• Mak: Kr. Łańcucka –

AKŻ Opole,
• Ok-Dingh: J. Wiesiołek –

LKS Szczedrzyk.

2. Zespołowo:
• I. JK Lok Turawa
• II. PSTBR Opole
• III. ZHP Turawa
• IV LKS Szczedrzyk
• V. AKŻ Opole.

Regaty te rozgrywane były do 
1981  r. a  rokrocznie –sezonowo 
startowało się w nich  na przy-
stani JK LOK Turawa.
 Z  kolei edycję tych regat 
przejął LKS Szczedrzyk i  Klub 
Żeglarski „Perkoz” (Ośrodek 
Huty „Małapanew”) pod nazwą 
„Pływaj Razem z Nami”, w któ-
rych startowali zawodnicy 
z naszego klubu LOK.
 
 Także uczestniczyliśmy 
w  zawodach –regatach orga-
nizowanych przez inne kluby. 
22-23 lipca odbyły się regaty 
żeglarskie o  puchar prze-
chodni ZW LOK Opole w  Kla-
sie Omega, zwyciężył Cz. Tka-
czuk –JK LOK, a zespołowo ZHP 
Turawa.

Ciąg dalszy – sporty wodne 
–w  następnych numerach 
„Fali”.

KAZIMIERZ WĘŻYK

A to już ponad 60 lat. 
Ośrodek i JK LOK TURAWA – c.d.
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 Obecnie obowiązują nowe Roz-

porządzenia zmieniające dotychcza-

sowy sposób przyznawania i wydawa-

nia patentów motorowodnych. Nowe 

przepisy wprowadzają wiele zmian 

w PZMWiNW, a dotyczy to informaty-

zacji wszystkich procesów w wydawa-

niu patentów. 

Zmiany w stopniach motorowodnych 

Obecnie obowiązują stopnie: 

1. Sternik Motorowodny 

2. Motorowodny Sternik Morski 

3. Kapitan Motorowodny 

4. Mechanik Motorowodny 

5.  Licencje:  

– Holowanie narciarza lub innych 

obiektów pływających  

–Holowanie statków powietrznych. 

Nowe patenty: 

1. Sternik Motorowodny 

• wymagania: 

 - ukończony 14 rok życia; zdanie 

egzaminu na stopień sternika 

motorowodnego. 

• uprawnienia:  

 - prowadzenie jachtów motoro-

wodnych po wodach śródlądo-

wych, 

- prowadzenie jachtów moto-

rowodnych o długości kadłuba 

do 12 m. po morskich wodach 

wewnętrznych oraz pozostałych 

wodach morskich w strefie do 2 

Mm. od brzegu w porze dziennej, 

- osoby w wieku poniżej 16 lat 

mogą realizować swoje uprawnie-

nia na jachtach motorowodnych 

o mocy silnika do 60 kW.

Uwaga: Wymiana patentu - Sternik 

motorowodny da nam częściowe 

uprawniania dotychczasowego - Star-

szego Sternika Motorowodnego. 

2. Motorowodny Sternik Morski 

• wymagania:  

- ukończony 18 rok życia,  

- odbycie co najmniej dwóch 

rejsów po wodach morskich 

o łącznym czasie co najmniej 200 

godzin żeglugi; zdanie egzaminu na 

stopień Motorowodnego Sternika 

Morskiego. 

• uprawnienia:  

- prowadzenie jachtów motoro-

wodnych po wodach śródlądo-

wych, 

- prowadzenie jachtów motoro-

wodnych o długości kadłuba do 

18m po wodach morskich. 

3. Kapitan Motorowodny 

• wymagania:  

- posiadanie patentu Motorowod-

nego Sternika Morskiego,  

- po uzyskaniu patentu Motoro-

wodnego Sternika Morskiego, 

odbycie co najmniej 6 rejsów po 

wodach morskich w łącznym cza-

sie co najmniej 1200 godz. żeglugi, 

w tym co najmniej 400 godz. 

samodzielnego prowadzenia jachtu 

o dług. kadłuba powyżej 7,5m, 

 - odbycie co najmniej jednego rejsu 

powyżej 100 godzin żeglugi na jach-

cie o długości kadłuba powyżej 20 m, 

- odbycie jednego rejsu powyżej 

100 godz. żeglugi po wodach pły-

wowych z zawinięciem do co naj-

mniej dwóch portów pływowych. 

• uprawnienia:  

- prowadzenie jachtów motorowod-

nych po wodach śródlądowych, 

- prowadzenie jachtów motoro-

wodnych po wodach morskich. 

4. Mechanik Motorowodny 

• wymagania:  

- posiadanie patentu potwierdza-

jącego kwalifikacje do uprawiania 

turystyki wodnej na jachtach 

motorowodnych, 

- zaliczony staż o wymiarze 400 

godzin żeglugi przy obsłudze siłowni 

o mocy co najmniej 147,2 kW, 

- w tym co najmniej 100 godzin 

żeglugi przy obsłudze siłowni 

o mocy większej niż 441 kW, 

- zdanie egzaminu na stopień 

Mechanika Motorowodnego. 

• uprawnienia:  

- pełnienie funkcji kierownika 

maszyn na jachtach motorowod-

nych.

5. Licencje: 

Holowanie Narciarza Wodnego 

• wymagania:  

- ukończony 18 rok życia, - posia-

danie patentu co najmniej Sternika 

Motorowodnego,  

- zdanie egzaminu na licencję - 

holowanie narciarza wodnego lub 

innych obiektów pływających, 

• uprawnienia:  

- uprawnia do turystyki wodnej 

na jachtach motorowodnych przy 

holowaniu narciarza wodnego,  

- oraz przy holowaniu innych 

obiektów pływających, służących 

do uprawiania sportu lub rekreacji 

z wyłączeniem jachtów żaglowych 

i motorowodnych. 

Holowanie Statków Powietrznych 

• wymagania:  

- ukończony 18 rok życia,  

- posiadanie patentu co najmniej 

Sternika Motorowodnego,  

- zdanie egzaminu na licencję - 

holowanie statków powietrznych, 

• uprawnienia:  

- uprawnia do turystyki wodnej 

na jachtach motorowodnych przy 

holowaniu statków powietrznych. 

Jak wymienić lub wygenerować 

patent? 

Na stronach www.pzmwinw.pl został 

uruchomiony system do obsługi wyda-

wania patentów. Osoba chcąca wymie-

nić lub uzyskać duplikat patentu 

powinna wejść na stronę Związku, 

otworzyć zakładkę „patenty”, gdzie 

po kliknięciu na przycisk „wygene-

ruj wniosek” zostanie przekierowana 

do formularza, który po wypełnieniu 

należy wydrukować, podpisać i  ode-

słać do biura Związku wraz z załączni-

kami wymienionymi w  dolnej części 

wniosku. 

Oprócz wymaganych załączników 

do wniosku należy załączyć: Zdjęcie 

o wymiarach 3,5x4,5 cm (z tyłu zdjęcia 

- wpisać długopisem nazwisko i  imię) 

oraz dowód wpłaty na konto Związku 

w  wysokości 50,- zł. Uczniowie i  stu-

denci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty 

w wysokości 25,- zł. po przedstawieniu 

kopii ważnej legitymacji szkolnej lub 

studenckiej. 

 Opłaty dokonywane mogą być 

dotpay lub przelewem na indywidu-

alny numer konta wygenerowany po 

wypełnieniu wniosku. 

 Dotychczas wydane patenty 

zachowają ważność w  zakresie 

potwierdzanych nimi uprawnień 

i mogą zostać wymienione na wniosek 

posiadacza, na patenty wydawane na 

podstawie niniejszego rozporządzenia, 

z  uwzględnieniem kryteriów szcze-

gółowo przedstawionych na stronie  

www.pzmwinw.pl. 

 W  najbliższym czasie na stro-

nie Związku będzie również możliwość 

zapisania się na egzamin na patent 

lub licencję motorowodną. Dostępny 

będzie wykaz egzaminów, na bieżąco 

aktualizowanych z podziałem na woje-

wództwa oraz akweny. 

 Mimo, że zgodnie z  nowymi 

przepisami - szkolenia nie są obowiąz-

kowe - to na stronie pojawi się także 

zakładka informująca, gdzie na tere-

nie Polski aktualnie można odbyć kurs 

przygotowujący do egzaminu. 

 Powyższe informacje opra-

cowano na podstawie materiałów 

zamieszczonych w  wydawnictwie 

PZMW i NW „KILWATER” nr 2/2013. 

 

Podkreślenia i  pewne zmiany sformu-

łowań tekstu - wykonane przeze mnie. 

Adres: Polski Związek Motorowodny, 

Windsurfingu i Narciarstwa Wodnego, 

ul. Wał Miedzeszyński nr 379, 03-980 

Warszawa. tel. 22/617-44-49.

KAZIMIERZ WĘŻYK

Nowe stopnie - patenty motorowodne 
Informacje dla motorowodniaków
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Nocne rozmowy

Gdy świat nuci kołysankę,
oczy piaskiem zasypane,

rozum z sercem toczy bitwę,
gdzie jest szczęście zapisane?

To w pamięci - mówi głowa,
pośród gąszczu wszystkich myśli

zapisane wszystkie słowa,
nawet to, co Ci się przyśni.

Serce rzekło na to skromnie,
a gdy miłość kimś zawładnie
i okazać chcesz jak kochasz 

słowa płyną wtedy do mnie.

Wszak rozumiem twoja słowa
lecz o pięknym tym uczuciu

rzekną usta tylko wtedy,
gdy pomyśli o tym głowa.

Nie zakochasz się bez serca, 
tego przecież nikt nie umie,
lepiej się dogadać szybko - 

kochać sercem i z rozumem.

Od tej pory rozejm będzie,
serce z głową dogadane,

gości szczęście w twojej głowie,
gdy Twe serce zakochane.

A.B.

Pióro

Czy to anioł zgubił pióro?
Czy to Ikar znów kpił z Boga?

Czy  poeta zamyślony
Zgubił je w wyniosłej  wizji?

Dziś nie zgadnę w śnie schowany,
Przez mgłę śledzę ludzkie ruchy
Trzymam w dłoni lekką zgubę 

W księdze drogę nią opiszę.

Trwa wędrówka tylko moment,
W niej tęsknoty i pragnienia.

Nim rozpędzisz okręt wiatrem
Już do portu rzucisz cumę.

Szeptem do snu nocą  kołysz,
Rankiem zbudź ust rosą płochą.

Dzień woalem otul ciała,
Chleb posmaruj naszym życiem.

Za zamkniętą świata ścianą,
W domu z marzeń i tęsknoty,

Czekaj w uśmiech swój ubrana,
W suknię z wiosny  tkaną latem.

Nim zegarmistrz czas odmierzy,
Nim wędrówki kres nadejdzie,

Pozwól w domu Twym odpocząć,
Wspólnie księgę mą dokończyć.

A.B.

Afrodyta – bogini miłości i piękności!
Od niej przykład bierzemy!

Miłość to wielkie cierpienie,
Lecz nie każdy je zna,
Jednemu się serce uśmiecha,
Drugiego boli i łka,
Miłość to wielka księga,
A słowa „Kochać” to jest jej treść,
Miłość to przysięga,
Miłość to słowa piękne i czułe,
Miłość wiecznie na świecie trwa,
Miłość to rozkosz zakochanych,
Lecz czy możesz Ty ją mi dać,
Miłość to słowo rozpaczy,
Miłość to znaczy dotknąć, zobaczyć,
 Jest miłość- co jak ogień palą,
 Są serca -co nikomu się nie żalą,
 Są skargi- gdzie nie ma sędziego,
 Więc jeśli ja płaczę -nie pytaj dlaczego!
Miłość to bicie serca Twego,
Miłość to pocałunek Twoich ust,
Miłość to spojrzenie Twoich oczu,
Miłość to śpiew Twój o poranku,
Miłość to głos i oddech Twój,
Miłość to dotyk Twoich rąk,
Miłość to Ty i Ja to miłość!!!
Miłość jest piękniejsza od słońca,
Lecz tylko wtedy gdy trwa do końca!

 Franciszek-Henryk Paraszczuk

Kącik Poezji

Wiersze Hrabiego
ALFRED KUPKA WYBRAŁ

Das Waldkreuz an  
der Schlackenstrasse

Die lange Allee sind wir scharf galoppiert
Und die schnaubenden Pferde haben am Ende

Derselben allmählich wir auspariert.

Wo der Weg sich gabelt im Heidekraut,
Hat vor Zeiten, um seinen Gott zu ehren,

Einer ein hölzernes Kreuz erbaut.

Wir ritten vorüber voll Übermut,
Und ich sagte zu meiner Frau, der jungen:

„Wie wohl doch oft die Erinnerung tut!

An dieser Stelle, vor vielen Jahren,
Rasteten wir, war ein heißer Tag!

Wie fröhlich und durstig wir Jäger waren!“

Ein langer Galopp und ein taufrischer Tag,
Heim ritten wir auf denselben Wegen:

In den Bäumen Drossel und Amselschlag.

Und als wir am Waldkreuz vorüber kamen,
-Leise sprach’s meine Frau, die junge

„Sind’s Sorgen, die Dich gefangen nahmen?

Die Vögel singen, der Himmel so blau,
Und Du reitest so ernst durch den Maienzauber!“

Da sagte ich „Wenn auf das Kreuz ich schau,

Denk derer ich, die hier fröhlich gesessen“.
- Wie weh doch oft die Erinnerung tut!

Und wie rasch, ja wie rasch werden Menschen 
vergessen!

Acht waren wir damals. Und sieben sind
Wegmüde alle zur Ruhe gegangen.

Nur des achten Faden Frau Norne noch spinnt.

Ihr frohen Gesellen! Wo bleib Euer Mut?
Mit den Jahren, den Winden verweht und ver-

stoben!
Wie wohl und wie weh doch Erinnerung tut!

ZARZĄD TMZT

Kondolencje

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie zmarłego

Henryka Janickiego
wieloletniego członka 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej 

składa Zarząd TMZT.
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Krzyżówka 87
OPRACOWAŁ: PIOTR JENDRZEJ
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Znaczenie wyrazów:

POZIOMO: 3-podkradanie się 
do zwierzyny, 9-światła, elek-
tronów lub słomy, 10-odpo-
czynek, 11-wiosenna roślina 
o  jasnofioletowych kwia-
tach, 12-odraza, 13-gumowa 
łódka, 14-gorzałka, 15-mag-
mowa skała wylewna lub 
żyłowa, 18-biegłość nabyta 
przez praktykę, 19-ruchy orga-
nów roślin związane ze zmianą 
bodźca  działającego bezkie-
runkowo, 22-ułomność, kalec-
two, 27-kartonik z  imieniem 
i nazwiskiem, 32-samica świni, 
33-ważny cosinus tego kąta 
w  elektrotechnice, 34-chrzest 
lub małżeństwo, 35-liczba dni 
tygodnia, 39-rzeka w  Rosji, 
wypływa z  lodowców Ałtaju, 
41-cukiernik, 46-cięta na traku, 
49-karciany atut, 50-tele-
gram wysłany drogą radiową, 
51-zestaw np. gazet z  całego 
roku, 52-gat. wierzby, 53-tam 
sortuje się wyroby, 54-długie 
wolne dla ucznia.

PIONOWO: 1-jest nim Opole, 
2-na straży prawa w  USA, 
3-laska biskupa, 4-nabycie 
weksla przed terminem jego 
płatności, 5-fory dla słabszego, 
6-maszyna włókiennicza do 
drapania tkanin, 7-pożywie-
nie wieloryba, 8-niewiniątko, 
15-część łożyska ślizgowego, 
16-przedmiot, 17-jednostka 
masy w MKS, 20-Charles Percy 
(1905-80) ang. pisarz, 21-rzeka 
w  tytule powieści Miłosza, 
23-np. zero do zera, 24-głos 
syren, 25-miasto polskiej pio-
senki, 26-(wspak)-barwa sierści 
u  zwierząt, 28-sardyna z  Pacy-
fiku, 29-belgijskie miasto, od 
którego pochodzi nazwa bojo-
wego środka trującego, 30-ach-
tel, 31-gruba gałąź, 36-imię 
Cembrzyńskiej, 37-docent 
w skrócie, 38- wyrażana w kilo-

watach, 40-właściciel banku, 
41-suche gałęzie odłamane od 
drzew, 42-państwo w  Pirene-
jach, 43-naucza o Bogu, 44- nie-

waga, 45- pomysł, zamysł, cel, 
46-stolica naszej gminy, 47- 
mała ręka, 48-imię Paderew-
skiego.

Rozwiązanie polega 
na rozszyfrowaniu 

hasła.
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Deutsch-Wagen-Tour” w turawskim gimnazjum

Z życia szkoły w Ligocie Turawskiej

Dzień Dziecka w Domu Dziecka w Turawie

Zawody wędkarskie w Zakrzowie Turawskim

Dzień Dziecka z LKW Turawa

Klub Seniora w Kotorzu Wielkim
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Dzień Dziecka w Domu Dziecka w Turawie

Festyn rodzinny w Kotorzu Wielkim

Uczniowie PSP w Ligocie Turawskiej  
promują zdrowe odżywianie

Święto Rodziny w Oddziale Przedszkolnym 
w Zakrzowie Turawskim

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Turawa


