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„Hej ludzie, idą święta
Niech się otwierają serca.
Zacznie się od nowa liczyć czas…”
(Varius Manx)

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
pragnę złożyć Mieszkańcom i Gościom Gminy Turawa
najserdeczniejsze życzenia.
Niech ciepły klimat świąt i blask Gwiazdy Betlejemskiej
pozostanie z Wami, doda sił i wytrwałości
w trudnych chwilach codziennego życia.
A refleksje i duchowa siła płynące z rodzinnych spotkań
niech pomogą Wam obrać właściwy kierunek i pomyślną,
bezpieczną drogę na Nowy 2015 Rok.
Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa
oraz pracownicy Urzędu

Adam Bochenek

MRGT

Magdalena Sadowska

„Obchody” Dnia Niepodległości

… to już 10 lat

Opolskie Szmaragdy
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„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia…”
Seweryn Krajewski
Wyszeptane w biegu, zapisane w śniegu,
złożone przy choince
Życzenia – te dalekie i te bliskie,
niech się spełnią wszystkie.
Serdecznych, otulonych śniegiem
Świąt Bożego Narodzenia,
które radością i nadzieją wypełnią Wasz dom,
a swym blaskiem oświecą wszystkie dni
Nowego 2015 Roku.
Składa naszym Drogim Czytelnikom
Redakcja kwartalnika „FALA”
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej.

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy Turawa,
chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w wyborach.
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście,
i chcemy jak najlepiej wykonywać powierzony nam mandat.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim
Mieszkańcom Gminy Turawa najserdeczniejsze życzenia
zdrowia szczęścia, pomyślności, radości i miłości.
Niech te Święta będą dla wszystkich
czasem spokoju spędzonym w rodzinnej atmosferze,
a Nowy Rok niech przyniesie tylko to,
co najlepsze dla każdego z Was.
Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Artur Gallus
oraz radni R.G.

Podziękowanie
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 2015
życzą
Zarząd i pracownicy
WiK Turawa

Drodzy Mieszkańcy Gminy Turawa, chciałem
serdecznie podziękować Państwu za okazane mi
ponownie zaufanie i powierzenie po raz czwarty
tak zaszczytnej funkcji Wójta.
Kierując się dobrem ogółu Mieszkańców, będę
nadal uczciwie wypełniał swoje obowiązki.
Dołożę wszelkich starań, aby Państwa problemy
i problemy Naszej Małej Ojczyzny udało się rozwiązać z pożytkiem dla nas wszystkich.
Z wyrazami szacunku Wasz Wójt
Waldemar Kampa
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Osoby wyróżnione podczas
Dożynek Gminnych w Węgrach
REDAKCJA
Drodzy Czytelnicy,
ponieważ w poprzednim numerze naszego kwartalnika „Fala” nie
zmieściła się już informacja odnośnie osób wyróżnionych podczas
tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się w dniach 6 –
7 września w Węgrach, pragniemy zatem na łamach bieżącego
numeru poinformować Państwa o osobach nagrodzonych.
Oto, jak prezentują się laureaci w poszczególnych kategoriach:
za rozwój gospodarstwa rolnego:
Sochor Jolanta i Waldemar, Fronia Lidia i Leon, Fronia Dorota
i Jan, Ful Renata i Bernard, Komor Anna i Krzysztof
za wkład w rozwój gospodarczy Gminy:
Marcin Bartoń, Spółka Śląski Dom, Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Turawie, PPUH Sabina Nowak – Dorn
za działalność kulturalno-społeczną
na rzecz mieszkańców Gminy:
Maria Kula
za promocję Gminy:
Agnieszka Żulewska

za osiągnięcia sportowe:
Jakub Dziuba, Krzysztof Konieczko, Piotr Fronia, Kordian Szymon, Dawid Pech, Łukasz Fuhl, Mateusz Richter, ks. Tadeusz Muc
za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gminy:
Kacper Kadłubowski, Mateusz Smajda, Ks. dr Joachim Waloszek,
Biskup Antoni Bonifacy Reimann, O. Błażej Bernard Kurowski
za działalność kulturalną na rzecz mieszkańców Gminy:
Aleksandra Madera, Natalia Łazarz, Karolina Knopp, Joanna Balcer, Marek Wieczorek, Andrzej Powroźnik
UCZNIOWIE:
za osiągnięcia w nauce:
Wiktoria Stępień, Monika Kotynia, Klaudia Balcer, Katarzyna
Hełka, Luiza Staś, Martyna Korzeniec, Karolina Wodzińska, Paweł
Konieczny, Łukasz Młynek
za osiągnięcia w sporcie szkolnym:
Bartłomiej Rachwalik, Jakub Terczyński, Rafał Spyra, Dominik
Kulig, Tomasz Pyttel, Dominik Stotko, Bartosz Podbrożny, Justyna
Mrocheń.

Wybory samorządowe
– podsumowanie
STANISŁAWA BRZOZOWSKA
Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. (poz. 1134), czynności wyborcze zostały rozpoczęte
już w miesiąc wrześniu 2014 r.
Gminna Komisja Wyborcza
w Turawie zarejestrowała 39
kandydatów na radnych oraz 3
kandydatów na wójta.
W dniu 16 listopada 2014 r.
odbyły się wybory do jednostek
samorządu terytorialnego.
Obwodowe Komisje Wyborcze powołane na terenie Gminy
Turawa pracowały w 10 lokalach wyborczych w składach od
7 do 9 osób.
Analizując statystykę wyborów do Rady Gminy, należy
stwierdzić, że w piętnastu okrę-
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gach wyborczych na ogólną
liczbę uprawnionych do głosowania 7.939 wydano kart
do głosowania 3.060 osobom
uprawnionym do głosowania.
Tak więc frekwencja w całej
gminie wyniosła 38,54 % .
W wyniku głosowania najwięcej głosów otrzymali niżej
wymienieni kandydaci, przez
co uzyskali mandat radnego
w kadencji 2014-2018:
Numer okręgu, nazwisko
i imiona, liczba głosów ważnych oddanych na kandydata
1
Kupka Beata (59)
2
Śliwa Benedykt (113)
3
Farys Jerzy (119)
4
Czech Waldemar (93)
5
Krzysztof Netter (85)
6
Matysek Danuta (172)
7
Gallus Artur (129)

8
Duda Iwona (92)
9
Wieczorek Róża (131)
10 Prochota Adam (110)
11 Kogut Ryszard (76)
12 Syboń Maria (w związku
z zarejestrowaniem tylko 1 kandydata mandat radnego bez
przeprowadzenia głosowania)
13 Warzecha Leonard (97)
14 Klotka Joachim (131)
15 Skrzipczyk Andrzej (110)
Zbiorcze informacje o ilości głosów kandydatów na Wójta
Gminy Turawa:
1
Borkowski Roman (465)
2
Gallus Artur (915)
3
Kampa Waldemar (1609)
Jak wynika z powyższego,
Pan Waldemar Kampa został
wybrany
Wójtem
Gminy
Turawa w I turze głosowania,

gdyż uzyskał ponad połowę
ważnie
oddanych
głosów
tj. 53, 83 %.
Składam
serdeczne
podziękowanie Gminnej Komisji Wyborczej w Turawie za
sprawną i rzetelną realizację
zadań nałożonych przez ustawodawcę, Dyrektorom Szkół
z terenu Gminy Turawa, Prezes Spółki WIK w Kotorzu
Małym oraz Naczelnikowi OSP
w Węgrach za przygotowanie lokali wyborczych, strażakom ochotnikom za gotowość
ochrony lokali wyborczych,
a także wszystkim, którzy pracowali w obwodowych komisjach wyborczych oraz mieszkańcom za udział w wyborach.
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Nasz samorząd
w kadencji 2014-2018
MAGDALENA SADOWSKA
Inauguracyjna sesja rozpoczęła
się 01 grudnia 2014r. od wręczenia z rąk Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej w
Turawie Pani Anny Twardawskiej zaświadczeń o wyborze
na Radnego oraz Wójta Gminy
Turawa w kadencji 2014-2018.
Pierwszej sesji przewodniczyła radna senior - Pani Maria
Syboń do momentu wyboru
nowego
Przewodniczącego
Rady. Po złożonym przez Radnych oraz Wójta ślubowaniu

w tajnym głosowaniu nastąpił wybór Przewodniczącego
Rady Gminy Turawa oraz jego
zastępców. Na czoło nowo
wybranej Rady został powołany Pan Artur Gallus, zaś
wiceprzewodniczącymi zostali
Pani Danuta Matysek oraz Pan
Benedykt Śliwa.
Na kolejnej Nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy Turawa, która
odbyła się w czwartek 04 grudnia Radni wybrali skład oraz
przewodniczących
poszcze-

gólnych stałych komisji. I tak
komisji rewizyjnej przewodniczyć będzie Pani Iwona Duda, a
członkami zostali Pan Ryszard
Kogut, Pan Adam Prochota,
Pan Andrzej Skrzipczyk oraz
Pani Maria Syboń. W komisji ładu, porządku i rolnictwa na czele stanął Pan Benedykt Śliwa, a Pan Joachim
Klotka, Pan Krzysztof Netter, Pani Róża Wieczorek oraz
Pan Leonard Warzecha zostali
członkami tej komisji. W ostat-

niej komisji oświaty, kultury,
zdrowia i partnerstwa przewodniczyć będzie Pani Danuta
Matysek, a wraz z nią w komisji
pracować będą Pan Waldemar
Czech, Pani Beata Kupka i Pan
Jerzy Farys.
Ponadto informuję, iż Przewodniczący Rady Gminy Turawa
będzie przyjmował interesantów w każdą środę w godzinach od 10:00 do 13:00 w pok.
nr 26.

Wolność jest w naturze
KUREK MARCIN
4 października w Nadleśnictwie Turawa na terenie leśnictwa Kadłub Turawski, na Poliwodzie została otwarta trasa
biegowa w ramach akcji „Wolność jest w naturze”. Jest to
jedna z 25 tras wytyczonych
z inicjatywy Lasów Państwowych oraz Ministerstwa Środowiska na terenie 17 Dyrekcji
Regionalnych Lasów Państwowych w 25-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Otwarcia trasy dokonali
Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Turawa Grzegorz Furmański,
Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ozimek
oraz Prezes PZW Okręg Opole

Oto jak prezentują się wyniki biegu według kategorii:
Kategoria I – Kobiety rocznik < 1978r.
Miejsce
Zawodniczka
I
Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk
II
Agnieszka Jamrozik
III
Agnieszka Mazur
Kategoria II – Mężczyźni rocznik < 1978r.
Miejsce
Zawodnik
I
Adam Lupa
II
Tomasz Konfederak
III
Wiesław Markiewicz
Kategoria III – Mężczyźni rocznik 1979-1996r.
Miejsce
Zawodnik
I
Krzysztof Pochuta
II
Daniel Kokot
III
Marek Kapela

Marian Magdziarz. Po przecięciu wstęgi odbył się bieg

Kategoria IV – Kobiety rocznik 1979-1996r.
Miejsce
Zawodniczka
I
Ewelina Pytel
II
Teresa Damberg
Kategoria V – Kobiety rocznik 1997-2001r.
Miejsce
Zawodniczka
I
Julia Olszewska
Kategoria VI – Mężczyźni rocznik 1997-2001r.
Miejsce
Zawodnik
I
Rafał Jurczyński
II
Michał Fraś
III
Dominik Mac

otwarty, w którym udział
wzięło 33 biegaczy oraz 11- oso-

bowa grupa uprawiająca nordic walking.
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Informacja Wójta Gminy Turawa
w sprawie Jeziora Dużego
DANUTA PIWOWARCZYK
Obniżanie w sposób radykalny wody w Jeziorze
Dużym Turawskim przez
RZGW we Wrocławiu jesienią i zimą 2013r./2014r. w oparciu o wytyczne Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu stało się powodem wielokrotnych interwencji Wójta Gminy Turawa
do Marszałka Województwa
Opolskiego, RZGW we Wrocławiu, RDOŚ w Opolu oraz Ministerstwa Środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, a następnie odwołania z dnia 02 lutego 2014r.
do Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie od wydanej decyzji pozwolenie wodnoprawne.
W wyniku złożonego do Prezesa
Krajowego
Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie odwołania Wójta Gminy
Turawa od decyzji Marszałka
Województwa
Opolskiego
pozwolenia wodnoprawnego,
po rozpatrzeniu sprawy w dniu
02 września 2014r. decyzją
znak KZGW/BAPpo-97/2014/
Ic Prezes KZGW w Warszawie uchylił decyzję Marszałka
Województwa
Opolskiego
w całości i przekazał sprawę do

ponownego rozpatrzenia przez
organ I instancji.
W związku z przedmiotową
decyzją Prezesa KZGW w Warszawie uchylającą decyzję Marszałka Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa
Opolskiego przystąpił do ponownego rozpatrzenia sprawy,
w związku ze złożonym wnioskiem przez RZGW we Wrocławiu o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie
wód w Zbiorniku Turawa.
Z dotychczasowych informacji
wynika, że RZGW we Wrocławiu zwrócił się do Marszałka
Województwa
Opolskiego
z wnioskiem o zmianę terminów i poziomów piętrzeń wód
ustalonych w projekcie „Planu
zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Zbiornik Turawa
PLB160004”.
W opracowanym przez RDOŚ
w Opolu projekcie Planu zadań
ochronnych
dla
obszaru
Natura 2000 Zbiornik Turawa
PLB160004, ustalone zostały
następujące poziomy piętrzenia wód:
• w okresie od kwietnia do
drugiej dekady sierpnia

w normalnych warunkach
użytkowania
zbiornika
określonych w instrukcji,
należy dążyć do utrzymania piętrzenia na poziomie
175,00 m n.p.m., tj. przy
pojemności zbiornika ok.
68-69 mln m³ (dopuszczalne
są wahania poziomu wody
±30 cm);
• w okresie od trzeciej dekady
sierpnia, w normalnych
warunkach
użytkowania zbiornika określonych
w instrukcji, należy stopniowo zrzucać wodę i dążyć,
by pod koniec września
poziom piętrzenia kształtował się na poziomie rzędnych od 173,20 m n.p.m., tj.
przy pojemności zbiornika
ok. 41-42 mln m³ do 174,00
m n.p.m. tj. przy pojemności
zbiornika ok. 58 mln m³ w celu
odsłonięcia miejsc żerowania.
Ustalone poziomy piętrzenia
(określone jak wyżej są wynikiem dotychczasowych działań
Wójta Gminy Turawa, mających na celu uzyskanie odpowiednio wysokiego poziomu
piętrzenia wody przez RZGW
we Wrocławiu w Jeziorze
Dużym. Działania te pozwoliły
skutecznie zapobiec radykal-

Fotografia obrazująca stan wody w Jeziorze Dużym w sezonie turystycznym 2014r., Urząd Gminy Turawa

nemu obniżaniu poziomu wód
przez zarządcę zbiornika.
Racjonalne
gospodarowanie wodą, z uwzględnieniem
utrzymywania odpowiedniego
poziomu wody, pozwala na
zachowanie wielofunkcyjnego
wykorzystania zbiornika.
Pierwsze efekty opisanych
wyżej działań były widoczne
w trakcie tegorocznego sezonu
turystycznego. W zbiorniku
utrzymywany był wysoki
poziom wody, w miesiącu sierpniu br. kształtował się na poziomie ok. 64-66 mln m³.
W lokalnych mediach mogliśmy czytać pozytywne artykuły na temat Jeziora Dużego
np. „tegoroczne lato jest pierwszym od wielu lat, gdy jezioro
duże nie ma większego kłopotu
z zakwitaniem sinic” itd.
Przypominamy, że pozwolenie wodnoprawne, od którego
zostało wniesione odwołanie,
zakładało obniżanie poziomu
wody w zbiorniku każdego
roku, począwszy od 2014 r. do
2034 r. w miesiącach letnich
przez cały okres turystyczny.
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Młodzieżowa Rada
Gminy Turawa... to już 10 lat
JUSTYNA TIELECZEK
W 2014 przypadła 10
rocznica założenia Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. Z tej
okazji 07 listopada br. zorganizowaliśmy Galę Jubileuszową,
na którą zaproszeni zostali byli
i obecni radni MRGT, współzałożyciele jak również Władze
Gminy Turawa. Na uroczystości, którą poprowadził Michał
Budnik, zastępca przewodniczącego, wręczone zostały
podziękowania za aktywną
działalność na rzecz środowiska młodzieżowego i lokalnej
społeczności, jak też za godne
i wzorowe pełnienie funkcji
Radnego MRGT. Nie zabrakło
również jubileuszowego tortu,
który symbolicznie został
wspólnie pokrojony przez
obecną Przewodniczącą Wiolettę Dorn, jak również Przewodniczących z poprzednich
kadencji, Sebastiana Klotkę
oraz Patryka Wieczorka.
Jubileusz ten był okazją do
podsumowań, ale i do podzielenia się planami na przyszłość. Ostatnie lata pozwoliły nam wypracować dobrą
współpracę z lokalnymi organizacjami i władzami naszych
miejscowości, co w efekcie
pozwala sprawnie realizować nasze projekty, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. W ciągu tych dziesięciu
lat udało nam się wykreować
kilka cyklicznych imprez: jak
Objazdowy Turniej Tenisa Stołowego „Ping Pong w Turawie” czy Otwarty konkurs
Piosenki „Nas Łączy Muzyka”.
Projekty te są rozpoznawalne
również poza naszą Gminą,
dlatego też chcemy je dalej
rozwijać. Planujemy poszerzyć ofertę warsztatów, które

będą w kręgu zainteresowań
młodzieży, ale i dorosłych,
chcielibyśmy mocniej skupić
się na promocji aktywnego
życia społecznego młodzieży
– planujemy aktywizować ją
do zadbania o swoje najbliższe otoczenie - dzięki pracy
na jego rzecz. Myślę, że przy
dalszej współpracy z Gminą
Turawa, Radą Gminy Turawa
oraz
współorganizatorami
uda się to zrealizować, a oferta
Młodzieżowej Rady Gminy
Turawa nadal będzie wzbogacać życie społeczne w naszej
gminie.

Gala
Jubileuszowa
była
świetną okazją, aby przypomnieć sobie miniony czas
i podsumować 10–letnią działalność Młodzieżowej Rady
Gminy Turawa – organizacji ciągle młodej, rozwijającej
się i uczącej współdziałania
w społeczeństwie.
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Poradnia psychologiczno–
–pedagogiczna w Ozimku
JERZY FARYS
Poradnia
Psychologiczno–
Pedagogiczna
funkcjonuje
na terenie Ozimka od wielu
lat. Została założona w 1978
roku. Otacza opieką psychologiczno–pedagogiczną i logopedyczną dzieci od chwili urodzenia poprzez wszystkie etapy
edukacyjne. Wspiera rodziców i prawnych opiekunów,
a także nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących dzieci.
Poradnia swoją działalnością obejmuje cztery gminy
powiatu opolskiego, gminę
Ozimek, Turawa, Chrząstowice i Tarnów Opolski. W swej
ofercie proponuje różnorodne
formy pomocy:
• psychologicznej,
• logopedycznej,
• pedagogicznej
Zatrudnieni specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, neurologopeda, tyflopedagodzy, surdopedagog, doradca zawodowy)
oferują:
• badania diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne
uczniów w przypadku trudności dydaktycznych i specyficznych trudności w nauce
(dysleksja,
dysortografia,
dysgrafia, dyskalkulia),
• określenie poziomu rozwoju
intelektualnego,
społecznego i emocjonalnego dzieci
w wieku od 0 – 3 r. ż. oraz
w wieku przedszkolnym,
• diagnozę sytuacji wychowawczych i pomoc rodzicom, dzieciom, młodzieży
i nauczycielom w celu podjęcia działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych,
• diagnozę i terapię logopedyczną,

• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce oraz ze
zdiagnozowanymi
specyficznymi
trudnościami
w nauce,
• pomoc terapeutyczną w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych
u dzieci (terapia indywidualna i rodzinna),
• pomoc w wyborze kierunku
kształcenia i określenia preferencji zawodowych,
• prowadzenie
warsztatów
psychoedukacyjnych
na
terenie szkół i placówek (na
zaproszenie szkół i placówek),
• prowadzenie warsztatów
i szkoleń dla Rodziców,
• badania
przesiewowe
w ramach profilaktyki dysleksji, a także przesiewowe
badania słuchu, wzroku
i mowy za pomocą multimedialnego programu „Mówię,
Widzę, Słyszę”.
Po przeprowadzonych badaniach specjaliści formułują opinię. Na jej podstawie szkoła
bądź placówka organizuje
dziecku odpowiednie formy
pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.
Poradnia w Ozimku wydaje
również opinie o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole oraz
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych:
• niesłyszących i słabosłyszących;
• niewidomych i słabowidzących;
• z
niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją;

• upośledzonych umysłowo;
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
• z niepełnosprawnościami
sprzężonymi;
a także:
• niedostosowanych społecznie;
• zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Zespół orzekający poradni
wydaje również :
• orzeczenia o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla
dzieci, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do
przedszkola lub oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
• orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieciom i młodzieży, których
stan zdrowia uniemożliwia
lub utrudnia uczęszczanie
do szkoły,
• orzeczenia o potrzebie zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim.
Do Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania.
Korzystanie z naszej oferty
jest dobrowolne i nieodpłatne.
Poradnia w Ozimku wyposażona jest w liczne testy diagnostyczne, pomoce do terapii
logopedycznej i psychopedagogicznej. Posiada bogaty księgozbiór literatury specjalistycznej, dysponuje sprzętem
komputerowym wraz z oprogramowaniem. Systematycznie
zaopatrywana jest w nowocze-

sne programy komputerowepomocne w działaniach diagnostycznych i terapeutycznych.
Od kilku lat w pracy terapeutycznej Poradni wykorzystywana jest nowoczesna
metoda trenowania mózgu
EEG Biofeedback. Metoda
ta stosowana jest do terapii
dzieci i młodzieży z różnego
rodzaju zaburzeniami i chorobami
psychosomatycznymi,
może służyć również ludziom
zdrowym i aktywnym, intensywnie uczącym się, obarczonym dużą odpowiedzialnością
i stresem. Treningi EEG Biofeedback prowadzą do poprawy
pracy mózgu, co z kolei skutkuje poprawą funkcjonowania
całego organizmu i poprawia
jakość życia.
Metodę EEG Biofeedback polecamy w szczególności dzieciom
i młodzieży :
• z zaburzeniami koncentracji
uwagi,
• nadruchliwością psychoruchową,
• trudnościami w uczeniu się,
• dysleksją,
• obniżoną samooceną.
Trening Biofeedback wycisza
nadpobudliwość, niepokój, lęki,
poprawia koncentrację uwagi,
poprawia szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, wpływa
dodatnio na samoocenę.
W Poradni stosujemy
również diagnozę i terapię
metodą Warnkego. Przeznaczona jest ona dla dzieci i młodzieży, u których występują
trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania
i mówienia. Jako jedyna placówka w powiecie opolskim
dysponujemy pełnym, nowoczesnym oprzyrządowaniem

»
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i wyszkoloną w tym zakresie
kadrą.
Procedura
diagnostyczna
w metodzie Warnkego składa
się z 14 kroków. Każde z zadań
testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz
motoryki.
W oparciu o wynik uzyskany
w procesie diagnozy, terapeuta
opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości
pacjenta. Trening prowadzony
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metodą Warnkego zawiera
zadania odpowiadające 14 próbom diagnostycznym.
Trening opiera się na dwóch
zasadniczych filarach:
1. Automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.
2. Automatyzacja koordynacji
półkul mózgowych.
Terapią obejmuje się osoby
z objawami Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Metoda ta pozwala na

poprawę
funkcjonowania
dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz
w obszarze świadomości własnej motoryki i równowagi.
Wykorzystywany w terapii
sprzęt jest atrakcyjny dla dzieci
np. BrainBoy Universal Professional (poradnia posiada 5
indywidualnych zestawów), co
sprawia, że mozolne ćwiczenia
postrzegane są znacznie pozytywniej i dają lepsze efekty.

Obecnie jesteśmy w trakcie
przygotowań do uruchomienia
w Poradni pomocy dla dzieci
najmłodszych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Serdecznie zapraszamy
do skorzystania
z naszych usług.
DZIĘKUJEMY!

„Obchody” Dnia Niepodległości
ADAM BOCHENEK

W Gminie Turawa rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, uczczono na sportowo. Zorganizowany został
I Marsz Niepodległości. Ponieważ od początku przyjęto założenie, że nie będzie to impreza
o charakterze pochodu, których w tym dniu i tak wiele, za
miejsce wydarzenia wybrano
Jezioro Średnie i jego piękne
okolice. Przed startem przywitał wszystkich Wójt Gminy
Turawa, który sam zaopatrzony
w kijki, też wziął udział w przemarszu. Trasa, którą mieli do
przejścia uczestnicy, liczyła
3800 m, a pokonanie jej odbyło
się w technice nordic walking.
Na starcie stanęły 73 osoby,
spośród których wyłoniono

najstarszych i najmłodszych
uczestników. I tak najstarszymi
uczestnikami zostali Pani
Agnieszka Kaniuth z Osowca
(81 lat) i Pan Jerzy Buchta również z Osowca (74 lata), a najmłodszymi Amelia Kita z Antoniowa (7 lat) i Bartosz Klemens
z Ozimka (5 lat). Każdy z uczestników oprócz trasy, którą miał
do przejścia, musiał też wykonać ćwiczenia na dowolnie
przez siebie wybranym przyrządzie zewnętrznej siłowni,
mieszczącej się na jednej z plaż
Jeziora Średniego. Ta swoista
ścieżka zdrowia dała wszystkim wiele radości.
Po dotarciu do mety wszystkim zawodnikom wręczono
pamiątkowe medale i dyplomy,

a „zgubione” na trasie kalorie
uzupełnił pyszny żurek, którym częstował właściciel Baru
Zefirek, u którego zlokalizowano biuro zawodów. Najważniejsze, że dopisała pogoda, bo
obchody Dnia Niepodległości

odbyły się w pięknym klimacie złotej polskiej jesieni. Cieszy
też fakt, że w imprezie wzięły
udział całe rodziny. Na koniec
Wójt zaprosił wszystkich na
przyszły rok, gdzie w planach
są dwie trasy przemarszu, dla
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amatorów i trasa dla tych, którzy będą
chcieli współrywalizować o pierwsze miejsca na dłuższym dystansie. Imprezę zor-

ganizował Referat Turystyki i Promocji
Urzędu Gminy w Turawie.

Tradycja św. Marcina
w naszej Gminie
MAGDALENA SADOWSKA

Św. Marcin w Kotorzu Wielkim - fot. Krystian Komor
Św. Marcin z Tours urodził się ok.
316 r. w Panonii, w rodzinie oficera rzymskiego. Został wojskowym i jako legionista trafił z garnizonem do Galii. Przez pewien
czas służył w Amiens i tam właśnie miało miejsce zdarzenie,
które odmieniło jego życie. Wracając z patrolu zobaczył proszącego o litość, półnagiego człowieka. W odruchu miłosierdzia
odciął mieczem połę swego płasz-

cza i okrył nią biedaka. Żywot
głosi, że we śnie ujrzał Chrystusa odzianego w jego płaszcz
i mówiącego do aniołów: „Patrzcie, jak mnie Marcin katechumen
przyodział”. Niebawem Marcin oddał się życiu duchowemu,
a z czasem został biskupem Tours.
11 listopada przypada
dzień św. Marcina, który obfituje w różne tradycje folklorystyczne. Na terenie naszej

gminy również można było
wziąć udział w obchodach
tego święta. W parafii p.w. św.
Michała Archanioła w Kotorzu
Wielkim po mszy św. odbyło się
przedstawienie przygotowane
przez dzieci, po którym wszyscy
w uroczystej procesji z lampionami i św. Marcinem udali się
na poczęstunek przy ognisku.
Również w Węgrach po mszy
św. odbył się uroczysty orszak

ze świętym na czele. Przed placem zabaw, na którym odbywała się dalsza część uroczystości można było napotkać
żebraka, któremu św. Marcin
oddał część swojej szaty. Wszyscy uczestnicy zebrani wokół
ogniska zostali poczęstowani
rogalami św. Marcina i gorącą
herbatą, a czas umilały im
dźwięki orkiestry.
Podobnych obchodów nie

»
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zabrakło również w parafii p.w.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej, gdzie
po Mszy św. i procesji z lampionami, której przewodził św.
Marcin, jadący na pięknym
rumaku, na uczestników czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Przy ognisku częstowano
się kiełbaską z grilla, gorącą herbatą, tradycyjnymi rogalikami,
dla dzieci przygotowano słodycze, a dorośli mogli skosztować „grzańca”. Ze św. Marcinem
spotkały się dzieci i mieszkańcy
całej parafii.
Natomiast w parafii p.w.
św. Floriana w Zawadzie dzieci
w orszaku z lampionami udały
się w do kościoła gdzie po Mszy
św. wszyscy uczestnicy zostali
poczęstowani rogalami św.
Marcina.
W Bierdzanach uroczystość
św. Marcina zorganizowała
Rada Sołecka, Ochotnicza Straż
Pożarna oraz Rada Parafialna
z księdzem proboszczem na
czele. Uroczystości rozpoczęły
się w kościele p.w. św. Jadwigi
Śląskiej następnie po krótkim
przemarszu wszyscy uczestnicy zebrani na placu przy
kościele zostali poczęstowani
rogalami i ciepłymi napojami.
Nie zabrakło również grilla,
ogniska i dziecięcych śpiewów.
Jak widać tradycja św. Marcina w naszej Gminie jest chętnie kultywowana, z czego
możemy się cieszyć, a przekazywane w ten sposób z pokolenia
na pokolenie treści kultury nie
zostaną zapomniane.
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Św. Marcin w Kotorzu Wielkim - fot. Krystian Komor

św. Marcin w Ligocie Turawskiej

św. Marcin w Ligocie Turawskiej

Św. Marcin w Węgrach - fot. Sołectwo
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Pomóżmy przetrwać zimę
BARBARA BOSY KIEROWNIK GOPS W TURAWIE
Zbliżający się okres zimowy,
a zwłaszcza utrzymujące się
niskie temperatury i obfite
opady śniegu stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia
lub życia osób bezdomnych,
samotnych (starszych i niepełnosprawnych )oraz nadużywających alkoholu. Należy więc
podjąć wszelkie działania dla
ochrony tych osób w celu zapobiegania zamarznięciom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie zwraca
się do mieszkańców Gminy
Turawa z apelem,
aby nie przechodzili obojętnie obok potrzebujących i zgłaszali wszystkie niepokojące
przypadki osobiście w siedzibie
ośrodka lub telefonicznie, jak
również pracownikom innych
instytucji zobligowanych do

udzielania pomocy.
Wyrażam przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej Gminy pozwoli na
działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw troski o
najsłabszych i pozwoli uniknąć nieszczęśliwych następstw
zimy.

998 – Straż Pożarna
997 - Policja
991 – Pogotowie Energetyczne
112 – Telefon Ratunkowy (tylko
z telefonu komórkowego)
0 800 120 226 – infolinia Policji
(połączenie bezpłatne)
77 402 67 40 Policja Ozimek
77 421 22 29 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Turawie

Kontakt telefoniczny:
999 – Pogotowie Ratunkowe

Informacja – rolnicy
DANUTA PIWOWARCZYK
W związku z obowiązkiem określonym w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt, który między innymi nakłada obowiązek wskazania przez Gminę
gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w ramach
realizacji „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, Wójt Gminy
Turawa zwraca się z uprzejmą
prośbą do rolników, posiadających gospodarstwo rolne na
terenie Gminy Turawa, którzy
wyraziliby chęć podjęcia się
współpracy w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami
gospodarskimi w wyjątkowych
sytuacjach.

Informację w tym przedmiocie wraz z pisemną deklaracją osoby, która wyrazi wolę
współpracy w tym zakresie
prosimy przekazać Sołtysowi
danej miejscowości lub przesłać do siedziby Urzędu Gminy
Turawa ul. Opolska 39c, 46-045
Turawa.

Szczegółowych informacji w tej
sprawie udziela: Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, (pok. 35).
Godziny pracy urzędu: pon.
8.00-16.00, wt-pt. 7.00-15.00;
tel. 077 4212 072 wew. 105 lub
104.
Poniżej wzór deklaracji.

........................................
miejscowość data

DEKLARACJA
................................................
................................................
................................................
(imię i nazwisko, adres)

Deklaruję współpracę z Urzędem Gminy Turawa w przedmiocie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi w ramach
realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” w wyjątkowych sytuacjach.

....................................
podpis

12

Kwartalnik GMINY TURAWA

Dofinansowanie usuwania azbestu
na terenie Gminy Turawa
DANUTA PIWOWARCZYK
Wójt Gminy Turawa informuje, iż w ramach Umowy
Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu na zadanie usuwania
azbestu, w wyniku końcowego
rozliczenia zadania, Gmina
Turawa otrzymała dofinansowanie, które wyniosło:
23 865,13 zł, w tym ze środków:
• NFOŚiGW w Warszawie 14 038,31 zł (50% kosztów
kwalifikowanych);
• WFOŚiGW w Opolu 9 826,82 zł (35% kosztów

kwalifikowanych);
• udział środków własnych
beneficjentów końcowych Wnioskodawców 4 211,49 zł
– co stanowiło 15%.
Dofinansowaniem objęte
zostały prace: demontażu,
transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest dla mieszkańców, którzy
wystąpili do Gminy Turawa ze
stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Turawa, przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu.

Program będzie ponownie realizowany po uruchomieniu kolejnych naborów realizowanych przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W wyniku realizacji zadania
uzyskany został efekt rzeczowy i ekologiczny zadania,
poprzez usunięcie i unieszkodliwienie z terenu Gminy
Turawa 46,09 Mg odpadów
zawierających azbest.

Informacja dla użytkowników
wyrobów zawierających azbest
DANUTA PIWOWARCZYK
Obowiązki właściciela,
zarządcy lub użytkownika
miejsc, w których jest lub był
wykorzystywany azbest
1. ZŁOŻENIE
INFORMACJI
O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc w których jest
lub był wykorzystywany
azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów
zawierających azbest.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,

w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8
poz. 31) właściciel posiadający
wyroby zawierające azbest np.
dach, elewację, rury azbestowe,
itp. zobowiązany jest sporządzić informację zawierającą
m.in.. dane o ilości azbestu i jego
występowania.
Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik
inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających
azbest” stanowiącej załącznik
nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do
dnia 31 stycznia właściwemu
marszałkowi województwa.
Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa, odpowiednio

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Informację sporządza się
w dwóch egzemplarzach:
• jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej
właściwemu organowi;
• drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego
roku, do czasu sporządzenia
następnej informacji.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające

azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110080031
2. SPORZĄDZENIE
OCENY
STANU I MOŻLIWOŚCI
BEZPIECZNEGO
UŻYTKOWANIA
WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji
przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych
wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych
wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu
ocenę stanu i możliwości bez-
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piecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną
dalej „oceną”.
Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Podmioty, o których mowa
wyżej, przechowują ocenę
łącznie z dokumentacją miej-

sca
zawierającego
azbest,
obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących
budynkami, dla których jest
prowadzona książka obiektu
budowlanego na podstawie

art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być
dołączona do książki obiektu
budowlanego.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-

nej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623

„Opolskie Szmaragdy” 2014
MAGDALENA SADOWSKA
W weekend 13-14 września
2014r. w Opolu pod patronatem
honorowym Marszałka Województwa Opolskiego odbył się
II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”, podczas którego zaprezentowany został
dorobek artystyczny naszego
regionu.

Przez dwa dni na scenie Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera
oraz na scenie plenerowej na
Placu Wolności występowali
soliści, chóry, instrumentaliści i zespoły muzyczne, pokazując różnorodność i bogactwo
naszego regionu w dziedzinie
kultury. Łącznie podczas przeglądu zaprezentowały się 54

grupy artystyczne.
Ponadto można było oglądać
wystawy twórców regionalnych w Miasteczku Kultury,
w którym lokalni artyści przygotowali pokazy garncarstwa
i kowalstwa oraz wystawy
rękodzieła ceramicznego, ręcznie
malowaną
porcelanę,
rzeźby, kroszonki, prace malar-

skie i haftowane oraz fotografie
i witraże.
W drugim dniu przeglądu na
deskach plenerowej estrady na
Placu Wolności swój występ
zaprezentował zespół „Jaźwinki” z Bierdzan, otrzymując
pamiątkową szklaną statuetkę
„Opolskie Szmaragdy”.

Zespół „Jaźwinki” Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wielkie postacie Gminy Turawa
Joachim Halupczok
JERZY FARYS
Joachim Halupczok
polski kolarz szosowy, wicemistrz olimpijski, dwukrotny
medalista mistrzostw świata.
W czasie jednej z rozmów

z panem Romanem Respondkiem z Osowca uświadomiłem
sobie, że na łamach Fali rzadko
przedstawiane są wybitne
postacie z terenu Gminy
Turawa. To, że nasza gmina jest

mała, nie oznacza, że nie ma
wśród nas znaczących postaci.
Z tego powodu postanowiłem
cyklicznie przedstawiać życiorysy żyjących i zmarłych osób,
które zasłużyły się dla naszej

gminy. Niektórzy z nich byli na
ustach całej Polski.
Cykl artykułów pragnę rozpocząć od wybitnej postaci Gminy
Turawa, jaką był Joachim
Halupczok. Ten znakomity
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sportowiec, mimo że nie urodził się w naszej gminie, spędził
tutaj część swojego życia w czasie krótkiego okresu małżeństwa, zakończonego jego niespodziewaną śmiercią.
Często szczycimy się, że nadano
nazwę nowej ulicy czyimś imieniem, kolejna szkoła ma swojego patrona, a mistrz świata
w kolarstwie, były mieszkaniec naszej gminy, którego grób
znajduje się w Osowcu, nigdy
nie został przez nas wyróżniony. Chociaż ¼ swojego krótkiego życia spędził w Osowcu.
Byliśmy dumni, gdy wygrywał wyścigi, a po zakończeniu kariery zawodowej został
zapomniany. Joachim Halupczok nie żyje, lecz pozostała
po nim żona Barbara i dwójka
wspaniałych dzieci. Jego syn
Robert jest całkiem podobny
do ojca. Moje drogi z wybitnym kolarzem nigdy nie zeszły
się osobiście, chociaż mijaliśmy się w mozole zajęć. Jednak miałem to szczęście, że
uczyłem dwójkę jego sympatycznych i bardzo skromnych
dzieci: Anię i Roberta. Pamiętam, jaki Robert był dumny
ze swego ojca, gdy mógł przynieść na lekcję historii pamiątki
po nim: medale, wycinki prasowe i filmy vhs. Gdy zadałem
mu pytanie, czy pamięta swego
ojca, odpowiedział, że był mały
i w pamięci zostało mu niewiele
wydarzeń z tamtego okresu.
W tym roku mija 20 rocznica
śmierci dwukrotnego mistrza
świata i wicemistrza olimpijskiego w kolarstwie, bardzo skromnego człowieka,
Joachima Halupczoka. O tym
wydarzeniu poinformowały
media ogólnopolskie, lecz na
terenie Gminy Turawa była
cisza, dlatego też przedstawiam
krótki życiorys wielkiego sportowca.
Joachim
Halupczok
(ur.
3.06.1968 w Niwkach, zmarł
5.02.1994 w Opolu.
Wychował się w sąsiednich
Niwkach, jego matka pochodziła z Marszałek obok Turawy.
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W 1986 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Opolu,
jako mechanik pojazdów samochodowych. W latach 19861989 był uczniem Technikum
Mechanicznego dla Pracujących w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu. Jednak
jego miłością było kolarstwo.
Jako młody chłopak trenował w klubie LKS Ziemia Opolska, kuźnicy wielkich talentów kolarskich. Już w wieku 19
lat trafił do reprezentacji Polski
prowadzonej przez Ryszarda
Szurkowskiego, wziął udział
w Wyścigu Pokoju i zajął wysokie siódme miejsce. W 1988r.
wraz z drużyną wziął udział
w igrzyskach olimpijskich
w Seulu. W jeździe drużynowej na czas na 100 km zdobył
srebrny medal. Polacy przegrali wówczas walkę o złoto
z ekipą NRD o zaledwie siedem
sekund. Wielką klasę pokazał
na wyścigu Gran Premio della
Liberazione. Wygrał we Włoszech wyścig GP Liberazione
na trudnej trasie koło term
Karakalli.
W mistrzostwach
świata
we francuskim Chambery
w wyścigu drużynowym
Polacy, startujący w identycznym składzie jak w Seulu,
znowu przegrali z NRD. 26
sierpnia 1989 r. „Achim” - tak
był nazywany przez kolegów,
zdobył złoty medal mistrzostw
świata, które odbywały się we
Francji. Cały kolarski świat
był pod wrażeniem Joachima
Halupczoka. W wyścigu indywidualnym wygrał bezapelacyjnie. Zdecydował się na atak
na zjeździe z Cote de Mantagnole i pędził z prędkością 100
kilometrów na godzinę, tak,
że nikt nie starał się go gonić.
Jechał samotnie dwie rundy
po złoty medal, a na mecie miał
prawie 3 minutową przewagę
nad rywalami.
Jego niezwykły talent docenili
czytelnicy, Joachim Halupczok
mając 21 lat wygrał plebiscyt
„Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski.

Joachim Halupczok swoją
wybrankę
serca
znalazł
w Osowcu. Ślub z panią Barbarą
Schubert odbył się 23.08.1988 r.
W szczęśliwym związku małżeńskim w 1988 r. urodził się
syn Robert, a w 1991 córka
Ania.
W 1990 r. Joachim Halupczok, mając zaledwie 21 lat,
przeszedł na zawodowstwo.
Został zawodnikiem Diana-Colnago-Animex
i
wziął
udział w mistrzostwach świata
w Utsunomiya. W pierwszym
z trzech wielkich wyścigów
spisywał się znakomicie. Zajmował wysokie piąte miejsce, a nawet był wiceliderem
wyścigu. Jednak musiał wycofać się z imprezy ze względu na
kontuzję kolana.
W pierwszym roku zawodowej kariery jesienią wynikły
problemy zdrowotne - arytmia serca - spowodowała, że
musiał zrezygnować ze sportu.
Na początku 1992 r. stan jego
zdrowia poprawił się i zezwolono kolarzowi na powrót do
peletonu. Wkrótce startował
w hiszpańskiej Vuelcie i zajął
piąte miejsce. Jednakże badania
wykonane pod koniec sezonu
wykazały pogłębiającą się arytmię. Jesienią 1992 r. Joachim
Halupczok, w wieku 24 lat,
musiał ostatecznie zakończyć
karierę. Lekarze zabronili mu
jakiegokolwiek wysiłku.
Po tej diagnozie powrócił
do Polski, do swojego domu
w Osowcu. W wolnych chwilach grywał amatorsko z kolegami w piłkę nożną. W dniu
5.02.1994 r. w czasie odbywających się zawodów halowej piłki
nożnej w Opolu Joachim Halupczok miał wystąpić rekreacyjnie jako bramkarz. Jednakże
w czasie rozgrzewki zasłabł
i stracił przytomność, zmarł
w drodze do szpitala. Lekarz
stwierdził niewydolność serca,
a w następstwie zgon. Joachim
Halupczok zmarł w wieku niespełna 26 lat. Pogrzeb odbył się
w środę o godz. 13 w kościele
w Węgrach koło Osowca.

Od 1994 r. dla uczczenia
pamięci znakomitego kolarza
odbywa się wyścig o Memoriał
Joachima Halupczoka na Ziemi
Turawskiej.
Mieszkańcy Niwek pamiętają
o swoim bohaterze i w sobotę
21.08.2010 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika
Joachima Halupczoka, mistrza
świata z 1989 r. Być może kiedyś
także na terenie naszej gminy
stanie jego pomnik, zostanie
nazwana szkoła jego imieniem
lub chociaż powstanie tablica
upamiętniająca wielkiego sportowca Joachima Halupczoka.
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Jak obchodzono święta Bożego
Narodzenia w rodzinie hrabiowskiej
na zamku turawskim
KUPKA ALFRED
Na podstawie wspomnień
z
dzieciństwa
urodzonej
w 1873r. najstarszej córki
Hedwig i Karla Hrabiów von
Garnier- Turawa Fredy von
Garnier.
W siedmiu z dziewięciu wiosek należących w tym czasie
do majoratu Turawskiego były
szkoły wiejskie. W nich nasza
rodzina inaugurowała można
by tak powiedzieć corocznie okres Bożo-Narodzeniowy
obdarowywaniem dzieci szkolnych, pracowników leśnych,
folwarcznych i ludzi starszych
z tych wiosek związanych
z majoratem. Rozpoczynało się
to wszystko z odpowiednim
wyprzedzeniem, wielkimi całodziennymi zakupami w Opolu.
Kupowano całe bale odpowiednich wełnianych i bawełnianych materiałów i gotowych
części garderoby. Następnie
omawiano całość z wiejskimi
krawcami, którym nauczyciele,
leśniczowie rewirowi i inspektorzy folwarków dostarczali
listę potrzebujących i według
tych list rozpoczynało się wielkie krojenie i szycie. Wszystko
musiało być na 8 dni przed
świętami gotowe. Dwa dni
przed rozpoczęciem objazdu
wiosek pakowano w spiżarni
zamku wielkie paczki żywnościowe z różnymi kaszami,
ryżem, cukrem, kawą, grochem.
Do tego jeszcze duże torby albo
worki z orzechami, piernikami
itp. A także gotowe już, uszyte
ubrania, szale, koszule, fartuchy, a dla dzieci przybory
szkolne itd. To wszystko ładowano do dużych sań (przeważ-

nie wtedy na górnym Śląsku
leżał śnieg) lub wozów. My bardzo ciepło ubrani, nogi w lisich
futrach, ładowaliśmy się do
pierwszych sań i rozpoczynało się objeżdżanie miejscowości. W szkołach czekali nauczyciele ze swoimi klasami, przed
wystrojoną oświetloną choinką.
Uroczystość rozpoczynano od
śpiewania kilku pieśni Bożonarodzeniowych. Raz zdarzyło się
w pewnej szkole, że zamiast tego
zaśpiewano skoczną wesoła
melodyjkę. Mama zaskoczona
zawołała: To nie jest pieśń kolędowa! Na to jedna, ze starszych
dziewczynek wstaje i mówi iż
stary nauczyciel jest bardzo głuchy i myślał iż dzieci śpiewają
odpowiednią pieśń. To zajście
przyspieszyło przejście nauczyciela na emeryturę. Po śpiewaniu dzieci pojedynczo deklamowały świąteczne wiersze.
Następnie odbywało się obdarowywanie dzieci. Zwykle przypadało na dziecko 10 orzechów,
tyleż pierników, przybory do
pisania i jedna część garderoby. Po dzieciach następowało,
także w szkołach, obdarowywanie rodzin i starych ludzi, którzy byli do tego wytypowani.
Otrzymywali szyte przez krawców uprzednio ubrania, pończochy i duże paczki żywnościowe.
Na zakończenie jeszcze odśpiewano razem pieśń kolędową. Po
wszystkim jedliśmy u nauczyciela, albo leśniczego jakąś ciepłą zupę, albo częstowano nas
gorącą kawą. Następnie śpieszyliśmy do kolejnej wioski i szkoły
aby zdążyć przed zmrokiem,
który zimą zapada już koło

godziny 16-tej, żeby wszystkich
objechać. Zwykle o wpół do szóstej wieczorem do zimowego
obiadu byliśmy już w domu, tj.
w zamku.
23 grudnia do południa odbywało się obdarowywanie szpitalników w Kotorzu Wielkim
(Martin Scholz von Loevenkron – od 1712 r. właściciel
dóbr Turawskich, ufundował około 1720 r. tzw. Szpital
dla 6 biednych, starych poddanych. Także jego syn, a następnie Anna Barbara von Loevenkron, późniejsza hrabina von
Gaschin przez kolejne fundacje zwiększyli liczbę hospitalizowanych, starych i biednych
swoich poddanych do 5 kobiet
i 5 mężczyzn – razem 10 osób).
Budynek szpitala był podzielony na dwie równe części –
w każdej znajdował się jeden
duży pokój dzienny i 5 małych
pokoi sypialnych. Gdy oczekiwano tam naszego przybycia
odbywało się oczywiście wielkie sprzątanie i czyszczenie.
U starych kobiet nie było z tym
żadnego problemu, natomiast
w części męskiej co roku te same
sceny. Jeden z mężczyzn odmawiał wyszorowania przypadającej mu części podłogi, gdyż
twierdził że ten drugi na nią
spluwał. Popołudniu odbyła
się już w zamku uroczystość
obdarowywania
parobków
i rodzin pracowników miejscowych, którzy w tym celu zebrali
się w dużym holu na parterze zamku. Podłoga na ten czas
została wyłożona dużymi plandekami celem zabezpieczenia
jej przed zbytnim zmoczeniem

i zabrudzeniem. Poprzedniego
wieczoru ustawiliśmy tam dwie
duże wystrojone i oświetlone
choinki. Na początek wszyscy
odśpiewali kilka kolęd, następnie tata – hrabia Karl- wygłosił krótkie, bardzo swojsko
brzmiące ciepłe przywitanie
częściowo adresowane do indywidualnych tu obecnych osób,
gdyż był od dziecka bardzo ze
swoimi pracownikami zżyty
a nawet zaprzyjaźniony.
24 grudnia z samego rana
zostało w dużej Sali balowej na
piętrze wszystko do uroczystości wigilijnej przygotowane.
Poprzedniego już wieczoru
ustawiliśmy pięknie wystrojone choinki po obu stronach
dużej stajenki, którą corocznie miała swoje miejsce przed
drzwiami balkonowymi na
lewo od głównych drzwi wejściowych. Stajenka składała
się z części centralnej, pokazujące urodziny Jezuska. W wysokiej z mchu kapliczce stał żłóbek z Bożym dzieciątkiem,
za nim Maria i Józef, za nimi
krowa i osioł. Przed kapliczką na
mchu stado owiec z pasterzami.
Nad kapliczką kręcili się w koło
Aniołowie z wosku, wprawiani
w ruch podmuchem ciepłego
powietrza z palących się świec.
Na lewo od dużego centrum
narodzeniowego stała mała
kapliczka, przed którą Trzej Królowie składali swoje dary, a po
prawej ucieczka do Egiptu, którą
„Tutus” (rok młodszy brak Fredy
Hubertus, późniejszy Hrabia
von Garnier Turawa przyp.
mój AK) z pietyzmem wybudował z wszystkimi do tego nale-
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żącymi szczegółami: jak drogi
z piasku i kamieni, wielbłądami
i osłem niosących Marię z Jezuskiem i prowadzącymi ich św.
Józefem. Do tego wszystkiego
grała zegarynka w Wigiliny
wieczór: „Cicha noc, święta noc”.
Od stołów na której zbudowana
była cała stajenka stały stoły
ustawione w kształcie spłaszczonej podkowy, która kończyła
się szerokim poprzecznym stołem przed drzwiami wejściowymi do jadalni. Wszystkie
nakryte były białymi, lnianymi
obrusami. Najbliżej stajenki
stoły zapełnione prezentami
zajmowali nasi rodzice i ciotka
Adela – młodsza siostra ojca. Po
tym my, dzieci z rodziny hrabiowskiej, następnie wychowawcy i nauczyciele. Za nimi
reszta obsługi pałacowej i ich
dzieci. Bardzo długi rząd kończący się wspomnianym stołem poprzecznym. Uroczystość
rozpoczynał ojciec odczytaniem z Biblii historii narodzenia
w Betlejem. Następnie mama
grała na fortepianie, wszystkie
stare kochane pieśni Bożonarodzeniowe, któreśmy wspólnie na więcej głosów zaśpiewali,
kończąc churałem: „Chwała
Bogu na wysokości, a na ziemi
pokój ludziom jego łaskawości”.
Później oboje rodzice wręczali
wszystkim obecnym prezenty
i następowała uroczysta kolacja
wigilijna. Składała się jak zawsze
z dań tradycyjnych: Karp
z wody z chrzanem i masłem
i ziemniaki z pietruszką. Następnie prawdziwie śląskie danie
wigilijne: makówka. W pierwszy dzień świąt na śniadanie był
śląski kołocz z posypką i kołocz
z makiem. Na Sylwestrową
kolację zawsze były Berlińskie
pączki i poncz.
Nasze prezenty zostawały na
miejscu do Nowego Roku. Choinki, które w czasie tego świątecznego tygodnia kilka razy od
świeczek się paliły, rozbieraliśmy 2 stycznia.
Każdemu z nas ten pierwszy
Bożonarodzeniowy
tydzień
oznaczał spokojny, wznio-
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sły czas, który nam dzieciom
z nowymi zabawkami a później
również książkami zbyt szybko
przemijał. Do Kotorskiego katolickiego kościoła szliśmy z ojcem
w pierwsze święto z rana a do
ewangelickiego jechało się
z mamą w drugie święto. Później gdy tata przeszedł na wiarę
ewangelicką dalej szedł do Kotorza na nasz chór (tj. grołfski chór
nad starą zakrystią przyp. AK)
żeby przynajmniej pokazać się
ludziom i po mszy z nimi porozmawiać. Wspomnienia z dzieciństwa pt. „Meine Kindheit In
Turawa” Fredy Warning, rozwiedzionej Hrabiny de Haussonville, z domu von Garnier
obejmują 35 stron maszynopisu w formacie A4. Opatrzone
są słowem wstępnym i końcowym mówiącym o tak bezgranicznym umiłowaniu swojego
Heimatu Turawskiego, tęsknoty
i bólu z powodu jego utracenia
iż nie mogłem się powstrzymać
od próby ich przetłumaczenia
na język polski i udostępnienia
czytelnikowi. Słowo „Heimat”
często tam występujące nie tłumaczę, gdyż jest to słowo „kombajn” rodzaju żeńskiego i w jednym słowie w języku polskim
nie do przetłumaczenia, jest
jedną z najcenniejszych rzeczy
człowieka. Oznacza w zależności od sensu i treści wypowiedzi dom rodzinny, rodzinną
miejscowość, strony rodzinne,
okoliczne miejscowości, okolice
szczęśliwie spędzonego dzieciństwa, młodości i pierwszej miłości, region gdzie mówi się językiem serca i gdzie mieszkają
przyjaciele i ludzie o podobnej
mentalności, aż po krainę jak
w tym przypadku Śląsk.
Słowo wstępne: Dopiero co przeżyta wojna zabrała nam wszystkim naszą starą Heimat. Jest
teraz w obcych rękach i jeśli
nie przez wojnę zniszczona, dla
nas bezpowrotnie stracona.
Jest mi najgłębszą potrzebą
serca tej starej Heimat mojego
tak szczęśliwego dzieciństwa
i młodości i ludziom, którzy nas
w tym czasie otaczali i towa-

rzyszyli ustanowić niniejszym
godne upamiętnienie. Czynię to
w miłości, wdzięczności i wierności tym opisem mojego dzieciństwa w Turawie. Ma to być
przyszłym pokoleniom świadectwem minionych czasów
i równocześnie upomnieniem
by przyszłość tym bardziej na
trwałym fundamencie odziedziczonych tradycji, pracą przynoszącą
błogosławieństwo,
którą już nasi przodkowie na
starej skibie czynili na nowo
odbudować. Oby zawsze starczało im wewnętrznej siły, by
swoje życie tak kształtowali
jak oni, choć warunki ku temu
stały się twardsze i trudniejsze.
Moje błogosławieństwo będzie
na nich wszystkich spoczywało.
Zakończenie: Moje pisanie kończę słowami: To była dawna
Heimat waszych praojców
i mojego dzieciństwa, którą
miłowałam i którą próbowałam wam ożywić. Bóg, którego
czas i przemijanie nie dotyczą
niech ją błogosławi dalej teraz
i zawsze!
Marzec 1946
Freda Warning z domu von Garnier – Turawa.

Freda von Garnier jako dziecko

Freda von Garnier jako 15 latka

Freda von Garnier – panna młoda 19.06.1895r.
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Terrorysta z Trzęsiny
JERZY FARYS
Niedawno
natrafiłem
na
łamach Oppelner Kreisblatt
z 1894 r. na bardzo ciekawy
artykuł. Przedstawiam jego
tłumaczenie:
Prowadzone jest dochodzenie
przeciwko chałupnikowi Simonowi Gonschior z Trzęsiny, że
w nocy 5.02.1894 r. w Łubianach
– Masowie specjalnie użył materiałów wybuchowych i naraził na, utratę życia właściciela
budynku Langosch i pracownika
doglądającego las Dirbach, oraz
dokonał szkód materialnych.
Simon Langosch zbiegł z aresztu
i jest poszukiwany. Prokurator
skonfiskował całe jego mienie
w Trzęsinie.
Opole 26.05.1894
W następnym roku ukazał się równie nurtujący zapis:
Wyrok sądowy przeciwko chałupnikowi i robotnikowi Simonowi Gonschior z Trzesiny, ze
względu na przestępstwo przeciw § 306 nr 2, § 311, § 257 pkt.
1 i 3, § 49, § 139, § 73 kodeksu
karnego. Wyrok sądu krajowego z Opola z dn. 26.05.1894
r. w wyniku którego cały jego
majątek znajdujący się na tere-

nie Trzęsiny był skonfiskowany,
został unieważniony, gdyż Simon
Gonsior został zatrzymany
i przebywa w areszcie śledczym
w Opolu.
Opole 30.12.1895
Zaintrygowany tymi ciekawymi zapisami rozpocząłem
poszukiwania. Szukałem kolejnych informacji na temat terrorysty z Trzęsiny – Simona Gonschior. Szczęśliwie odnalazłem
je na łamach ówczesnej prasy
Gazety Opolskiej. Przedstawiam
tekst z gazety, która już w XIX
w. ukazywała się w Opolu
w języku polskim. (Pisownia
zgodnie z oryginałem)
Sąd przysięgłych w Opolu zajmował się w tych dniach po raz
trzeci sprawą chałupnika Szymona Gąsiora w Trzensina,
który w nocy z dnia 4 na 5 lutego
1894 roku spowodował eksplozję przed mieszkaniem leśniczego Dürrbacha w Masowie
pod Ługnianami. Gąsior chciał
się zemścić na Dürrbachu, który
go o jakieś przestępstwo zadenuncyował, wskutek czego G.
został ukarany. Nie ma wątpliwości, że G. chciał za pomocą

dynamitu lub prochu wysadzić dom mieszkalny Dürrbacha
w powietrze, lecz zamach się nie
udał, gdyż nastąpiło tylko zrujnowanie muru pod oknem: także
meble w mieszkaniu zostały częściowo
uszkodzone. Gąsior,
który został wkrótce aresztowany i osadzony w tymczasowym więzieniu w Turawie, rozebrał tamże piec i uciekł, poczem
udało mu się wyjechać do Ameryki. Tamże spotkał się z rodakiem z G. Ślązka (zapewne ze
wsi Węgier pod Opolem), niejakim Kowolem, który pisał listy
do rodziny, obciążające winowajcę. Ostatecznie napisał Gąsior
sam list do swojej żony, w którym dał jej pełnomocnictwo do
sprzedania swojej posiadłości
w Trzensinie, i wezwał ją, aby
przyjechała za nim do Ameryki.
Wskutek tego listu wypośrodkowano miejsce pobytu Gąsiora
w Ameryce i spowodowano,
iż go tam aresztowano i przysłano dotąd. W listopadzie 1895
r. stawał G. pierwszy raz przed
sądem przysięgłych, lecz sprawa
została odroczona; dnia 10 lipca
t. r. został G. na 8 lat „cuchthazu”

skazany, lecz założył rewizyą,
która o tyle korzystnie wypadła,
że sprawę musiano jeszcze raz
rozpatrywać, co właśnie w tych
dniach miało miejsce. Sąd przysięgłych skazał Gąsiora ponownie na 8 lat „cuchthazu”. (Gazeta
Opolska z 27.11.1896 r.)
Miesiąc później (10.12.1896
r.) ukazał się już ostatni zapis
w Gazecie Opolskiej o terroryście z Trzęsiny Szymonie Gąsiorze.
Sąd przysięgłych w Opolu. Chałupnik Szymon Gonsior z Trzęsina, który niedawno temu, jak
już donosiliśmy, z powodu znanego zamachu dynamitowego
na 8 lat do domu karnego został
skazany, założył przeciwko temu
wyrokowi rewizyą.
Na podstawie powyższych
zapisów można dowiedzieć
się, że już pod koniec XIX w.
w Turawie było tymczasowe
więzienie,
najprawdopodobniej autor miał na myśli tymczasowy areszt. Również ciekawostką jest, że już pod koniec
XIX w. Niemcy miały podpisany z USA układ o ekstradycji
więźniów.

Nauka i zabawa
to przecież super sprawa...
DANUTA CZAPLIK
„Nauka i zabawa to przecież
super sprawa – odwiedziny
Deutsch Wagena w Publicznym Przedszkolu w Bierdzanach”
Rozmawiając z ludźmi na temat
nauki języków, często słyszy się
komentarze typu: „Nie mam
talentu do tego, a tym bardziej

do języka niemieckiego. Ten
język jest taki trudny”. A nie jest
czasami tak, że „punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia…”?
Efekt w nauce języka uzyskamy
nie tylko przy pozytywnym
nastawieniu do niego, ale również przy stworzeniu sprzyjających nauce warunkach.

U dzieci w wieku przedszkolnym takimi warunkami jest
dobra zabawa i atrakcyjność
zajęć. W dzisiejszych czasach
istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości
narodowej już na etapie przedszkolnym. W ramach promo-

cji nauki tego języka gościliśmy
w naszym przedszkolu panią
lektorkę, która przybyła do nas
z Instytutu Goethego w Krakowie.
Przedszkole w Bierdzanach
wzięło udział w projekcie noszącym tytuł: „Deutsch Wagen
Tour”. Celem tego przedsięwzię-

»
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cia było pokazanie, że nauka
języka nie polega na uczeniu się słówek na pamięć, lecz
na przyswajaniu ich poprzez
śmiech i zabawę. Po zgłoszeniu naszego przedszkola do
wzięcia udziału w tym projekcie, czekaliśmy z niecierpliwością na potwierdzenie terminu.
02 październik br. stał się oczekiwanym przez dzieci dniem.
Przybyła do nas Pani Małgorzata Urlich-Kornacka, wcześniej wspominana lektorka.
Przygotowała dla dzieci wiele
wspaniałych zabaw językowych i wprowadziła je w świat
bajki pt. „Die kleine Raupe Nim-
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mersatt”. Poprzez zastosowanie
niekonwencjonalnych metod,
dzieci zostały zapoznane z treścią bajki, poznały dni tygodnia
oraz nazwy owoców. Starannie dobrane pomoce naukowe,
odpowiednia muzyka, kreatywność prowadzącej i ciekawe zabawy językowe stworzyły niepowtarzalnie wesołą
atmosferę wśród dzieci, co
sprawiło, że na pewno to spotkanie pozostanie na długo
w ich pamięci. Na zakończenie
wizyty, przedszkolaki otrzymały na pamiątkę koszulki
i cukierki „Krówki” z logiem projektu: „Deutsch Wagen Tour.”

W ramach współpracy między placówkami w projekcie tym wzięła również udział
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ligocie Turawskiej.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć
oddających charakter nauki
języka poprzez zabawę.

Nowe inwestycje
przedsiębiorstwa Dudek Group
TERESA ŻULEWSKA
Wywiad z właścicielem
Henrykiem Dudkiem
W 2009 roku Pana Firma
obchodziła 25-lecie istnienia.
Na rynku był kryzys, który
hamował różne działania.
Zapytałam Pana wówczas
o plany na przyszłość, które
były ambitne, ale nie wiadomo było jak się rozwiną.
Jak Pan teraz to ocenia?
Problem z inwestycjami z tamtych lat rozwiązał się samoczynnie, ponieważ nastąpiło

ożywienie na rynku. Wtedy
właśnie planowaliśmy powstanie nowej inwestycji o nazwie
i-beams. I dokonaliśmy tego,
w ciągu tych pięciu lat postawiliśmy nową halę produkcyjną.
Co zatem produkowane jest
w nowej hali?
Produkujemy
tu
właśnie
i-beamsy tzn. dźwigary drewniane, które są głównymi elementami do budowy domów
szkieletowych,
najbardziej
popularnych w Skandynawii.

To znaczy, że dla nich eksportujecie?
Największymi odbiorcami jest
Norwegia i Szwecja, z tymi krajami kooperujemy od 14-tu lat.
Tam wysyłaliśmy okna i drzwi,
do Norwegii do tej pory wysłaliśmy ok. 180 tyś okien. Nikt
w Polsce nie eksportuje więcej od nas na rynek norweski. Dlatego też Skandynawowie znają firmę Dudek i nasz
eksport będzie dalej się rozwijał, ponieważ w 2016 w Skandynawii wchodzą nowe parametry budowlane, które my

spełniamy. Dotychczas zaczęliśmy wysyłać nasze produkty
do wspomnianej Norwegii
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i Szwecji, a także do Finlandii,
Danii, Wielkiej Brytanii, Litwy,
Łotwy i Estonii.
Ilu pracowników w tej chwili
zatrudnia Pana firma?
W przedsiębiorstwie pracuje
obecnie 91 osób, a w nowej hali
7 lub 8 osób, ponieważ jest ona
w pełni zautomatyzowana
i skomputeryzowana. Znajduje
się tu również zaplecze biurowe
i socjalne.
Czy państwo sprzyja prywatnym przedsiębiorcom?
Uważam, że nie. Przedsiębiorca
odnosi sukcesy, jeśli decyzje
dotyczące planowanych inwestycji podejmowane są w miarę
możliwości szybko, ale przepisy
i procedury są tak skonstruowane, że wszystko wydłuża
się w czasie, wtedy traci się
zapał do działania.
W tym roku mija 30 lat funkcjonowania Firmy Dudek,
która rozwinęła się, jako największe
przedsiębiorstwo
działające w naszej gminie.
Jak Pan – z obecnej perspektywy - widzi swoją firmę?
Ukoronowaniem
30-lecia
naszej firmy jest nowa inwestycja, w której rozpoczęcie produkcji i-beamsów zaplanowaliśmy na ten rok, i to się udało.

Nadal jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym. W naszych
działaniach jest również współpraca z Politechniką Opolską
nad szkoleniem studentów
oraz absolwentów wydziału
budownictwa we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w drewnianych konstrukcjach budowlanych. W trakcie
szkoleń w laboratorium badawczym pracownicy firmy Dudek
oraz kadra Politechniki Opolskiej prowadzą wspólnie badania oraz analizy dwuteowych
dźwigarów drewnianych.
Zwiedzając halę produkującą i-beamsy, byłam pod
dużym wrażeniem jej urządzenia.
Hala ma ponad 2 tyś. m2
powierzchni. Cały proces technologiczny produkcji i-beamsów odbywa się automatycznie,
wszędzie jest czysto i bezpiecznie. Zainstalowane są duże
ciągi odpylające. Jest tu pełny
recykling, ponieważ wióry
powstałe w wyniku produkcji są przetwarzane na brykiet
i wykorzystane w ekologicznej
kotłowni do ogrzewania całego
obiektu. Wykorzystywane są
również do produkcji peletu.
Czy otrzymał Pan dotację
unijną na utworzenie tak

Podziękowanie

dużego obiektu?
Firma nasza nie otrzymała
dotacji unijnej, choć był to
projekt
innowacyjny,
ale
ze względu na małą liczbę
nowych miejsc pracy w tym
obiekcie – projekt nasz odrzucono.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?
Następny krok to produkcja całych, gotowych domów
szkieletowych. Takie domy
będą pasywne i energooszczędne. Plan ten wymagać
będzie utworzenia nowych
inwestycji, które powstaną
w najbliższej przyszłości.
Reasumując: Firma Dudek ma
teraz dwa działy swej produk-

cji: Dudek – stolarka otworowa
(okna i drzwi), Dudek – i-beamsy,
a w planie Dudek – domy.
Kierowanie tak dużą firmą
wymaga dużego poświęcenia,
koncentracji i czasu. Pan Henryk Dudek w miejscu pracy
przebywa od świtu do nocy. Ma
dobrych pracowników, przede
wszystkim członków rodziny,
ale i tak musi osobiście wszystkiego sam dopilnować.
Życzę Panu i wszystkim pracownikom, aby kolejne plany
się ziściły. Życzę zdrowia i siły,
czasu na odpoczynek z żoną
w otoczeniu wspaniałych
dzieci i wnuków.
Dziękuję za rozmowę
Teresa Żulewska.

Krzyżówka 88

DANUTA MATYSEK
Mieszkańcom Ligoty Turawskiej, za wyjątkowo liczny
udział w wyborach samorządowych i poparcie
mojej kandydatury do Rady Gminy Turawa,
składam serdeczne podziękowanie.
Dziękuję również p. Marii Syboń z Turawy
i p. Krzysztofowi Wollnemu z Ligoty za
bezinteresowną i nieodpłatną pomoc osobie
potrzebującej. A z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzę Wszystkim zdrowia, opieki
Bożej Dzieciny i ciepłych, rodzinnych spotkań przy
wigilijnym stole.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 88 w „FALI” nr
3/98/2014 nagrodę otrzymał Pani: Róża Kałuza z Laskowic
(płyta CD zespoły „The Beatlmen”).
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 89 prosimy nadsyłać
do dnia 31 stycznia 2015 roku na adres:
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
(Urząd Gminy Turawa).
Hasło krzyżówki 88

brzmiało:

to wieczorem
„Młodym jest ten k k rano”.
czuje się tak ja
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Śladami naszego patrona
– Zielona szkoła we Włoszech
KARINA LOCH I KATARZYNA REGUŁA
W rocznicę nadania imienia Jana Pawła II Publicznej
Szkole Podstawowej w Osowcu
uczniowie, rodzice i nauczyciele
wyjechali na Zieloną szkołę
do Włoch – śladami naszego
patrona – Padwa – Asyż – Rzym
– Loreto. Wycieczka trwała 8
dni od 19 do 26 września 2014
roku.
Było to niesamowite
przeżycie, które wymagało
doskonałej organizacji, ponieważ pierwszy raz jechaliśmy
w tak daleką drogę. Zaprosiliśmy do współpracy Diecezjalne Biuro Podróży Świętego
Jacka w Opolu. Kadra pedagogiczna opracowała szczegółowy program Zielonej szkoły,
regulamin, hymn, który zawierał 39 zwrotek oraz śpiewniki.
Wyjazd poprzedziło kilka spotkań organizacyjnych, a wśród
nich zebrania z uczestnikami
i ich rodzicami. Dzięki wspaniałym sponsorom mogliśmy
delektować się włoską pizzą
i lodami, a w drogę zabraliśmy sporo suchego prowiantu,
owoce, słodycze oraz ogromną
ilość wody. Darczyńcy również uatrakcyjnili nam pobyt
poprzez ufundowanie wielu
niespodzianek.
W
Zielonej szkole, oprócz naszych
uczniów, wzięli udział rodzice,
babcie, absolwenci oraz opiekunowie – panie: Karina Loch,
Teresa Gallus, Anna Budnik, Beata Warmons i Katarzyna Reguła. Przewodnikiem
wycieczki był ksiądz Andrzej
Majcherek, a duchowo wspierał nas ksiądz Marcin Wilczek
– dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej
w Opolu. Można powiedzieć, że
dzięki temu wyjazd miał charakter pielgrzymki, bo w dro-

dze ciągle towarzyszył nam
śpiew, modlitwa i każdego dnia
uczestniczyliśmy w wyjątkowych Mszach Świętych.
Wyruszyliśmy
w
piątek
19 września spod szkoły
w Osowcu o godzinie 18.00.
Miłym akcentem było udzielenie nam błogosławieństwa
przed podróżą przez naszego
proboszcza księdza Tadeusza
Muca. Po drodze zabraliśmy
z Turawy drugą grupę wycieczkowiczów. Podróż do Włoch
była długa, trwała 16 godzin,
ale dzięki temu, że jechaliśmy
nocą, łatwiej ją było znieść.
Oczywiście, co kilka godzin
robiliśmy przerwy, aby rozprostować nogi.
Do Padwy dotarliśmy około
godziny 10.00. Tam naszym
celem była wizyta w Papieskiej Bazylice Świętego Antoniego. Miejsce to odwiedzał
nasz patron, głosząc kazania
w tejże bazylice. Papież Polak
podkreślał znaczenie Świętego Antoniego w umacnianiu
wiary w Chrystusa i człowieka,
dlatego wewnątrz znajduje się
Kaplica Św. Jana Pawła II. Św.
Antoni zawsze wspierał ludzi
pokrzywdzonych i zabiegał
o to, aby mogli godnie żyć, dlatego uznano go za patrona troski o człowieka. Naszym przewodnim hasłem tego dnia
było: Święty Antoni przed zgubami broni. Za życia Św. Antoniego w miejscu bazyliki znajdował się kościół Santa Maria
Mater Domini, obecnie Kaplica
Madonna Mora w jej wnętrzu.
Po śmierci Świętego, zgodnie
z jego wolą, ciało pochowano
w Santa Maria Mater Domini.
Kolejnym punktem na mapie
wycieczki było Rimini, jedno
z najpopularniejszych miast

tur ystyczno-w y poczynkowych nad północnym Adriatykiem. Dotarliśmy tam późnym
popołudniem, zakwaterowaliśmy się w hotelu Bellavista
Olimpic i wyszliśmy na plażę.
Z przyjemnością skorzystaliśmy ze słonecznej pogody.
Dużą frajdę sprawiły dzieciom zabawy w piasku, szukanie muszelek i innych skarbów.
Potem udaliśmy się na obiadokolację we włoskim stylu, czyli
z pastą na pierwsze danie, mięsem i sałatą na drugie i z pysz-

Święty Antoni od zguby nas broni

Pyszna włoska pizza w Asyżu
nymi lodami na deser. Po kolacji
wyszliśmy na wieczorny spacer po mieście, by spalić kalorie.
Rano po gimnastyce wyruszyliśmy do Asyżu na spotkanie
ze świętym Franciszkiem – od
kwiatków i zwierzątek braciszkiem. W pięknym słońcu przez
szybę autokaru podziwialiśmy
górskie widoki malowniczej
Italii. Najpierw zawitaliśmy do
Papieskiej Bazyliki Matki Bożej
Anielskiej, która leży w pobliżu
Asyżu. Wewnątrz znajduje
się malutki kościółek, zbudowany przez Świętego Fran-

ciszka na prośbę Boga, jest tam
również grób Świętego. W tym
miejscu Św. Franciszek założył Zakon Braci Mniejszych.
Potem pojechaliśmy ok. 2 km
dalej do samego Asyżu, położonego na wysokiej górze.
Ku naszemu zaskoczeniu nie
musieliśmy się wspinać na
górę, ponieważ prowadziły na
nią ruchome schody. W mieście odwiedziliśmy dwa miejsca
kultu religijnego. Pierwszym
z nich była Papieska Bazylika
Świętego Franciszka wybudowana na Wzgórzu Piekiel-
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nym. Najważniejszym miejscem w obiekcie jest Kaplica
Grobu Św. Franciszka z relikwiami świętego. Drugim miejscem była Bazylika Świętej
Klary. Wewnątrz znajduje się
wyschnięte, poczerniałe ciało
Świętej oraz bizantyjski Krucyfiks, który przemówił do Franciszka i nakazał mu rozpoczęcie
świętej misji naprawy i nawrócenia. Mieliśmy czas na małe co
nieco i poszliśmy całą grupą na
przepyszną włoską pizzę. Wracając do autokaru, podziwialiśmy z góry widoki z gajami
oliwnymi i cyprysowymi
wokół Asyżu. I odjechaliśmy do
Rzymu.
Po blisko czterogodzinnej
podróży dotarliśmy do hotelu,
a było już bardzo późno. Zjedliśmy obiadokolację i padliśmy
do łóżek. Przed północą przebudziły nas fajerwerki, myśleliśmy, że tak nas wita Wieczne
Miasto. Iluminacje były przepiękne i trwały ponad pół
godziny, i jak się potem okazało, trafiliśmy na lokalne
święto. Rankiem po gimnastyce i śniadaniu czekały nas
bardzo ważne chwile na Zielonej szkole, mieliśmy się spotkać z patronem naszej szkoły.
Autokarem podjechaliśmy do
metra, stamtąd, po 40 minutowej przejażdżce, udaliśmy się
do kościoła polskiego na Mszę
Świętą, w której po lewej stronie znajduje się piękna kaplica
świętego Jana Pawła II, a po
prawej kaplica świętej Faustyny z relikwiami. Następnie
przeszliśmy kawałek do Watykanu na Plac Świętego Piotra.
W długiej kolejce czekaliśmy na
wejście do Papieskiej Bazyliki
Świętego Piotra, drugiego co
do wielkości kościoła na świecie. Wewnątrz Kaplicy Świętego Sebastiana, w sąsiedztwie
Piety Michała Anioła, znajduje
się grobowiec Świętego Jana
Pawła II. To miejsce wyróżnia się niesamowitą aurą. Bije
z niego spokój, panuje skupienie i króluje modlitwa. Udało
nam się tam wejść całą grupą

na dłuższą chwilkę, więc mogliśmy razem kontemplować
w ciszy i skupieniu. Wyszliśmy stamtąd jakby odrobinę
lepsi, u niektórych widniało
na twarzy wzruszenie. Po spotkaniu z patronem udaliśmy się
na spacer ulicami Rzymu. Po
drodze wdepnęliśmy na pizzę.
Potem, idąc w kierunku metra,
podziwialiśmy piękne rzymskie budowle: Zamek Anioła,
Most Aniołów, Pałac Sprawiedliwości i Schody Hiszpańskie,
do których prowadzi najdroższa ulica świata ze słynnymi
domami mody.
Podsumowaniem tego dnia po
kolacji była wieczorna lekcja
poezji z udziałem wszystkich
uczestników Zielonej szkoły.
Spotkanie z wierszami Jana
Pawła II okazało się niezapomnianym przeżyciem. W blasku świec uczniowie, rodzice
i nauczyciele czytali utwory
naszego patrona, które były
przeplatane anegdotami o nim.
Większość uczestników po
raz pierwszy słyszała te wiersze, które nie są łatwe w odbiorze, a śmieszne historie z udziałem Karola Wojtyły pokazały,
że był on zabawnym człowiekiem, można powiedzieć jednym z nas.
Drugi dzień w Rzymie był
poświęcony historii tego miasta. Rozpoczęliśmy go Mszą
Świętą w kościele Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Następnie
przeszliśmy do bazyliki Świętych Schodów. Wewnątrz niej
znajduje się 28 schodków, po
których szedł Jezus do pałacu
Poncjusza Piłata przed skazaniem na śmierć przez ukrzyżowanie. Odwiedzający to miejsce pielgrzymi wchodzą po
nich na kolanach, odmawiając modlitwę Jezu, ufam Tobie
lub Zdrowaś Mario… na każdym stopniu. Przed świątynią, jak wszędzie, stali handlarze z pamiątkami, ale
zaskoczeniem dla nas był napis
na ich straganie: U nas taniej
niż w Biedronce. To świadczy, że klientów z Polski jest tu

Bazylika Świętego Piotra w Watykanie
– za nami grób Świętego Jana Pawła II

Koloseum

Zabawy na plaży w Rimini
bardzo dużo. Zaraz obok znajduje się Bazylika Świętego Jana
na Lateranie, jedna z czterech
bazylik większych, najwyższy

rangą kościół w Rzymie, gdzie
od wieków papieże odprawiają
swoją pierwszą Mszę Świętą
oraz każdego roku na rozpoczę-
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cie Wielkiego Postu i w Wielki
Czwartek. Była ona do XIV
wieku siedzibą papieży, dlatego
m. in. obecnie przysługuje jej
tytuł arcybazyliki. Modląc się
w takich kościołach, nie sposób
„trochę” wierzyć, tam wiara
jest większa i mocniejsza, nic
więc dziwnego, że nasz patron
miał jej aż tyle w sobie.
Stamtąd przeszliśmy do starożytnej części Rzymu, by podziwiać Koloseum, Forum Romanum, otoczony siedmioma
wzgórzami – główny polityczny, religijny i towarzyski
ośrodek starożytnego Rzymu,
w którym odbywały się najważniejsze uroczystości. Niesamowitym uczuciem było
przejść po starożytnej rzymskiej drodze, tam każdy kamień
szeptał swoją historię. Potem
przeszliśmy na Kapitol, wzgórze, na którym znajdowała się
bardzo ważna dla Rzymian
świątynia i wiele innych mniejszych. Miejsce to miało szczególne znaczenie dla mieszkańców, obecnie jest tu Rada
Miejska. O początkach miasta przypomina tutaj pomnik
słynnej wilczycy, żywicielki
Remusa i Romulusa – legendarnych założycieli Rzymu.
Charakterystycznym elementem tego widoku jest też monument Marka Aureliusza, a niedaleko, na poddaszu kamienicy,
znajduje się mieszkanie słynnej
aktorki Sophii Loren. W drodze do kolejnej zabytkowej
budowli zatrzymaliśmy się
na przepyszne włoskie lody.
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Potem udaliśmy się do ważnego
miejsca na mapie starożytnego Rzymu - Panteonu, świątyni, która od 313 roku stała się
kościołem katolickim. Stamtąd przeszliśmy pod Fontannę
di Trevi, słynne dzieło Michała
Anioła, ale nie mogliśmy jej
podziwiać w całości, ponieważ
jest w remoncie. Tego dnia bardzo szybko zasnęliśmy, bo pobiliśmy rekord w chodzeniu –
przeszliśmy 15 009 kroków - 11
kilometrów!
Kolejny dzień spędziliśmy
w Loreto - mieście, które miało
bardzo duże znaczenie dla
naszego patrona, ponieważ
gościł w nim aż pięć razy. Tam
w niezwykłej bazylice Santa
Casa znajduje się nazaretański domek, w którym dorastała Maryja, a potem Jezus.
Tutaj „Słowo stało się ciałem”…
Jan Paweł II często tu wracał,
ponieważ oprócz renesansowej perły architektury sakralnej, znajduje się tu kawałek
polskiej ziemi - Polski Cmentarz Wojenny z grobami żołnierzy, którzy polegli na włoskiej
ziemi podczas II wojny światowej. Obecnie tuż przy nim
postawiono pomnik Papieża
Polaka. Wiedzieliśmy, że to nie
było przypadkowe. Wypływał
z tego jasny sygnał – patriota
strzegł patriotów.
Wieczorem, po wybornej obiadokolacji,
spotkaliśmy
się
w hotelowej restauracji na lekcji
języka włoskiego. Były to niezapomniane i bardzo zabawne
zajęcia, bo w nauce towarzy-

Watykan – budowla z piasku
szyli nam dwaj Włosi – kelnerzy z tego lokalu. Ich obecność
okazała się bezcenna, ponieważ korygowali nasze błędy
i wymowę. Na efekty nie trzeba
było długo czekać. Następnego
dnia uczestnicy lekcji chwalili
się, jak świetnie poradzili sobie
z komunikowaniem się w tym
języku.
Ostatni dzień naszej Zielonej szkoły znowu spędziliśmy na plaży w Rimini, więc
zaraz po śniadaniu i spakowaniu się wyszliśmy pożegnać się
z Adriatykiem. Na plaży miło
spędziliśmy czas na wspólnych zabawach i odbył się tam
też konkurs na najpiękniejszą
budowlę z piasku zwiedzanych
zabytków. Najczęściej uczniowie budowali Plac Świętego
Piotra w Watykanie. Po kilku
godzinach nad morzem wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy w długą, nocna drogę do

Polski. Na miejsce dojechaliśmy szczęśliwie 26 września
w godzinach przedpołudniowych. Miło było zobaczyć znajome okolice, ale w oku kręciła
się łezka tęsknoty za słoneczną
Italią.
Zielona szkoła we Włoszech
– śladami naszego patrona –
Padwa – Asyż – Rzym – Loreto
dobiegła końca, ale na długo
zostanie nam w pamięci. Poznaliśmy kraj, w którym nasz
patron mieszkał blisko połowę
życia, jego mieszkańców, najpiękniejsze skarby architektury, kuchnię, przyrodę oraz
język włoski. Najcenniejsze
było jednak spotkanie z samym
Świętym Janem Pawłem II,
ponieważ po to tam głównie
pojechaliśmy. Mamy nadzieję,
że tam wrócimy, bo nasz patron
odcisnął swoje ślady w wielu
włoskich miastach.
Ciao Italia!

Dzień Pierwszaka
CZŁONKOWIE KOŁA POLONISTYCZNEGO KLAS PIERWSZYCH W PG TURAWA
W środę 19 listopada 2014
w naszym gimnazjum odbył
się Dzień Pierwszaka, w którym brały udział wszystkie
klasy pierwsze wraz z wychowawcami. Uroczystość miała

charakter
zabawy.
Klasy
rywalizowały ze sobą, realizując zadania przygotowane
przez nauczycieli. Rozgrywki
oceniało jury w składzie:
pani dyrektor -Eryka Maty-

sek i przedstawiciele RSU: Ola
Madera i Dawid Pech.
Na początku złożyliśmy uroczyste ślubowanie. Po tej
podniosłej
chwili,
atmosfera wyraźnie się rozluźniła

i zaczęła się zabawa. Najpierw
klasy przedstawiły autoprezentacje, dzięki czemu mogliśmy się dowiedzieć więcej
o swoich koleżankach i kolegach. Tę konkurencję wygrały

23

grudzień 2014

klasy Ia i Id. Później sprawdzono stopień naszej wiedzy
o gimnazjum. Dzięki tej konkurencji wzbogaciliśmy wiadomości o wyposażeniu sal
lekcyjnych, składzie grona
pedagogicznego i ilości przedmiotów, których będziemy się
uczyć w ciągu trzech lat. A najbardziej zaskakującą informacją było to, że nasz pan woźny
ma na imię Roman. Następne
były konkurencje sportowe:
rzut do kosza, bieg z „jajkiem”
i slalom z piłką. Wszyscy wyka-

zali się sprawnością, a klasy
dzielnie dopingowały zawodników. W sporcie lepsze okazały się dziewczyny. Potem
przyszła kolej na kalambury.
Nie wszystkie przysłowia okazały się łatwe do odgadnięcia, ale za to z tytułami bajek
doskonale poradziły sobie
wszystkie drużyny. Ta konkurencja budziła burzliwe emocje. Jury przyznawało punkty
za grę aktorską, a publiczność
pokładała się ze śmiechu.
Ostatnią konkurencją było

rysowanie krowy. To z pozoru
łatwe zadanie, ale trudno się
rysuje z zasłoniętymi oczami.
„Malarz” musiał słuchać i stosować się do wskazówek siedzącego obok pomocnika. Efekty
pracy przeszły najśmielsze
oczekiwania i znów była okazja, żeby się pośmiać.
Kolejnym punktem programu
była inscenizacja pt. „Szkolna
wróżka” w wykonaniu członków koła bibliotecznego, którym opiekuje się pani Aniela
Szajca. Ten krótki spektakl

pokazał nam jak wygląda
nauka w gimnazjum.
Uroczystość zakończyło ogłoszenie wyników rywalizacji
klas pierwszych i okazało się,
że wygrała klasa Id. Żeby jednak nikomu nie było smutno,
wszyscy otrzymali słodki upominek jako dodatek do dyplomów.
Tak wyglądał ten wesoły dla
nas dzień. Wszyscy dobrze się
bawili i z pewnością będą go
długo i miło wspominać.

Sukces pierwszaka
AGNIESZKA WALUŚ
Gwara śląska to jeden z największych skarbów naszego
regionu. Jej kultywowanie
ma ogromne znaczenie dla
kształtowania poczucia tożsamości mieszkańców Ślą-

PG W TURAWIE

ska Opolskiego. Dlatego miło
mi poinformować, iż uczeń
naszego gimnazjum – Robert
Kokot z klasy Ia otrzymał
wyróżnienie za pracę: „Co mi
ołma gołdała” zgłoszoną do XXI

Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty”. Uroczysta gala
podsumowująca odbyła się w
Łubniańskim Domu Kultury
29 listopada 2014 roku. Warto
zaznaczyć, że tekst naszego

ucznia znalazł się w gronie 14
wyróżnionych spośród przeszło trzydziestu prac gimnazjalistów z całego regionu.
Serdeczne gratulacje!

Turawskie legendy
i strachy raz jeszcze – korekta!
ALFRED KUPKA
Do tego mojego opowiadania zakradł się w jednym miejscu paskudny
błąd – który całkowicie wypacza to co chciałem czytelnikowi w jego
dalszej części przekazać. Nie wiem czy stało się to w czasie druku
czy korekty. Na stronie 31 „Fali” nr 3/98/2014 w 3 kolumnie od lewej
zaraz poniżej środka tej kolumny opuszczone zostało jedno słowozamiast tego wstawiono myślnik i przekręcono następne i wydrukowano w ten sposób następujące zdanie: Zanim to jednak nastąpiło, zostałem jeszcze w chłopięcych latach kilkakrotnie postraszony

i chcę je tutaj opisać – zasłyszane od kobiet opowieści. Jak widać
jest to zdanie bez sensu, a poprawnie powinno być tak jak w moim
opowiadaniu cytuję: Zanim to jednak nastąpiło, zostałem jeszcze
w chłopięcych latach kilkakrotnie postraszony i chcę je tutaj opisać
zamiast zasłyszanych od kobiet opowieści. Czytając błędne zdanie
można odnieść wrażenie, że w dalszym ciągu tekstu chcę przekazać
tak jak poprzednio w legendzie o trzech sosnach opowiadania zasłyszane od kobiet, a przecież opisałem tam moje własne przeżycia.
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„Moja wymarzona firma”
ALEKSANDRA MADERA
Piątego listopada w Publicznym Gimnazjum w Turawie
odbyły się warsztaty pn. „Moja
wymarzona firma”. Zostały
one zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków
budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Udział brali w nich uczniowie,
należący do Szkolnego Klubu
Przedsiębiorczości. Zajęcia były
złożone z dwóch części. Pierwsza z nich – teoretyczna, dostarczyła nam wiedzy dotyczącej
możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej
i funkcjonowania firmy. Pro-

wadzili ją pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu. Mgr
inż. Piotr Rychlicki przedstawiał nam przygotowaną prezentację na tablicy interaktywnej. Czynnie uczestniczyliśmy
w warsztatach poprzez wyrażanie swoich przemyśleń, za co
oczywiście, byliśmy chwaleni.
Uświadomiliśmy sobie, jak bardzo jesteśmy kreatywni, dzięki
pracy w grupach. Integrując się, osiągnęliśmy z łatwością cel. Zadanie polegało na
tym, iż każda drużyna miała
wypisać jak najwięcej zastosowań gazety. Po ogłoszeniu
werdyktu okazało się, że zwykła gazeta ma ponad 40 zastosowań! Pomysłowość jest niezmiernie ważna w dążeniu do
otwarcia firmy. Uzyskaliśmy

również wiedzę, m.in. nt. możliwości wykorzystania funduszy
UE, w tym PO KL do realizacji
swoich pasji, które mogą przekształcić się w umiejętności prowadzące do założenia własnej
firmy i swobodnego funkcjonowania na rynku pracy. Poznaliśmy także lokalne instytucje
wspierające przedsiębiorczość
w rejonie, zasady ich funkcjonowania i zakres udzielanego
wsparcia.
Druga część warsztatów miała
charakter artystyczny. Prowadził ją bardzo wesoły pan –
Łukasz Bugowski, który jak się
okazało, jest zawodowym aktorem Opolskiego Teatru Lalki
i Aktora im. Alojzego Smolki.
Każdy mógł się wykazać swoim
talentem aktorskim, poprzez

prezentowanie różnych scenek
w świetle prawdziwych reflektorów. Pan Łukasz zachwycił
nas swoim poczuciem humoru
i optymistycznym podejściem
do świata. Z klasy było słychać
dosłownie cały czas śmiech.
Aktor nauczył nas postaw
i sposobu komunikowania się,
dzięki którym ludzie nas zaczną
postrzegać dojrzale i godnie.
Podczas całych warsztatów
mogliśmy korzystać z poczęstunku, tj.: napojów, drożdżówek i owoców, przygotowanych przez organizatorów.
Zajęcia wszystkim uczniom się
bardzo podobały! Zmieniły one
nasze postawy i podejście do
życia. Uważamy, że warsztaty
tego typu powinny się częściej
odbywać.
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Nowinki zakrzowskie
MARIA ZUBEIL
Bogate w wydarzenia były
ostatnie miesiące w Zakrzowie. W ostatnią niedzielę
września odbyły się dożynki
wiejskie. Kolejna grupa mieszkańców – tym razem w większości z ul. Poliwodzkiej pięknie przystroiła kościół. Na mszę
św. wyruszył barwny korowód
na czele z orkiestrą z Ozimka.
Przed kościołem korowód przywitał, a potem mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz. Po
południu sołtys i Rada Sołecka
zaprosili wszystkich na biesiadę
dożynkową, gdzie wspólnie
z Wójtem Gminy, Ks. Proboszczem i Ks. Wikarym doskonale
wszystkich rozbawił zespół AA
z Ozimka, rodzice dzieci przedszkolnych, oraz nasi młodzi
aktorzy: Nikola Klica, Justyna
Warzecha, Katrina Panicz
i Denis Kątny. Tym razem wszyscy doskonale bawili się podczas przedstawienia „Rzepka”,
mieliśmy również okazję podpatrzeć przebieg wizyt lekarskich w nowo otwartym
ośrodku zdrowia im. Tadeusza
Machnika „Daleko od dziury”.
Poczęstunek jak zwykle przygotowała rada sołecka, a piwo
zasponsorował pan radny oraz
wójt. Biesiada dożynkowa każdego roku gromadzi coraz więcej mieszkańców wsi, a w tym
roku, w doskonały nastrój,
oprócz udanych występów

artystycznych, jeszcze dodatkowo wprawiła wszystkich
piękna, słoneczna pogoda.
We wrześniu zebranie wiejskie uchwaliło podział funduszu sołeckiego na rok przyszły.
Tym razem środki zostaną przeznaczone na odnowienie części
elewacji budynku gminnego,
na remont dróg, utrzymanie
terenów zielonych, zakup węży
dla OSP w Kadłubie Tur. oraz na
działalność kulturalną.
Mamy już na boisku zamontowane urządzenia siłowe. Na
czterech urządzeniach mogą
ćwiczyć dorośli, a piąte urządzenie sprawnościowe zakupiono
z myślą o najmłodszych.
Budynek poszkolny doczekał
się wreszcie remontu dachu.
W okresie, gdy dach został
odkryty padały ulewne deszcze. Zalane zostały sale, ale
wykonawca na własny koszt
pomalował ściany i tym sposobem obiekt nie tylko na
zewnątrz został odnowiony,
ale także wewnątrz. Jedynie
sala gimnastyczna znalazła się
w opłakanym stanie, ale rozpoczęcie remontu zaplanowane
jest w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, a kontynuacja na pewno zostanie zaplanowana w roku 2016.
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Cudze chwalicie, swego nie znacie
ADAM BOCHENEK
W dniach 25 i 26 października
br. odbyły się w Katowicach
Mistrzostwa Polski juniorów
i weteranów w kulturystyce.
Ktoś zapyta, a co my mamy
z tym wspólnego? Jak się okazuje – bardzo wiele. Na imprezie tej mieliśmy bowiem reprezentanta Gminy Turawa. Był
nim Damian Świtała z Bierdzan. Na co dzień reprezentuje
klub „Olimp Zabrze”, gdzie trenuje od kilku lat. Sam postanowił zainteresować Wójta
Gminy Turawa Pana Waldemara Kampę swoimi osiągnięciami i problemami, z jakimi
się boryka. Chodziło głównie
o problemy finansowe, z jakimi

spotyka się większość zawodników w sporcie indywidualnym, a takim jest kulturystyka.
Prośba Damiana spotkała się
ze zrozumieniem ze strony
Wójta i w ramach możliwości
dofinansowany został występ
tego młodego, utalentowanego
i sympatycznego mieszkańca
naszej Gminy. Dodam, że jest on
bardzo skromny i przedstawiając swoją sylwetkę nie prosił
o zbyt wiele, chciał tylko móc
wystąpić na kolejnej imprezie.
Występ na samych mistrzostwach zaliczył do udanych,
zajmując najbardziej nielubiane, bo czwarte miejsce. Do
„pudła” zabrakło mu zaledwie

5 punktów, a z opinii obserwatorów i trenerów wynikało jednoznacznie, że należało mu się
miejsce w pierwszej trójce. Niemniej zajęta lokata i tak cieszy Damiana. Nas cieszy fakt,
że mogliśmy dzięki jego występom promować naszą Gminę
na arenie ogólnopolskiej.
Mam też prośbę do osób, które
chciałyby wesprzeć finansowo Damiana w rozwoju jego
talentu. Kulturystyka nie jest
bardzo drogim sportem, ale
suplementy i odżywki stosowane w prawidłowym odżywianiu - już tak. Tak samo kosztowny jest udział w zawodach.

Może znajdzie się osoba lub
firma, która chciałaby sponsorować jego występy i treningi,
a dodam, że wciąż jest jeszcze juniorem, który już został
dostrzeżony jako zawodnik
rokujący szanse na duże osiągnięcia. Damian, jak każdy
zawodnik, ma duże marzenia
i nadzieje związane ze swoją
pasją. Zachęcam do odwiedzin profilu Damiana Świtała
na Facebooku, a potencjalnych
sponsorów do bezpośredniego
kontaktu z Damianem lub za
moim pośrednictwem poprzez
Urząd Gminy.

IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
„Ping Pong w Turawie 2014”
DENIS MIRON
22 listopada bieżącego roku
rozegrano finał IX Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego „Ping Pong w Turawie
2014”. Tegoroczny finał odbył
się w sali budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Węgrach,
w którym wzięło udział 25
zawodników i zawodniczek,
którzy reprezentowali m. in.
miejscowości: Opole, Osowiec,

Turawę, Zagwiździe, Kadłub
Turawski, Ligotę Turawską,
Kotórz Mały, Węgry i Biadacz. Turniej zorganizowany
był przez Młodzieżową Radę
Gminy Turawa oraz Gminę
Turawa przy współpracy OSP
Węgry, był on podzielony na
3 kategorie: starszą, młodszą
a także żeńską, w której wzięło
udział aż 7 zawodniczek.

Po losowaniu utworzono cztery
grupy eliminacyjne w kategorii
młodszej i dwie grupy w kategorii starszej, osobno utworzono
dwie grupy dziewczyn, które

walczyły o „żeńską rakietę” turnieju. Po zakończeniu zaciętej
rywalizacji w fazie eliminacyjnej i finałowej wyłoniono najlepszych zawodników turnieju.
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Kategoria Starsza:
1 miejsce – Krzysztof Langhamer
2 miejsce – Łukasz Farys
3 miejce – Dagmara Murzowska

„Żeńska rakieta Turnieju”:
1 miejsce – Dagmara Murzowska
2 miejsce – Sandra Gola
3 miejsce – Julia Nowak

Kategoria Młodsza:
1 miejsce – Mateusz Janus
2 miejsce – Krzysztof Farys
3 miejsce – Michał Kulik

Dziękujemy za wspólną rywalizację i zapraszamy wszystkich już jesienią przyszłego
roku na X Turniej Tenisa Stołowego w Turawie.

Wyjazd młodych talentów
do Krasiejowa
GRZEGORZ NOWAKOWSKI
Tak jak rok temu, tak i w tym,
nasza GMINA TURAWA zorganizowała nagrodę dla dzieci
grających w piłkę nożną
w naszej gminie. Tym razem
zabrano nas na wycieczkę do
PARKU NAUKI I ROZRYWKI
w KRASIEJOWIE.
W wycieczce miały brać udział
dzieci z klubów, w których pracuje się z młodzieżą.
W naszej gminie są to kluby
LZS ZAWADA, LZS LIGOTA
TURAWSKA, LKS KOTÓRZ
MAŁY oraz LZS STAL OSOWIEC
LZS ZAWADA wcześniej zgłosili, że w tym terminie ich podopieczni nie mogą skorzystać
z wycieczki.
Kolejnym klubem jest LZS
LIGOTA TURAWSKA, który
posiada trampkarzy i juniorów,
trampkarze mogli jechać, ale
niestety na zbiórkę nie przybył nikt z klubu z LIGOTY
TURAWSKIEJ.
Następnym zespołem, który ma
również trampkarzy i juniorów
jest LKS KOTÓRZ MAŁY i tu też
mogli jechać zawodnicy trenujący i grający w trampkarzach.
W Kotorzu i Ligocie, jak się okazuje, praca z dziećmi kończy się
na utrzymaniu drużyny seniorów, ponieważ bez drużyn młodzieżowych seniorzy nie mogliby
grać w ligach jakich grają.
Z Kotorza na 10 dzieci pojechało

tylko czworo plus opiekun.
LZS STAL OSOWIEC- jedyny
klub z naszej gminy, który
posiada aż cztery grupy młodzieżowe, gdzie trenuje ponad
50 dzieci.
• ŻAKI czyli dzieci w wieku
od 8 do 9 lat
• ORLIKI tworzy grupa 10 i 11
letnich dzieci
• MŁODZIKI czyli 12 i 13 latkowie.
W Osowcu trenują też
SKRZATY, a są to dzieci w wieku
6 i 7 lat jest to grupa, która jeszcze nie gra meczy ligowych,
dlatego te dzieci nie mogły brać
udziału w wycieczce.
Z OSOWCA pojechały wszystkie wytypowane dzieci plus
opiekunowie
Zbiórka nastąpiła o godz.
9:15 pod URZĘDEM GMINY
TURAWA. Zostały sprawdzone
listy obecności i zgody rodziców na wyjazd. Dodatkowo na
drogę dzieci dostały po soczku,
rogaliku oraz batoniku. Dość
długo czekaliśmy na kogokolwiek z Ligoty Turawskiej, oraz
na pozostałe dzieci z Kotorza
Małego, po tym jak okazało
się, że nikt więcej już nie dojedzie, ruszyliśmy w drogę do
Krasiejowa. Na miejscu przedstawiciel URZĘDU GMINY
Pan Adam Bochenek, po załatwieniu formalności, rozdał

wszystkim uczestnikom bilety
i życzył przyjemnego zwiedzania i wesołej zabawy.
Na początek udaliśmy się do
TUNELU CZASU, przez który
przejechaliśmy
specjalną
kolejką, z kolejki ŚCIEŻKĄ
EDUKACJI poszliśmy zwiedzać PAWILON MUZEALNY,
następnie byliśmy na seansie w KINIE 5D, po obejrzeniu filmu 5D udaliśmy się na
odpoczynek na plażę z parkiem
rozrywki, gdzie dzieci mogły
poszaleć w wodzie lub na karuzelach, albo na statku pirackim . Po szaleństwie w wodzie
i na plaży ruszyliśmy w dalszą
drogę, następne do zwiedzania było PREHISTORYCZNE
OCEANARIUM, gdzie zobaczyliśmy jak wyglądało podwodne życie tysiące lat temu.
Po takiej porcji wiedzy, dzieci

troszkę zgłodniały, więc udaliśmy się do budynków gastronomicznych, gdzie pojedliśmy
tamtejszych smakołyków. Po
obfitym posiłku zaliczyliśmy
jeszcze PLAC ZABAW i stoiska z PAMIĄTKAMI, a następnie z żalem musieliśmy opuścić
JURAPARK ponieważ zrobiło
się już późno i trzeba było wracać do domów.
Bardzo dziękujemy przedstawicielom urzędu gminy
turawa, za wspaniały prezent dla dzieci z naszej gminy
i mimo kilku nieprzychylnym działaczom, którzy nie
potrafią tego docenić, mamy
nadzieję, że za rok dzieci
znowu będą się cieszyły
z podobnej nagrody za ciężką
pracę włożoną w treningi
i mecze.
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Kotorska rodzina
MAGDALENA DURA
Choć po wielkich emocjach
w ligowych zmaganiach i śnie
o trzeciej lidze prawie już nikt
nie wspomina, w Silesiusie
Kotórz Mały ciągle jest gorąco.
Kiedyś były wielkie triumfy,
walka w 4, potem 3 lidze- sukces, którego kotorzanom nikt
nie zabierze. Dzisiaj skromnie
liga okręgowa, środek tabeli
i oby na zero z tyłu.
Dlaczego jednak Silesius jest
inny niż pozostałe drużyny
gminy?
Piękna murawa, zadbany
obiekt, bar w którym można
się schłodzić zimnym zameczkiem, rozmowy o meczu: tym
który za nami do połowy tygodnia, a od środy rokowania
przed następnym. Tygodniowy

rytuał wklepany w plan działaczy, którzy dnia nie wyobrażają sobie bez rzucenia okiem
na Boiskową.
Zawodnicy: gracze z Kotorza i okolic grają tu od młodzików. Pod skrzydłami trenera Leszka Stykały szkolili
swe umiejętności techniczne
i nie tylko, niektórych zaprowadziło to na wielkie boiska:
Bartek Kolanko reprezentuje
barwy Białej Gwiazdy w Krakowie, a Michael Komor rozgrywa mecze w kluczborskim MKSie. Całej reszcie
zdarzało się próbować swych
sił w innych klubach, nawet
i tych z Premier League, ale jak
sami stwierdzają, do Kotorza
wracają jak bumerang. Zawod-

nicy miejscowi i przyjezdni
dopełniają się i tworzą czasem
wybuchowy koktajl, jednak to
zgrany team, który nie tylko
spotyka się w szatni, ale spędza ze sobą czas chętnie poza
nią. Na kotorskiej murawie
oglądać możemy byłych juniorów Odry, seniorów Wikinga,
czy też chłopaków, którzy by
pokopać w futbolówkę zjeździli
sporą część kraju.
Trenerów zmieniamy jak rękawiczki, bo przecież to takie
ligowe. Nikt jednak nie zaprzeczy stwierdzeniu, że nie można
podjąć decyzji, nie próbując
uprzednio różnych opcji. Aktorów tej sztuki mamy już prawie
wszystkich, jest jeszcze główny
bohater - prezes, znany więk-

szości jako ,,Nora” - ikona stadionu, krążą legendy, że dla
klubu dałby się pokroić.
W Kotorzu nie brak też nowoczesności, panuje tu równouprawnienie: finansami i piłkarzami rządzi tu pani Danusia,
a na budce spikerskiej spotkacie mnie- dziewczynę, której
żadna drużyna i żaden doping
na całym świecie nie zastąpi
klimatu Kotorza.

A to już ponad 60 lat. Ośrodek
i JK LOK Turawa –c.d.
–Sporty motorowodne
KAZIMIERZ WĘŻYK
Omawiając –informując, o sportach wodnych – a m.in. o żeglarskich, moim obowiązkiem jest
także przedstawienie działalności w sportach motorowodnych, jakie organizowane były
przez nasz klub na Zbiorniku
Turawskim.
Głównymi celami tej sportowej
rywalizacji były:
1. Stwierdzam, że od roku
1976 nie było tych zawodów
w Turawie i na Opolszczyźnie.
2. Organizując zawody motorowodne mieliśmy na celu:
• popularyzację
turystyki

i sportów motorowodnych,
• prawną formę doszkalania,
zwiększania umiejętności,
• wyłonienie
mistrzów
w poszczególnych klasach
łodzi,
• również
pewną
formę
konfrontacji postępu technicznego i osiągnięć szkoleniowo-sportowych zawodników i klubów.
Była to pewna nowość, szkoląc na stopnie motorowodne –
kursy – stwierdziliśmy , że jest
coraz więcej motorowodniaków i łodzi motorowodnych ,
a ich pływanie też było różne.

Dlatego też, poprzez zloty –
spotkania – zawody motorowodne zmierzaliśmy do celów
jak wyżej. Dodaję, że w latach
90-tych ub. wieku uczestniczyłem w naradzie motorowodniaków Śląskiego Związku
Motorowodnego w Poraju k/
Częstochowy i obserwowałem zawody motorowodne,
a w roku następnym zostaliśmy
zaproszeni na takie zawody.
Przygotowali się do nich: - Zborowski Janusz z Opola i Szykowny Wojciech z Lublińca
z naszego klubu. Wystartował
tylko Zborowski.

Rok 1996 – zorganizowaliśmy pierwsze regaty –
wyścigi
motorowodniaków
w dniu 11.08 – pod nazwą –
Mistrzostwa
Motorowodne
„Turawa – 96”.
W organizacji i przebiegu zawodów pomagali nam:
• WOPR – Stanica wodna
w Turawie,
• Policja wodna Turawa,
a komisja sędziowska zawodów
to: Setnicki Zbigniew – sędzia
główny, Stefanowski Janusz –
z-ca, Długosz Józef – sekretarz.
Mistrzostwa planowano przeprowadzić w klasach łodzi: W-1,
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W-2, W-3, W-4 i OPEN (otwartej , a odbyły się tylko w klasach
W-3, W-4 i klasie OPEN.
Klasa W-3 – łodzie bezkabinowe o pojemności silnika do
500 cm3:
– startowało 5 łodzi – kolejność
zajętych miejsc:
1. Bojraszewski Sławomir
– Oława,
2. Garbowski Maciej
– Kluczbork,
3. Szykowny Wojciech
– Lubliniec (JK LOK Turawa),
4. Jaworski Piotr – Luboszyce
(JK LOK Turawa),
5. Hawryluk Andrzej
– Lędziny (JK LOK Turawa).
Klasa W-4 – łodzie bezkabinowe o pojemności silnika 5011000 cm3 siln.
– startowały 4 łodzie – kolejność zajętych miejsc:
1. Belowski Tomasz
– Niemodlin,
2. Jaworski Edward – Opole,
3. Leśniewski Zbigniew
– Kluczbork,
4. Zborowski Janusz
– Opole (JK LOK Turawa).
Klasa OPEN – niezależnie
od budowy i mocy silnika:
– startowało 10 łodzi – zawody
o puchar Tadeusza Datonia.
Pierwsze trzy miejsca zajęli:
1. Belowski Tomasz
– Niemodlin,
2. Leśniewski Zbigniew

– Kluczbork,
3. Szykowny Wojciech
– Lubliniec (JK LOK Turawa),
Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali: puchary, pucharki,
dyplomy, tytuły mistrzów klas
oraz upominki.
Sponsorami zawodów byli:
ZR LOK Opole, JK LOK Turawa,
Szykowny W. – Lubliniec, Setnicki Zb., Stefanowski J. – Opole,
Sarzyński Marian – K-Koźle,
Szczuka Wacław – Olesno.
1997 W następnych latach
zorganizowaliśmy
następujące imprezy motorowodne:
- 3 imprezy a to:
10 sierpnia
zlot – wyścigi skuterów wodnych w klasie OPEN, zorganizowane po raz pierwszy na Opolszczyźnie.
Do zawodów zgłosiło się 9 załóg –
wystartowało tylko 6 skuterów.
Regaty rozegrane na trasie prostokąta ze slalomem o długości
400 mb. i odbyły się 3 biegi po
3 okrążenia.
Miejsca zajęli:
1. Zborowski Janusz – Opole,
(JK LOK Turawa),
2. Palm Hubert – Opole,
3. Janeczko Krystian – Opole,
4. Wróble Jakub – B. Biała,
5. Kwiatkowski Zdzisław
– Wrocław,
6. Pudełko Marian – B. Biała.
Pierwsze trzy miejsca wyróż-

niono pucharami, dyplomami,
upominkami, a pozostałe –
dyplomami i upominkami.
Kierownictwa
zawodów
– K. Wężyk i M. Sarzyński.
Komisja sędziowska: Setnicki
Zb., Stefanowski J., Retmańczyk Krzysztof.
17 sierpnia
I. Mistrzostwa Motorowodne
„Turawa 97” im. T. Datonia.
Startowało 24 zawodników
w klasach łodzi: W-1, W-2, W-3
oraz skuterów wodnych.
Kierownictwo regat: Wężyk K.,
Szarzyński M.
Komisja sędziowska: Setnicki Z.,
Stefanowski J., Retmańczyk Krz.
Komisja techniczna: Jaworski
Fr. i Rostalski St.
klasa W-1
1. Garbowski Maciej
– Kluczbork,
2. Hawryluk Andrzej – Lędziny
(JK LOK),
3. Szykowny Wojciech
– Lędziny (JK LOK),
klasa W-2
1. Denisch Joahim
– Chmielowice,
2. Zakrzewski Czesław – Lubiąż,
3. Pustelnik Bolesław
(LOK Brzeg).
klasa W-3
1. Wierzbicki Stanisław
– Suchy Bór,

2. Danisch Joahim
– Chmielowice,
3. Zborowski Janusz – Opole,
(JK LOK)
Klasa OPEN:
1. Wierzbicki Stanisław
–Suchy Bór,
2. Danisch Joahim
– Chmielowice,
3. Zborowski Janusz – Opole
(JK LOK).
II. Zawody skuterów wodnych:
klasa OPEN:
1. Zborowski Janusz – Opole,
(JK LOK),
2. Mostowski Maciej – Opole,
3. Zborowski Michał – Opole.
W następnych latach– imprezy
motorowodne lat 1998 - 2001r.
la pełnego zobowiązania obowiązujących wtedy klas regat
motorowodnych informuję:
• klasa W-1 – łodzie kabinowe
– silnik do 500 cm3,
• klasa W-2 – łodzie kabinowe
– silnik 501 – 1000 cm3,
• klasa W-3 – łodzie bezkabinowe – silnik do 500 cm3,
• klasa W-4 – łodzie bezkabinowe – silnik 501 – do 1000
cm3,
• klasa OPEN – niezależnie od
budowy łodzi i mocy silnika.
W terminie późniejszym nastąpiły dalsze zmiany.
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Zatwierdzone taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków
RYSZARD KERN
Na podstawie Uchwały
NR II/5/2014 Rady Gminy
Turawa z dnia 4 grudnia
2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na
okres od 1 stycznia 2015 r. do
31 grudnia 2015 r. na terenie
Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Turawa obowiązywać będą następujące
ceny usług dla przypisanych
im grup taryfowych:
Taryfowe grupy odbiorców
usług
I. Dostawa wody
Grupa pierwsza W-1 obejmuje
gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych
zużywających
wodę na cele socjalno bytowe
oraz odprowadzających ścieki
bytowe rozliczanych za ilość
zużytej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa druga W-1a obejmuje
gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków
wielorodzinnych
zużywających wyłącznie wodę na cele
socjalno bytowe rozliczanych za
ilość zużytej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa trzecia W-2 obejmuje
pozostałych odbiorców usług,
zużywających wodę na cele
socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe,
korzystających
okresowo
z usług np. domki letniskowe,
ogródki działkowe rozliczanych za ilość zużytej wody na
podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym
cyklurozliczeniowym.
Grupa czwarta W-2a obejmuje
pozostałych odbiorców usług,
zużywających wyłącznie wodę
na cele socjalno-bytowe, korzy-

stających okresowo z usług
np. domki letniskowe, ogródki
działkowe rozliczanych za ilość
zużytej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.
Grupa piąta W-3 obejmuje
gospodarstwa domowe, osoby
korzystające z lokali w budynkach wielo lokalowych rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego, rozliczani w 1 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.
Grupa szósta W-4 obejmuje
odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych
oraz odprowadzających ścieki
bytowe na inne potrzeby niż
gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na
cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy,
ośrodki zdrowia, zakłady usłu-

gowe i pozostałych, rozliczanych
za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczanych w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa siódma W-4a obejmuje
wyłącznie odbiorców wody
przemysłowych i poza przemysłowych na inne potrzeby niż
gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na
cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy,
ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych
za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczanych w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa ósma W-5 obejmuje
Gminę Turawa, która wnosi
opłaty za pobór wody do celów
określonych w art. 22 Ustawy
i rozliczana według Regulaminu Zaopatrzenia w wodę.

1.	Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia
2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r. (w złotych).
Lp.

Taryfowe grupy
odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej zł (punkt poboru)
okres rozliczeniowy

Cena zł/m3
netto

brutto

netto

brutto

1

W-1

3,60

3,89

4,23

4,57

2

W-1a

3,60

3,89

6,46

6,98

3

W-2

3,60

3,89

8,21

8,87

4

W-2a

3,60

3,89

10,44

11,28

5

W-3

3,60

3,89

2,24

2,42

6

W-4

3,60

3,89

4,23

4,57

7

W-4a

3,60

3,89

6,46

6,98

8

W-5

3,60

3,89

0,0

0,0
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II. Odbiór ścieków
Grupa pierwsza S-1 obejmuje
gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków
wielorodzinnych
odprowadzających ścieki bytowe oraz
zużywających wodę na cele
socjalno-bytowe z gospodarstw
domowych rozliczanych za
ilość odprowadzonych ścieków
na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń
pomiarowych rozliczanych w 1
miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa druga S-1a obejmuje
gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających wyłącznie ścieki
bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość
odprowadzonych ścieków na
podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń
pomiarowych rozliczanych w 1
miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa trzecia S-2 obejmuje
pozostałych odbiorców usług,
odprowadzających
ścieki
bytowe oraz zużywających
wodę na cele socjalno-bytowe,
korzystających
okresowo
z usług np. domki letniskowe,
rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie
wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa czwarta S-2a obejmuje
pozostałych odbiorców usług,
odprowadzających wyłącznie
ścieki bytowe, korzystających
okresowo z usług np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość
odprowadzanych ścieków na
podstawie wskazań wodomierza
głównego lub urządzeń pomiarowych, rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa piąta S-3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby odprowadzające ścieki bytowe korzystające z lokali w budynkach

wielo lokalowych rozliczani za
ilość odprowadzanych ścieków
na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa szósta S-4 obejmuje
pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych, odprowadzających ścieki
bytowe oraz zużywających
wodę np. placówki opiekuńczo
wychowawczych i oświatowe,
hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość
odprowadzanych ścieków na
podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego,
wodomierzy dodatkowych lub
urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa siódma S-4a obejmuje
pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych,
odprowadzających
wyłącznie ścieki bytowe np.
placówki opiekuńczo wycho-

wawcze i oświatowe, hotele,
sklepy,
ośrodki
zdrowia,
zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość
odprowadzanych ścieków na
podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego,
wodomierzy dodatkowych lub
urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa ósma S-5 obejmuje
gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki, rozliczane
ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, rozliczanych w 1 miesięcznym
okresie rozliczeniowym.
Grupa dziewiąta S-6 obejmuje
pozostałych
odbiorców usług odprowadzających
ścieki korzystających okresowo
z usług np. domki letniskowe
rozliczanych ryczałtowo na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

2.	Wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf od 1 stycznia 2015r. do
31 grudnia 2015r. (w złotych).
Lp.

Taryfowe grupy
odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej zł (punkt poboru)
okres rozliczeniowy

Cena zł/m3
netto

brutto

netto

brutto

1

S-1

9,26

10,00

8,18

8,83

2

S-1a

9,26

10,00

10,41

11,24

3

S-2

9,26

10,00

20,06

21,67

4

S-2a

9,26

10,00

22,29

24,07

5

S-3

9,26

10,00

2,24

2,42

6

S-4

9,26

10,00

8,18

8,83

7

S-4a

9,26

10,00

10,41

11,24

8

S-5

9,26

10,00

10,02

10,82

9

S-6

9,26

10,00

21,90

23,65

Informuję również, iż Uchwała NR II/5/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Turawa
obsługiwanym przez WIK Turawa dostępna jest na stronie internetowej www.bip.turawa.pl.
Na podstawie Uchwały
NR II/6/2014 Rady Gminy
Turawa z dnia 4 grudnia
2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzenie ścieków na
okres od 1 stycznia 2015 r. do
31 grudnia 2015 r. na terenie
Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Opole obowiązywać będą następujące

ceny usług dla przypisanych
im grup taryfowych:
Taryfowe grupy odbiorców
usług
I. Dostawa wody
(Grupa I. A) woda wykorzy-

stana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców indywidualnych; dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody
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do prowadzonej działalności
produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową,
handlową, składową, transportową, a woda zużywana
jest wyłącznie dla zaspokojenia
potrzeb bytowych.

(Grupa I. B) woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców instytucjonalnych
(zbiorowych);
dotyczy odbiorców, którzy nie
zużywają wody do prowadzo-

nej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także
odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową,
składową,
transportową,
a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb
bytowych.

(Grupa II. B) woda przeznaczona do pozostałych celów
dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych); dotyczy
odbiorców zużywających wodę
na cele inne niż wymienione
w punktach od 1) do 2).

Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015r. (w złotych).

Lp.

Taryfowe grupy odbiorców

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
(w zł)
netto1)

1

2

3

Stawka opłaty abonamentowej
(za jeden okres rozliczeniowy /
za rozliczenie jednego przyrządu
pomiarowego) (w zł)

brutto2)

netto1)

4

5

brutto2)
6

Woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe
Licznik główny

1

Grupa I. A
Odbiorcy indywidualni zużywający wodę do spożycia lub na cele
socjalno-bytowe

3,60

3,89

4,70

5,08

3,25

3,51

1,80

1,94

Podlicznik

Ryczałt

Licznik główny

2

Grupa I. B
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do spożycia
lub na cele socjalno-bytowe

3,60

3,89

5,27

5,69

3,82

4,13

2,37

2,56

Podlicznik

Ryczałt

Woda przeznaczona do pozostałych celów
Licznik główny

3

Grupa II. B
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do spożycia
do pozostałych celów

3,67

3,96

5,27

5,69

3,82

4,13

2,37

2,56

Podlicznik

Ryczałt

II. Odprowadzanie ścieków
(Grupa I. A) Odbiorcy indywidualni
odprowadzający
wyłącznie ścieki o charakterze
bytowym; dotyczy odbiorców,
którzy odprowadzają ścieki
z budynków mieszkalnych,
zamieszkania
zbiorowego
oraz użyteczności publicznej,
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym

składzie pochodzące z tych
budynków. Grupa ta obejmuje
także odbiorców prowadzących działalność usługową,
handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki
mają wyłącznie charakter
bytowy.
(Grupa I. B) Odbiorcy instytucjonalni
odprowadzający
wyłącznie ścieki o charakterze
bytowym; dotyczy odbiorców,

którzy odprowadzają ścieki
z budynków mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz
użyteczności
publicznej,
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym
składzie pochodzące z tych
budynków. Grupa ta obejmuje
także odbiorców prowadzących działalność usługową,
handlową, składową, transpor-

tową, a odprowadzane ścieki
mają wyłącznie charakter
bytowy.
(Grupa II. B) Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki
przemysłowe; dotyczy odbiorców prowadzących działalność
handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają
ścieki.
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Wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf od 1stycznia 2015r. do 31
grudnia 2015r. (w złotych).

Lp.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
(w zł)

Taryfowe grupy odbiorców

netto1)
1

2

3

Stawka opłaty abonamentowej
(za jeden okres rozliczeniowy /
za rozliczenie jednego przyrządu
pomiarowego) (w zł)

brutto2)

netto1)

4

5

brutto2)
6

Ścieki bytowe
Licznik główny

1

Grupa I. A
Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym

4,47

4,83

4,70

5,08

3,25

3,51

1,80

1,94

Podlicznik

Ryczałt

Licznik główny

2

Grupa I. B
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym

4,47

4,83

5,27

5,69

3,82

4,13

2,37

2,56

Podlicznik

Ryczałt

Ścieki przemysłowe
Licznik główny

3

Grupa II. B
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe

7,42

8,01

5,27

5,69

3,82

4,13

2,37

2,56

Podlicznik

Ryczałt

Informuję również, iż Uchwała NR II/6/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Turawa
obsługiwanym przez WIK Opole dostępna jest na stronie internetowej www.bip.turawa.pl.

Kącik Poezji
Pamięć
Niemej ciszy szelest liści,
trzepot skrzydeł odlatujących motyli,
pióro na kartce kreślące ostatnie słowa,
koperta łzami zaklejona…
Płynącej rzeki słów pamięta chwile.

Jeszcze ławka i to drzewo jedyne
i jeszcze grajek, co chwilę złapał w struny,
i ta artystka, co wróżby składała,
i ta sama ulica, wciąż pełna ludzi zabieganych…
Śmiechem głos zmieniony pamiętają.

Czas inny dziś, bo kamienny,
słów brakło, niczym liści na drzewach,
miał diament być – popiół został,
strach, który z nadziei stworzony…
Dni każe pamiętać, jak tabliczkę mnożenia.
A. B.
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Radość chwili
W Wigilijny Dzień Radości,
stół pokrywa sznur talerzy
i na twarzach uśmiech gości…
Minut parę do wieczerzy.
Szatą człowiek ozdobiony,
stół obrusem pięknym kryty,
świerk też pięknie przystrojony
I kolędy płyną z płyty.
Pora łamać się opłatkiem,
życzyć szczęścia i radości,
oby rok spłynął dostatkiem
i by w sercach Bóg zagościł.
Ktoś ociera łzy ukradkiem,
bo ktoś bliski już daleko.

To dla niego – nie przypadkiem,
dodatkowo stół nakryto.
Po wieczerzy dzieci z piskiem
Biegną zajrzeć pod choinkę,
Czy prezenty zgodne z listem,
Czy też inne ociupinkę..
Podarunków moc wspaniała
uśmiech, radość, chwile piękne.
Szczęście, gdy rodzina cała,
nawet kamień wtedy mięknie.
Czemu święta są raz w roku?
Czemu radość taka krótka?
Ktoś zapyta, stojąc z boku
I czy życie to minutka?

Świętuj co dzień swoje życie
Radość bierz z malutkich rzeczy,
Ciesz się głośno, a nie skrycie,
Weź za przykład uśmiech dzieci.
Zostaw w sercu – nie przypadkiem
miłość chwili najpiękniejszą,
gdy łamałeś się opłatkiem
z tą osobą najważniejszą.
Zdrowia, szczęścia i radości,
życzeń które chcą spełnienia,
niechaj w sercu miłość gości,
niech marzenia to wspomnienia.
Słońca w każdej chwili życia,
cierpliwości do wszystkiego
i od Boga wspomożenia
życzy autor wiersza tego.
A. B.

Na wybory
Zwołał rolnik stado swoje,
Chodźcie do mnie, tu gdzie stoję,
Coś ważnego chcę powiedzieć,
Każdy musi o tym wiedzieć.
Biegną krowy, owce, kury,
Baran, kogut i dwa szczury,
Kozy w stadzie, wszystkie konie,
Nawet kaczki, choć skrzywione.
Stoi całość inwentarza,
Będą słuchać gospodarza
Rzecze wtedy rezolutnieWybrać trzeba wam przywódcę.
Głośno gada każdy w tłumie Nikt powstrzymać się nie umie
Kogo wskazać, kto wypadnie,
Komu rola ta przypadnie?
Na wybory się szykujmy,
Kandydatów wytypujmy,
Wybierzemy wkrótce wodza
Jego będzie ta zagroda.
Kaczor mówi - mnie wybierzcie,
Ja bywałem nawet w mieście,
Śliczne piórka mam i złote
Na rządzenie mam ochotę.
Już nie kwakaj, kogut zapiał,
Kaczka wodzem? Jaki zapał!
To są jakieś zwykłe jajca,
Mnie na wodza, kaczor zdrajca!
Ja najwcześniej z wszystkich wstaję
I najgłośniej głos wydaję.
Dla mnie władza, dla mnie laury,
Kury też się będą darły.

Lokal trzeba na wybory,
Krowa rzuca - do obory!!
Chodźcie wszyscy i głosujcie,
Krowie głosy ofiarujcie.
Plakat wiesza koza w drzwiach,
Że wybory są w tych dniach.
Koza to jest wybór słuszny,
Każdy będzie jej posłuszny.
Sługą zostać ?? Opcji nie ma,
Jakem Świnia -to nie ściema.
Mnie podłożyć każdy umie,
Głosuj na mnie wielki tłumie.
Silna ręka, dyscyplina,
To społeczność dobrze trzyma.
Trzeba rządów silnej rękiOsioł orzekł - wszyscy jękli
Szczur zapytał - a co z nami?
Społecznymi nizinami,
Wy o stołki się bijecie,
A nas bieda ciągle gniecie.
Wy walczycie o posadki,
A wciąż chudsze nasze zadki,
Każdy za nas decyduje
Nikt nie pyta co brakuje?
Zadumały się zwierzęta,
Fakt- o biednych trza pamiętać,
Na nic spory o rządzenie,
Gdy brakuje na jedzenie.
Wybrać trzeba mądrze bardzo,
Takich którzy nie pogardzą
Bogaczami i biednymi,
Zawsze będą z ludźmi swymi.

To komisja jest potrzebna,
Wszystkim zrazu mina zrzedła.
Znają sprawę tej komisji
Co nie mogła się doliczyć.
Darli szmaty, włosy rwali,
Koniec szybki obiecali.
Dni i noce wciąż liczyli,
Przed narodem się splamili.
Więc liczydła lepiej kupmy,
zrzutkę na to szybko zróbmy.
Są liczydła, jest komisja,
Lokal, urna, kandydaci.
To wyborców teraz misja
Kogo wybrać się opłaci.
Rusza gawiedź już od rana,
Na wybory do obory
Kto przy żłobie skubnie siana?
Kto zaś będzie miał humory?
Rządzić każdy myśli łatwo
Lecz tak nie jest droga dziatwo.
Ta bajeczka przeczytana
Wpadła w ucho – rymowana.
W życiu trudniej rymy składać,
Wciąż wybierać nam wypada.
To co chcemy – czy musimy??
Co pragniemy – czy możemy?
Nikt tu za nas nie wybierze,
W każdym siedzi małe zwierzę,
Dziś pragniemy żyć inaczej,
jutro spać idziemy z płaczem.
Adam Bochenek

Ktoś zapytał: co z głosami?
Kto policzy? Czy my sami?
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DLA CIEBIE!
Oddam Ci ziemię, niebo i słońce,
Oddam Ci srebro, złoto i serce.
Oddam Ci brylanty, wszystko co jest najdroższe,
Tylko bądź ze mną na zawsze,
Idź ze mną- razem we dwoje łatwiej nam iść,
I to jest moje dążenie- jak kwiat musi mieć liść,
Pokrótce dobiega mój czas i będą dalsze pragnienia,

Życie ujawni co jeszcze chce serce,
By spełniły nasze marzenia.
Ty obok mnie, ja obok Ciebie,
Muzyka w środku zatyka serce,
Kwiaty pozwolą nam myśleć jak ślicznie,
Kolorowe są kobierce.
Tak jak od zawsze i nawet będzie tak chyba,
Wtedy potrzeba nam tylko będzie miłości, wina
i chleba,

Niech nam zazdrości każdy kto żyje,
Krewny, daleki, ksiądz i polityk, zdrowy i chory,
I ten kto wierzy w amory!
By cel osiągnąć niech się zwiążą nasze dłonie,
Niech patrzy oko w oko,
Niech usta wtedy mówią- Kocham, kocham głęboko.
Franciszek Henryk Paraszczuk

Świąteczny żart
ZEBRAŁ

ADAM BOCHENEK

Przychodzi mały Jasiu z przedszkola. Buzia cała podrapana, aż
przykro patrzeć.
- Co się stało, Jasiu? – pyta mama.
- Aaaaaa... Tańczyliśmy wokół choinki. Dzieci było mało, a choinka
duża...
~•~

– Wesołych Świąt, Mikołaju! Czyż nie piękny mamy dziś dzień?
Przyniosłem dla Ciebie choinkę. Prawda, że jest wspaniała?
Gdzie chciałbyś, żebym ją wsadził?
....
I stąd wzięła się tradycja aniołka na czubku choinki....
~•~

Pewnego Bożego Narodzenia, bardzo dawno temu, Święty Mikołaj
przygotowywał się do swojej corocznej podróży. Jednak wszędzie
piętrzyły się problemy...
Czterech z jego elfów zachorowało, a zastępcy nie produkowali
zabawek tak szybko jak elfy, więc Mikołaj zaczął podejrzewać, że
może nie zdążyć... Następnie pani Mikołajowa oświadczyła mu, że
jej Mama ma zamiar wkrótce ich odwiedzić, co bardzo zdenerwowało Mikołaja. Na domiar złego, kiedy poszedł zaprzęgać renifery,
okazało się, że trzy z nich są w zaawansowanej ciąży, a dwa inne
przeskoczyły przez płot i zwiały Bóg jeden wie dokąd. Mikołaj zdenerwował się jeszcze bardziej... Kiedy zaczął pakować sanie, jedna
z płóz złamała się. Worek runął na ziemię, a zabawki rozsypały się
dookoła. Wkurzony Mikołaj postanowił wrócić do domu na kawę
i szklaneczkę whisky. Kiedy jednak otworzył barek, okazało się, że
elfy ukryły cały alkohol i nic nie było do wypicia... Roztrzęsiony
Mikołaj upuścił dzbanek do kawy, który roztrzaskał się na kawałeczki na podłodze w kuchni. Poszedł wiec po szczotkę, ale okazało się, że myszy zjadły włosie, z którego była zrobiona... I właśnie
wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi... Mikołaj poszedł otworzyć.
Za drzwiami stał mały aniołek z piękną, wielką choinką. Aniołek
radośnie zawołał:

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja:
„Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię, przynieś mi rower
górski i klocki Lego.”
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę
Jasia. Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki
Lego i wysłali mu je w paczce.
Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia:
„Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie”
~•~
Do Pinokia przyszedł Mikołaj.
Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem:
- O! ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem.
- Bo ja chciałem pieska albo kotka!
- Niestety zabrakło! ...inne dzieci też nie dostały.
- Ale ja się boję tego bobra!

Wiersze hrabiego
WYBRAŁ

ALFRED KUPKA
Das letzte Licht (Sylvester 1941)

Es ist eine alte Sitte, die in der Sylvesternacht
Noch einmal des Christbaums Kerzen zum Licht entfacht.
Vorüber der Weihnachtstaumel, - vorüber die lärmende Zeit,
In der Jugend sorglos sich Flitter und Tand geweiht.
Es geht durch die Neujahrsstunde ein mahnendes Glockenspiel,
Das sagt heut in deutschen Landen so vielen unendlich viel.
Wir nehmen Abschied, noch einmal, von einem durchrungenen Jahr,
Das schloß so manches geliebte heimblickende Augenpaar.

Woran wir heut alle wohl denken? Was schloß jeden lockeren Mund?
Es ist unseres Volkes Seele heut herzenswund.
Bei jedes Lichtes Erlöschen gleitet zurück der Blick,
Verlöschte dies Jahr nicht so manches innige Glück?
Wie bist Du so feierlich-schweigsam, Jahreswende von heut‘,
Was sagt Dir der Mitternachtsstunde Neujahrsgeläut?
Wir sitzen am Herd, an dem stillen, die Kerzen verlöschen sacht,
Nur ein einzelnes Licht flackert einsam durch lautlose Winternacht.
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Krzyżówka
świąteczna
89
KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA NR 89
OPRACOWAŁ:

PIOTR JENDRZEJ

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 1-więcej niż jedna;
4—rodzice chrzestni w komplecie; 12-dla niego Jaworowie
budowali mosty; 13-wczesna
pora dnia; 14-hojność; 16-sprawdzian z ortografii; 17-produkował cholewki dla szewca;
18-zżyta grupa; 20-tlen z trzema
atomami; 21-utwory sceniczne,dekoracje,infor- macje o aktorach; 22-mała sowa; 24-nabój
myśliwego; 25-imię kardynała Richelleu; 27-rzymski bóg
wiatru północnego; 28-czasem warto go sobie zadać;
30-Greta Garbo jako śmiejąca się pani komisarz w filmie Ernesta Lubitscha (o tym
tytule); 33-wydzielona dzielnica żydowska; 36-sztuka władania białą bronią 38-pikantna
potrawa z papryki,pomidorów,cebuli i mięsa; 39-szpan;
43-pospól- stwo; 44-imię Morriconego,twórcy muzyki filmowej(,,Misja”);
45-belgijskie
miasto,od którego pochodzi
inna nazwa gazu musztardowego;47-poprzednik
brydża;
48-największy port Jemenu;
49-szczegóły znane tylko wtajemniczonym; 52-członek władz
komunistycznych; 53-miejsca
wydarzeń; 55-bieg po zdrowie;
57-gruby ,,papieros”; 60-ważne
w drużynie; 62-specjalista od
tarczycy i trzustki; 65-podkultura
młodzieżowa,np.pank;
66-Blake z ,,Dynastii”;67- o kimś
nieudol- nym. PIONOWO:
2-późna pora dnia; 3-mieszkanka Tallina; 4-uczeń szkoły
chorą- żych; 5-fragment tekstu;
6-gatunek kawy; 7-końcówka,resztka; 8-Ringo,jeden z Beatlesów; 9-państwo z Kilimandżaro; 10- kamyczki w beonie;
11-w termomet- rze; 15-człowiek ze smykałką do robienia
widowisk; 18- pisał je Andersen; 19-zachęta,powód do działania; 20-kolonista,osiedlił się
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Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła
poza swym domem; 23-Jerzy,reżyser ,,Nocy i dni”; 26-drewniane mocowanie sztandaru
lub kosy; 27-imię Małysza; 29-ze
stolicą Kijów; 31-przesada, której celem jest wywarcie wrażenia na słuchaczu; 32-osoba;
33-szybki bieg konia; 34- coraz
więcej w pa- sie; 35-duma

pawia; 37-wśród atrakcji Gizy;
39-tytuł arab. dowódcy wojsk.;
40-,,Dziki
…”,przygodowa
powieść dla młodzieży Nory
Szczepańskiej; 41-malarz ros.
"Burdacy na Wołdz"; 42-pani,która kogoś wybawiła, 43-służy
w gwardii; 46-kod,tekst o zatajonej treści; 50-świecąca reklama;

51- mieszkanka Wielkiej Brytanii; 54-funkcjonariusz tajnej
policji; 56-mały 1-os.samochód
wyścigowy; 58-imię prezydenta
Busha; 59-grają w kościele;
61-zastępuje człowieka w fabryce; 63-tytuł B.Mussoliniego;
64-miasto w pn.zach.Algierii,
Wahran.
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015 ROK

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015 ROK

REJON 1
MIEJSCOWOŚCI: OSOWIEC, TRZĘSINA, TURAWA, TURAWA MARSZAŁKI

REJON 2
MIEJSCOWOŚCI: KOTÓRZ W., KOTÓRZ M., WĘGRY

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

DNI WYWOZU
ODPADY
KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE
pojemnik antracytowy
(czarny)
5,19
2,16
2, 16, 30
13, 27
11, 25
8, 22
6, 20
3, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23
7, 21

MIESIĄC
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

pojemnik z
żółtą klapą
13, 27
10, 24
10, 24
8, 21
5, 19
2, 16, 30
14, 28
11, 25
8, 22
6, 20
3, 17
1, 15, 29

pojemnik zielony
(z zieloną klapą)
20
17
12
7
2
27
-

pojemnik /
worek brązowy
9
6
6
3, 17
2, 15, 29
12, 26
10, 24
7, 21
4, 18
16
13
11

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

MIESIĄC

PAŹDZIERNIK

MIESIĄC
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

MIESIĄC

KWIECIEŃ

pojemnik zielony
(z zieloną klapą)
6
3
29
24
18
14
-

MAJ

27
28
29
30
-

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK

4
5
6

SOŁECTWO
WĘGRY
KOTÓRZ M.; KOTÓRZ W.
WĘGRY
KOTÓRZ M.; KOTÓRZ W.

MARZEC

1
2
5
6
7
8
9

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne,
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny).

Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe).

DZIEŃ
20
23
16
19

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00.
MAJ
MIEJSCOWOŚCI
KWIECIEŃ
PAŹDZIERNIK
TURAWA ul. Opolska obok Urzędu
27
1
ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu
28
2
KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu
29
5
BIERDZANY obok OSP
30
6
OSOWIEC obok OSP
4
7
OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż.
5
8
WĘGRY obok OSP
6
9

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne,
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny).

Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe).

GMINA TURAWA

GMINA TURAWA

REJON 3
MIEJSCOWOŚCI: BIERDZANY, ZAKRZÓW TURAWSKI, KADŁUB TURAWSKI, LIGOTA
TURAWSKA

REJON 4
MIEJSCOWOŚCI: ZAWADA, RZĘDÓW, OSIEDLE ZAWADA

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015 ROK

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015 ROK

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

DNI WYWOZU

DNI WYWOZU

MIESIĄC
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

ODPADY
KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE
pojemnik antracytowy
(czarny)
12, 26
9, 23
9, 23
7, 20
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10, 24
7, 21
5, 19
2, 16, 30
14, 28

ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik z
żółtą klapą
3, 16, 30
13, 27
13, 27
11, 24
8, 22
6, 19
3, 17, 31
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20
4, 18

pojemnik zielony
(z zieloną klapą)
23
20
15
10
4
30
19

pojemnik / worek
brązowy
3, 30
27
27
11, 24
8, 22
6, 19
3, 17, 31
14, 28
11, 25
9
6
4

MIESIĄC
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

ODPADY
KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE
pojemnik antracytowy
(czarny)
9, 22
5, 19
5, 19
2, 16, 30
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20
3, 17
1, 15, 29
13, 26
10, 24

MARZEC
PAŹDZIERNIK

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
SOŁECTWO
BIERDZANY, ZAKRZÓW TUR.,
KADŁUB TUR., LIGOTA TUR.
BIERDZANY, ZAKRZÓW TUR.,
KADŁUB TUR., LIGOTA TUR.

MIESIĄC
DZIEŃ

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego,
opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu
wywozu do godziny 800 rano.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MARZEC

19
15

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00.
MAJ
MIEJSCOWOŚCI
KWIECIEŃ
PAŹDZIERNIK
TURAWA ul. Opolska obok Urzędu
27
1
ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu
28
2
KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu
29
5
BIERDZANY obok OSP
30
6
OSOWIEC obok OSP
4
7
OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż.
5
8
WĘGRY obok OSP
6
9

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne,
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny).

Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe).

ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik z
żółtą klapą
9, 22
5, 19
5, 19
2, 16, 30
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20
3, 17
1, 15, 29
13, 26
10, 24

pojemnik zielony
(z zieloną klapą)
10
6
2
26
21
16
11

pojemnik / worek
brązowy
9
6
6
3, 17
2, 15, 29
12, 26
10, 24
7, 21
4, 18
16
13
11

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

MIESIĄC

pojemnik / worek
brązowy
3, 30
27
27
11, 24
8, 22
6, 19
3, 17, 31
14, 28
11, 25
9
6
4

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego,
opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu
wywozu do godziny 800 rano.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00.
MIEJSCOWOŚCI
TURAWA ul. Opolska obok Urzędu
ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu
KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu
BIERDZANY obok OSP
OSOWIEC obok OSP
OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż.
WĘGRY obok OSP

ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik z
żółtą klapą
14, 28
11, 25
11, 25
9, 22
6, 20
3, 17
1, 15, 29
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18
2, 16, 30

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

DZIEŃ
20
23
16
19

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego,
opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu
wywozu do godziny 800 rano.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DNI WYWOZU

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
SOŁECTWO
OSOWIEC
TURAWA
OSOWIEC
TURAWA

MARZEC

ODPADY
KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE
pojemnik antracytowy
(czarny)
2, 15, 29
12, 26
12, 26
10, 23
7, 21
5, 18
2, 16, 30
13, 27
10, 24
8, 22
5, 19
3, 17, 31

ODPADY SEGREGOWANE

PAŹDZIERNIK

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
SOŁECTWO
ZAWADA, OŚ. ZAWADA
RZĘDÓW
ZAWADA, OŚ. ZAWADA
RZĘDÓW

DZIEŃ
19
20
15
16

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa
domowego, opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję
najpóźniej w dniu wywozu do godziny 800 rano.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00.
MAJ
MIEJSCOWOŚCI
KWIECIEŃ
PAŹDZIERNIK
TURAWA ul. Opolska obok Urzędu
27
1
ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu
28
2
KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu
29
5
BIERDZANY obok OSP
30
6
OSOWIEC obok OSP
4
7
OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż.
5
8
WĘGRY obok OSP
6
9

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne,
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny).

Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe).
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PSP Osowiec - Z naszym patronem w Loretto

PSP Osowiec - Pamiątkowe zdjęcie na Placu Świętego Piotra

Sprzątanie Świata w Gminie Turawa

„Obchody” Dnia Niepodległości

„Obchody” Dnia Niepodległości

Św. Marcin w Ligocie Turawskiej

40
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Przedszkolaki z Bierdzan

Św. Marcin w Węgrach

Nowinki zakrzowskie

Wyjazd młodych talentów do Krasiejowa

Ping Pong

Wolność jest w naturze

