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KONKURS

Wiejska Izba Regionalna w Ligocie Turawskiej przy 
wsparciu Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej 
ogłasza kolejny konkurs na najciekawszy obiekt mu-
zealny. Zwracamy się do mieszkańców Gminy Turawa 
z prośbą o aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciu. 
Bardzo często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że 
wokół nas ulegają zniszczeniu przedmioty o historycznej 
wartości, mówiące o przeszłości naszych przodków.

Zapewniamy, że dostarczone eksponaty znajdą 
opiekę w dobrze zorganizowanej Izbie Regionalnej 
w Ligocie Turawskiej. Poniżej przedstawiamy regulamin 
organizacyjny konkursu.

Regulamin organizacyjny konkursu na naj-
ciekawszy obiekt wykonany do 1945 roku, nie-
rozerwalnie związany z życiem i pracą ludności 
na terenie Gminy Turawa.

§ 1. Konkurs zorganizowano z inicjatywy Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Turawskiej przy daleko idącym 
wsparciu organizacyjnym Wiejskiej Izby Regionalnej 
w Ligocie Turawskiej. Jego głównym celem jest ocalenie 
pamiątek kultury materialnej regionu turawskiego 
oraz wzbogacenie już istniejącej ekspozycji wysta-
wienniczej.

§ 2. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia na łamach 
„ Fali” do 30 kwietnia 2016 r., natomiast jego wyniki 
ogłoszone zostaną w piątek 20 maja 2016 r. o godz. 13.00 
w Wiejskiej Izbie Regionalnej w Ligocie Turawskiej.

§ 3. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie 
obiekty (przedmioty) kultury materialnej:

a) pisane – książki, czasopisma, dokumenty, banknoty, 
zdjęcia, albumy, kroniki, obrazy itp.,

b) przedmioty – z ceramiki, szkła, porcelany i metalu,
c) wystrój wnętrz – nakrycia stołowe, pościel, stroje itp.,
d) drobne narzędzia rolnicze i rzemieślnicze.
Przedmioty przekazane do konkursu nie mogą być 

przed ich przekazaniem celowo odnawiane (malowane), 
z wyjątkiem bieżącej konserwacji.

§ 4. Komisja konkursowa dokona oceny punktowej 
dostarczonych przedmiotów za pomocą szczegółowych 
kryteriów.

§ 5. Każdy dostarczony do konkursu eksponat staje 
się własnością Wiejskiej Izby Regionalnej i powinien 
posiadać informację zawierającą nazwę, wiek, miejsce 
pochodzenia, przeznaczenie oraz adres właściciela.

§ 6. Właścicielom najciekawszych eksponatów zostaną 
przyznane nagrody i wyróżnienia. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskać 
można pod tel. 77 4213062 oraz 604887743.

Zarząd Towarzystwa Miłośników

Ziemi Turawskiej

KWaRTaLnIK ToWaRZySTWa MIłośnIKóW ZIeMI TuRaWSKIeJ „FaLa” – finansowany z budżetu Gminy Turawa.

Kolegium redakcyjne: Redaktor naczelna – Brygida Kansy, Sekretarz – Teresa Żulewska, Stanisława Brzozowska, Jerzy Farys. 

Z redakcją na stale współpracują: Waldemar Kampa, alfred Kupka, Piotr Jendrzej, adam Bochenek, radni, sołtysi wsi, stowarzyszenia 
sportowe, dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli. Korekta: Brygida Kansy.

Skład i druk: Wydawnictwo i Drukarnia świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 opole, tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141  
sekretariat@wydawnictwo.opole.pl; www.drukujunas.eu

Redakcja nie odpowiada za treści 

umieszczonych reklam i ogłoszeń, 

nie zwraca nie zamówionych 

materiałów oraz zastrzega sobie 

prawo dokonywania skrótów i nie 

umieszczania zdjęć.
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– W 2015 roku minęło 25 
lat od pierwszego wydania 
kwartalnika „Fala”. W tam-
tym czasie Pan sprawował 
funkcję Wójta Gminy Tura-
wa. Co sprawiło, że powstała 
chęć utworzenia takiej lokal-
nej gazety?

– Powodem istnienia takie-
go czasopisma w naszej gminie 
było to, że jako wójt widziałem 
potrzebę podzielenia się waż-
nymi informacjami ze wszyst-
kimi mieszkańcami gminy. 
Z praktyki wiedziałem, że 
mieszkańcy słabo uczestniczyli 
w zebraniach wiejskich, nie 
mieli więc możliwości posia-
dania wiedzy o tym, co dzieje 
się w gminie. Dlatego chciałem 
poprzez słowo pisane dotrzeć 
do nich. Drugim powodem 
była chęć, aby na stałe utrwalać 
bieżącą historię naszej gminy, 
a także przekazywać wydarze-
nia z przeszłości, co – moim 
zdaniem – całkowicie się uda-
ło, ponieważ taki ugruntowany 
opis wsi, np. Turawa, to rzadko 
która gmina posiada.

– Kto de facto był założy-
cielem kwartalnika Fala, kto 
ponosił koszty jego wydania?

– Instytucjonalnym zało-
życielem było Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Turaw-
skiej, które powstało w 1983 

roku. W początkowym okresie 
koszty wydawania „Fali” były 
wpisane w budżet Towarzy-
stwa. Budżet ten pochodził 
ze składek członków Towa-
rzystwa, a także z reklam, 
umieszczanych na łamach 
„Fali”. Były to nikłe koszty. 
Kwartalnik drukowany był 
na ksero w Urzędzie Gminy, 
po kilkanaście egzemplarzy 
dla każdego sołectwa. Do-
piero później zdecydowano 
o zwiększeniu nakładu do 
druku, wybrano drukarnię 
i wówczas wzrosły koszty.

– W ciągu tych 25 lat nastą-
piły duże zmiany w składzie 
redakcji, we władzach gminy 
i osobach piszących do „Fali”. 
Dzięki komu i czemu udaje 
się nadal go wydawać?

– Przede wszystkim dzięki 
grupie ludzi zaangażowanych 
w tworzenie artykułów z życia 
społecznego, kulturalnego, 
historycznego, sportowego, po 
prostu naszej rzeczywistości.

Kwartalnik istnieje jednak 
dlatego, że ma duże wsparcie 
finansowe ze strony Urzędu 
Gminy w Turawie. Kierow-
nictwo Urzędu angażuje się 
w tworzenie kolejnych nu-
merów „Fali”, zamieszczając 
ważne dla mieszkańców gminy 
informacje płynące z urzędu. 

Redaktorami naczelnymi 
kwartalnika „Fala” w kolej-
ności byli: Walter Świerc, 
Leonard Richta, ponownie 
Walter Świerc, Jerzy Farys, 
a obecnie Brygida Kansy. Cały 
ten czas sekretarzem redakcji 
była Teresa Żulewska. Bardzo 
aktywnie piszącymi do „Fali” 
byli : Stanisław Pikul i Leonard 
Richta. Bardzo ważne i ciekawe 
historycznie artykuły pisze do 
dziś pan Alfred Kupka. Jerzy 
Farys, Walter Świerc, Teresa 
Żulewska, Adam Bochenek, 
nauczyciele i dyrektorzy szkół 
i przedszkoli z naszej gminy. 
Jest jeszcze spora grupa osób, 
które sporadycznie pisały do 
„Fali”. Dzięki tym wszystkim 
ludziom mogliśmy co kwartał 
czytać nową „Falę”.

– Wspominając tamte, 
początkowe lata i prace zwią-
zane z wydawaniem „Fali” 
nie sposób pominąć osoby 
Romana Borkowskiego, któ-
ry cały materiał pisany ręcz-
nie, dostarczany do urzędu, 
przepisywał na maszynie do 
pisania. Przedtem jednak ja 
musiałam wszystko prze-
czytać i dokonać korekty, 
nie było wtedy komputerów, 
które nas mogły wyręczyć. 
Nakład był dużo mniejszy 
i „Fala” rozchodziła się jak 
ciepłe bułeczki. Jaki apel ma 
Pan do naszych czytelników?

– Pragnąłbym, aby czy-
telników „Fali” było coraz 
więcej, bo są w niej ciekawe 

artykuły, ciekawe dla dzieci, 
np. różne konkursy, ciekawe 
dla młodzieży i dorosłych; 
chciałbym, aby zwrotów było 
jak najmniej. Jestem przeko-
nany, że „Fala” w dalszym 
ciągu będzie żyła wśród nas, 
z dużym powodzeniem dla 
mieszkańców naszej gminy. 

Kończąc, w imieniu Zarzą-
du Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Turawskiej i własnym 
pragnę serdecznie podzięko-
wać tym wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób wspierali 
możliwość redagowania kwar-
talnika „Fala” w ciągu tych 
25 lat, naszego pisma, które 
w kronikarski sposób utrwala 
historię życia społeczności 
gminy Turawa dla obecnych 
i przyszłych pokoleń.

Dla całej redakcji „Fali” 
i wszystkim tworzącym kolejne 
wydania życzę dużo dobrych 
pomysłów i natchnienia.

– Dziękując Panu za roz-
mowę, pragnę w imieniu 
własnym i naszych czytel-
ników wyrazić wdzięczność 
i za to, że dzięki Panu „Fala” 
istnieje i że przez wiele lat 
był Pan jej redaktorem, uka-
zywał na jej łamach histo-
rię gminy Turawa, a niemal 
każdy egzemplarz zawierał 
Pana grafiki. Dziękujemy 
za wszystko i życzymy sił 
i ochoty do dalszego, wspól-
nego redagowania kolejnych 
wydań. *

25 laT KwarTalniKa „Fala”
rozmowa z pomysłodawcą i twórcą „Fali”  
panem walterem Świercem

Rozmawiała TereSa ŻulewSKa

w wyniku podjętej w dniu 
26.11.2015 r. przez 

Radę Miasta Opole uchwa-
ły w sprawie zmiany granic 
Miasta Opole, nasze miasto 
wojewódzkie postanowiło 
„wchłonąć” turawskie Osie-
dle Zawada, czyli teren, na 

którym znajduje się Centrum 
Handlowe „Turawa Park”. Te-
ren nie za duży, mieszkańców 
niewiele, ale za to dochody 
(przede wszystkim z centrum 
handlowego) stanowią ok.17% 
dochodów własnych gminy, 
a sam podatek od nieruchomo-

ści to 25% łącznego podatku od 
nieruchomości, jaki wpływa 
do kasy gminy. Licząc na tak 
realne dochody z podatku, 
gmina wyemitowała obligacje 
i wykonała wieloletnie inwe-
stycje w zakresie budowy sieci 
kanalizacyjnej, modernizacji 

dróg, budowy infrastruktu-
ry nad Jeziorem Średnim. 
Wszystkie miejscowości, łącz-
nie z obrzeżami jezior, zostały 
skanalizowane, teraz nadszedł 
czas spłaty kredytów i wykupu 
obligacji. I jaką niespodziankę 
zgotowało nam miasto? Ob-

nic o naS Bez naS
maria zuBeil
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 szar atrakcyjny gospodarczo, 
generujący duże dochody naj-
lepiej gminie zabrać, a spłatę 
zadłużeń zostawić. Jak więc 
będzie wyglądał budżet gminy 
w ciągu następnych lat? Nie-
szczególnie, gdyż wskaźnik 
spłaty zobowiązań rocznych 
w stosunku do dochodów 
(pomniejszonych o wpły-
wy z Centrum Handlowego 
„Turawa Park”), nie spełni 
relacji wynikającej z ustawy 
o finansach publicznych. Dla 
gminy oznacza to konieczność 
opracowania programu na-
prawczego, co będzie wiązało 
się z ograniczeniem wydatków 
bieżących i inwestycyjnych, 
zakazem tworzenia funduszu 
sołeckiego, prawdopodobnie 
rezygnacją z dopłat do ceny 
ścieków. Czy w takiej sytuacji 
mieszkańcy naszej gminy oraz 
gmin, których ma spotkać 
podobny los, będą czuli się 
związani z Opolem? Ta więź 
nie będzie już tak silna i gdyby 
doszło do próby likwidacji 
województwa opolskiego, to 
na pewno nie będzie już takiej 

jedności wśród mieszkańców 
Opolszczyzny, jaka miała miej-
sce 18 lat temu.

W lutym miasto chwali-
ło się na łamach NTO swoją 
dobrą kondycją finansową, 
zadłużenie miasta na koniec 
2015 roku jest jednak niemałe, 
gdyż wynosi 222,7 mln zł (1/3 
budżetu). Oznacza to, że na 
każdego mieszkańca Opola 
przypada ponad 1800 zł za-
ciągniętych kredytów i poży-
czek, podczas, gdy w gminie 
Turawa kwota zadłużenia 
w przeliczeniu na mieszkańca 
jest prawie trzykrotnie niższa 
i wynosi 670 zł. To nie sztu-
ka zadłużyć się, chwalić się 
wykonanymi inwestycjami, 
a potem spłacać zobowiązania 
przy pomocy kasy sąsiadów. 

Przez wszystkie poprzednie 
lata pan Wójt oraz Rada Gmi-
ny starali się gospodarować 
budżetem gminy z rozwagą, 
inwestycje planowane były 
tak, by żadna miejscowość 
nie została poszkodowana, 
podatki i opłaty lokalne należą 
do niższych w województwie, 

gmina dopłaca do ceny ście-
ków dla mieszkańców. Przyj-
mując, że do kasy gminnej 
wpływa ok. 1,5 mln zł rocz-
nie z Centrum Handlowego 
„Turawa Park”, czyli łącznie 
w latach 2012–2015 wpłynęło 
6 mln zł. Środki te można było 
przeznaczyć na przykład na 
następujące inwestycje zreali-
zowane w tym okresie: budowa 
infrastruktury nad Jeziorem 
Średnim, rewitalizacja kanału 
w Osowcu, budowa punktów 
świetlnych, przełożenie dachu 
na budynki Caritas i budynku 
wielofunkcyjnym w Zakrzo-
wie Tur., zakup samochodu 
strażackiego dla OSP Wę-
gry, asfaltowanie dróg, m.in. 
Polnej i Leśnej w Zakrzowie 
Tur., Szkolnej i Kolanowskiej 
w Zawadzie, Dobrodzieńskiej 
w Ligocie Tur., Wiosennej, 
Pogodnej i Pod Borem w Ko-
torzu Małym, Poliwodzkiej, 
Leśnej-Opolskiej w Kadłubie 
Tur., Cmentarnej w Osowcu, 
Nadleśnej i Dębowej w Bier-
dzanach, dróg w Turawie-Mar-
szałkach.

Włodarze naszego miasta 
wojewódzkiego przekonują, 
że to nie jest skok po kasę, że 
miasto dusi się i potrzebuje 
terenów inwestycyjnych. Mam 
pomysł. Jeżeli miałoby dojść 
do rozbioru gminy, to niech 
już miasto pójdzie na całość. 
Po co zabierać tylko Osiedle 
Zawada, przecież można iść 
dalej – można zabrać las po-
między Osiedlem a jeziorami, 
następnie jeziora i dalej – Ka-
dłub i Zakrzów. Gmina pozby-
łaby się kłopotów związanych 
z jeziorami, a mieszkańcy wsi 
„za lasami” mieliby bezpłatne 
wejście do zoo i nareszcie mo-
gliby zobaczyć, jak wyglądają 
dziki, kozy czy lisy, a w do-
datku w Zakrzowie gmina 
posiada bardzo atrakcyjny 
teren inwestycyjny – aż 1 ha 
nieużytków na „starym polu”, 
który trzeba pilnować, by nie 
stał się dzikim wysypiskiem 
śmieci. Do pakietu Kadłub 
dorzuciłby wyremontowane 
pomieszczenia na ośrodek 
zdrowia i każda ze stron byłaby 
zadowolona i szczęśliwa. *

Plan inweSTycji na 2016 roK
Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy 

Turawa z dnia 17 grudnia 2015 r. zaplanowane zostały do wykonania w 2016 r. 
następujące inwestycje:

Nazwa zadaNIa wartość w zł

Asfaltowanie ul. Skośnej w Zawadzie 640 000,00
Odwodnienie ul. Opolskiej w Węgrach 600 000,00
Asfaltowanie ul. Leśnej w Osowcu 70 000,00
Asfaltowanie ul. Zielonej–Dworcowej (łącznik) w Osowcu 60 000,00
Asfaltowanie ul. Leśnej–Opolskiej w Kadłubie Tur. 223 000,00
Budowa drogi – ul. Polna w Ligocie Tur. 282 000,00
Projekt modernizacji ul. Planetorza w Turawie 10 000,00
Projekt modernizacji ul. Bukowej w Turawie 10 000,00
Projekt modernizacji ul. Dworskiej w Ligocie Turawskiej 10 000,00
Asfaltowanie ul. Nadleśnej w Bierdzanach 259 000,00
Dokumentacja drogi do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym 20 000,00
Dokumentacja ścieżek rowerowych 230 000,00
Odwodnienie placu w Zawadzie 50 000,00
Projekt III etapu budowy infrastruktury wokół Jeziora Średniego 30 000,00
Sprzęt multimedialny do obsługi Rady Gminy 20 000,00
Przebudowa urzędu gminy – podniesienie standardów energetycznych 70 000,00
Zakup samochodu bojowego OSP Osowiec 800 000,00
Zakup samochodu OSP Zawada 35 000,00
Budowa hali sportowej w Turawie 3 000 000,00
Budowa punktów świetlnych 60 000,00
Plac zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Tur. 30 000,00

Razem 6 509 000,00
Aleksandra Kansy-Grzesik

Szanowni 
mieSzKańcy 

w związku z zakończonymi konsulta-
cjami społecznymi w sprawie zmiany 
granic gminy Turawa, polegającej na 
wyłączeniu części obszaru sołectwa 
zawada z gminy Turawa i jego włączeniu 
do miasta opola, składam serdeczne 
podziękowania wszystkim mieszkań-
com gminy Turawa za tak liczny udział, 
wyrażenie swojej opinii dla dobra całej 
gminy i osiągnięty wspaniały wynik. 
Szczególne podziękowania kieruję do 
mieszkańców sołectwa zawada i osie-
dla zawada, których bezpośrednio miał 
objąć plan prezydenta wiśniewskiego, 
a którzy również opowiedzieli się prze-
ciw przyłączeniu do opola. Dziękuję 
również sołtysom, ankieterom i pro-
boszczom naszych parafii.

Waldemar Kampa

Wójt Gminy Turawa
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w  dniu 7 grudnia 2015 r. otrzy-
maliśmy pismo Prezydenta 
Miasta Opola wraz z Uchwałą 

Rady Miasta Opola w sprawie podjętych 
działań zmierzających do zmiany granic 
Miasta Opola poprzez włączenie do te-
rytorium Opola części obszaru sołectwa 
Zawada. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym, Rada Gminy 
Turawa winna wyrazić opinię w przed-
miocie wyłączenia części obszaru sołectwa 
Zawada z gminy Turawa i włączenia go 
do miasta Opola.

Odzew władz i mieszkańców gmi-
ny Turawa był jednoznaczny, „bę-
dziemy bronić swego turawskiego”. 
W dniu 9 grudnia 2015 r. Wójt gminy, 
wnioskował do Wojewody Opolskiego 
o wszczęcie postępowania nadzorczego 
wobec Uchwały nr XVIII/320/15 Rady 
Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015r. 
w sprawie granic Opola oraz przepro-
wadzenia konsultacji. W treści żądania 
wszczęcia postępowania nadzorczego 
wskazaliśmy niespójność pomiędzy tre-
ścią uchwały a załącznikiem graficznym 
do przedmiotowej uchwały, uważając, 
że załącznik graficzny winien w sposób 
jednoznaczny i niebudzący żadnej wątpli-
wości wyznaczać granice obszaru objętego 
uchwałą. Ponadto zgodnie z utrwaloną 
praktyką samorządową, uchwały właści-
wych rad gmin, których przedmiotem jest 
przeprowadzanie konsultacji społecznych 
z mieszkańcami gmin, jako akty prawa 
miejscowego, publikowane były w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Opol-
skiego i wchodziły w życie po upływie 14 
dni od dnia ich publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Natomiast Uchwała Rady Miasta Opola 

wskazała błędnie, że wchodzi w życie 
z dniem podjęcia. Jednakże Wojewoda 
Opolski w postępowaniu nadzorczym 
uznał, że była to uchwała intencyjna i nie 
ma podstaw jej uchylenia.

Kolejnym etapem było przedłożenie 
przez Wójta Gminy pod obrady sesji 
Rady Gminy projektu uchwały w sprawie 
sprzeciwu wobec działań mających na celu 
zmianę granic gminy Turawa poprzez 
zmniejszenie obszaru na rzecz Miasta 

Opola. Radni Rady Gminy Turawa na Sesji 
w dniu 17 grudnia 2015 r. jednogłośnie 
podjęli wspomnianą wyżej uchwałę. 

W dniu 18 grudnia 2015 roku miesz-
kańcy gminy Turawa i gmin sąsiednich 
zorganizowali tzw. „Wielkie Zakupy” 
w Turawa Park. Mieszkańcy bardzo 
licznie zgromadzeni w sposób stanowczy 

wyrazili swój sprzeciw wobec działań 
Prezydenta Miasta Opola, prezentując 
swoje hasła na banerach i plakatach oraz 
śpiewając piosenki. Protest miał formę 
przemarszu przez galerię handlową, 
podczas którego rozdawano kupującym 
pierniki turawskie oraz widokówki z Je-
ziorami Turawskimi.

Ponadto mieszkańcy chętnie podpi-
sywali listy protestacyjne, nie godząc się 
na odebranie przez Miasto Opole części 

Dla zmian Granic  
Gminy Turawa

STaniSława BrzozowSKa, sekretarz gminy

w listopadzie 2015 r., „nowa Trybuna opolska” opublikowała artykuł, z którego 
dowiedzieliśmy się o planach Prezydenta opola arkadiusza wiśniewskiego, 
dotyczących poszerzenia granic miasta opola kosztem ościennych gmin. 
Ta wiadomość „spadła na nas jak grom z jasnego nieba”. Byliśmy bardzo 
zaskoczeni, gdyż wcześniej nie było żadnych rozmów na temat „zabrania 
nam części sołectwa zawada”, pomimo że wójt Gminy Turawa waldemar 
Kampa spotykał się z Prezydentem miasta opola na posiedzeniach aglo-
meracji opolskiej.

nie
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terytorium gminy Turawa: osiedla Zawa-
da i części sołectwa Zawada z Centrum 
Handlowym Turawa Park. Wszyscy są 
świadomi, że zmiana granic gminy Tu-
rawa oznacza zagarnięcie przez Miasto 
Opole około 1,6 mln złotych z budżetu 
gminy Turawa, a tym samym pozba-
wienie środków na inwestycje służące 
mieszkańcom gminy Turawa i spłatę 
zobowiązań zaciągniętych na budowę 
kanalizacji. Wójt gminy Turawa zaniepo-
kojony sytuacją finansową gminy w dniu 
8 lutego br. wystąpił do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z wnioskiem 
o udzielenie wyjaśnienia w przedmiocie 
kształtowania się wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Turawa po utracie 
stałego źródła dochodów gminy. Jak 
czytamy we wniosku skutkiem utraty 
stałego źródła dochodów (ok. 25% war-
tości podatku od nieruchomości) będzie 
brak możliwości uchwalenia WPF oraz 
budżetu gminy w latach 2017 i 2018, czego 
skutkiem będzie konieczność wdrożenia 
programu naprawczego. Opracowanie 
programu naprawczego będzie wiązało 
się z dalszym ograniczeniem wydatków, 
co spowoduje zahamowanie rozwoju 
gminy, rezygnację z inwestycji, zakaz 
tworzenia funduszu sołeckiego, który 
jest dużym bodźcem wzrostu aktywności 
społeczności wiejskiej. Z prężnie działa-

jącej gminy o charakterze turystycznym 
gmina Turawa stanie się bankrutem, 
a to bankructwo spowodowane będzie 
nieuprawnionymi zakusami terytorial-
nymi i finansowymi miasta Opola. Stan 
faktyczny będzie taki, że miasto Opole 
„skonsumuje” wieloletnią pracę organu 
stanowiącego i wykonawczego gminy 
Turawa, w której nastąpi nieuzasadnione 
zubożenie mieszkańców i brak perspektyw 
na przyszłość.

W dniu 22 lutego odbyło się spotka-
nie mieszkańców powiatu opolskiego 
w sprawie planu Arkadiusza Wiśniew-
skiego, zakładającego powiększenie Opola 
kosztem terenów z pięciu sąsiednich 
gmin. W spotkaniu wzięli udział: Starosta 
Opolski, burmistrzowie i wójtowie gmin 
powiatu opolskiego, poseł na Sejm RP 
Ryszard Galla oraz mieszkańcy gminy 
Turawa 

Realizując działania zmierzające do 
wyrażenia opinii w przedmiocie wyłą-
czenia części sołectwa Zawada z gminy 
Turawa i włączenia go do miasta Opola, 
Rada Gminy Turawa, w dniu 22 stycznia 
2016 r., podjęła uchwałę w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych, która umożliwiła Wójtowi 
Gminy rozpoczęcie procedury konsultacji 
społecznych. 

W dniu 11 lutego 2016 r. Wójt wystąpił 
z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie 
podjęcia uchwały przez Radę Gminy 
Turawa w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji z mieszkańcami gminy Turawa 
w przedmiocie proponowanej zmiany 
granic, polegającej na wyłączeniu części 
obszaru sołectwa Zawada z gminy Turawa 
i włączeniu jej do miasta Opola. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OB. 
0050.5.2016 Wójta Gminy Turawa z dnia 
11 lutego 2016 r. w dniach od 15 do 28 
lutego 2016 r. zostały przeprowadzo-
ne konsultacje z mieszkańcami gminy 
Turawa, których przedmiotem było py-
tanie dotyczące zmiany granic gminy, 
polegającej na wyłączeniu części obszaru 
sołectwa Zawada z gminy Turawa i jego 
włączeniu do miasta Opola. 

Konsultacje zostały przeprowadzo-
ne w formie ankiet konsultacyjnych, 
zawierających pytanie i warianty od-
powiedzi oraz pouczenie co do sposobu 
wypełnienia ankiety konsultacyjnej oraz 
sposób przekazania wypełnionych ankiet 
konsultacyjnych. W konsultacjach mieli 
prawo uczestniczyć mieszkańcy Gminy 
Turawa. Przedmiotem konsultacji było 
pytanie następującej treści: 
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„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic 
gminy Turawa, polegającą na wyłączeniu 
części obszaru sołectwa Zawada z gmi-
ny Turawa i jego włączeniu do miasta 
Opola?”.

Każdy mieszkaniec gminy Turawa, 
biorący udział w konsultacjach, mógł 
wyrazić swoją opinię przy pomocy ankiety 
konsultacyjnej, umieszczając w odpo-
wiednim polu ankiety konsultacyjnej 
(„JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW”, 
„WSTRZYMUJĘ SIĘ”) znak X, stanowiący 
odpowiedź na zadane pytanie.

Liczba uprawnionych do głosowania, 
czyli stałych mieszkańców gminy Turawa, 
według danych z ewidencji ludności na 
dzień 28 lutego 2016 r. wynosiła 9460. 
W wyniku podsumowania ankiet usta-
lono, że w konsultacjach wzięło udział 
4988 mieszkańców gminy Turawa, co 
stanowi 52,73%.

 „ZA” zmianą 
granic Gminy 
opowiedziało się

65 mieszkańców 1,30%

„PRZECIW” było 4 877 mieszkańców 97,83%

„WSTRZYMUJĄCYCH 
SIĘ” było

43 mieszkańców 0,86%

Głosy nieważne 
oddało

3 mieszkańców –

W obliczeniach nie ujęto 5 ankiet, 
ze względu na złożenie przez osoby nie 
mieszkające na terenie gminy Turawa.

Jak wynika z protokołu z przeprowa-
dzonych konsultacji, przeciw podziałowi 
gminy i włączeniu do miasta Opola opo-
wiedziało się 97,83% mieszkańców, którzy 
wzięli udział w konsultacjach. 

Wynik konsultacji to stanowcze 
NIE dla planów Prezydenta Arkadiu-

sza Wiśniewskiego, polegających na 
zabraniu terenów, na których zloka-
lizowany jest Turawa Park i terenów 
pod budowę Ikei.

Na podstawie protokołu z przepro-
wadzonych konsultacji, Rada Gminy 
Turawa na Sesji w dniu 4.03.2016 r. podjęła 
jednogłośnie uchwałę w sprawie wyraże-
nia opinii w przedmiocie zmiany granic 
gminy Turawa polegającej na wyłączeniu 
części obszaru sołectwa Zawada z Gminy 
Turawa i jego włączeniu do miasta Opo-
la. Treść Uchwały przekazano w dniu 
4.03.2016 r. Prezydentowi Miasta Opola, 
Radnym Rady Miasta Opola oraz Woje-
wodzie Opolskiemu. 

Ostateczna decyzja co do zmian granic 
gminy Turawa, należy do Rady Ministrów 
z Panią Premier Beatą Szydło na czele. 

Mamy nadzieję, że głos mieszkańców 
gminy Turawa zostanie wzięty pod uwagę. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za 
aktywny udział w konsultacjach spo-
łecznych oraz we wszystkich formach 
protestu. *

%** %*** %*** %***

1. Bierdzany 923 547 59,26 547 1 0,18 546 99,82 0 0,00

2. Kadłub Turawski 561 348 62,03 348 0 0,00 344 98,85 4 1,15

3. Kotórz Mały 963 431 44,76 431 0 0,00 426 98,84 5 1,16

4. Kotórz Wielki 353 201 56,94 201 0 0,00 201 100,00 0 0,00

5. Ligota Turawska 697 499 71,59 499 0 0,00 499 100,00 0 0,00

6. Osowiec 1363 560 41,09 560 5 0,89 548 97,86 7 1,25

7. Rzędów 338 225 66,57 225 4 1,78 220 97,78 1 0,44

8. Turawa 1132 466 41,17 466 0 0,00 464 99,57 2 0,43

9. Węgry 1005 486 48,36 483 7 1,45 472 97,72 4 0,83

10. Zakrzów Turawski 621 314 50,56 314 0 0,00 312 99,36 2 0,64

11. Zawada 1271 814 64,04 814 18 2,21 785 96,44 11 1,35

12. Osiedle Zawada 233 97 41,63 97 30 30,93 60 61,86 7 7,22

9460 4988 52,73 4985 65 1,30 4877 97,83 43 0,86

*

**

***

Zestawienie wyników głosowania w konsultacjach w sprawie zmiany granic gminy 
przeprowadzonych w Gminie Turawa w dniach od 15 lutego 2016 r. do 28 lutego 2016 r.

Gmina Turawa

W % przedstawiono stosunek liczby osób, które wzięły udział w głosowaniu do liczby osób uprawnionych do głosowania.
W % przedstawiono stosunek liczby oddanych głosów do ogólnej liczby ważnie oddanych głosów.

Liczba stałych mieszkańców według danych z ewidencji ludności - stan na dzień 28 lutego 2016 r.

Tabela Nr 1

Razem

Liczba osób 
które wzięły 

udział w 
głosowaniu

Liczba głosów za 
zmianą grnanic 

gminy

Liczba głosów 
przeciwnych 

zmianie granic 

gminy

Liczba głosów 
wstrzymujących 

sięLp. Nazwa sołectwa

Liczba osób 
uprawnionych 

do

głosowania*

Liczba 

ważnie 
oddanych 

głosów
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z
godnie z Ustawą Prawo 
ochrony środowiska Gmina 

Turawa posiada „Program 
ochrony Środowiska” (POŚ). 
Pierwszy program POŚ został 
przyjęty w formie uchwały 
przez Radę Gminy Turawa 
w 2006 r., dla którego opraco-
wane były aktualizacje w 2010 
i 2014 r. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami aktuali-
zacje sporządza się co 4 lata. 
Z realizacji POŚ sporządza się 
raporty – co 2 lata i następ-
nie przedstawia się Radzie 
Gminy. 

Przedmiotowy Raport obej-
muje lata 2013–2014 r. Raport 
za lata 2011–2012 przedłożony 
został Radzie Gminy Turawa 
w 2013 r.

Źródłem danych będących 
podstawą do opracowania do-
kumentu były opracowania, 
sprawozdania, materiały wła-
sne Urzędu Gminy Turawa, 
dane ze Spółki Wodociągi 
i Kanalizacja Turawa, Gminnej 
Spółki Wodnej w Turawie itp. 
W POŚ wpisują się zadania 
dotyczące chrony środowiska, 
w tym:•		gospodarka wodno-ściekowa,•	gospodarka odpadami,•	ochrona powietrza,•	ochrona ziemi,•	ochrona przyrody,•		ochrona przed hałasem,•		oddziaływanie elektroma-

gnetyczne,•	edukacja ekologiczna.
Poszczególne zadania zo-

stały wymienione w Raporcie.
Wykonawcami POŚ jest 

Gmina Turawa oraz podmioty, 
takie jak: WiK Turawa Sp. 
z o.o., WIOŚ w Opolu, WFO-

ŚiGW w Opolu, RDOŚ w Opo-
lu, RZGW we Wrocławiu, Za-
rządcy Dróg, Gminna Spółka 
Wodna, Nadleśnictwa funk-
cjonujące na terenie Gminy 
Turawa, placówki oświatowe 
na terenie Gminy Turawa oraz 
mieszkańcy Gminy Turawa, do 
których również skierowany 
jest POŚ.

Z punktu widzenia Gminy 
Turawa najistotniejsze zada-
nia to:
•		gospodarka wodno-ście-

kowa, realizacja programu 
KPOŚK,

•  ochrona wód w tym Jezior 
Turawskich,

•  gospodarka odpadami, usu-

wanie azbestu, monitoring 
oddziaływania na środowisko 
zamkniętego zrekultywowa-

nego skła dowiska w Bierdza-

nach, 
•  ochrona powietrza, gospo-

darka niskoemisyjna, 
• edukacja ekologiczna.

Gospodarka wodno-
ściekowa, realizacja 
programu KPoŚK, 
ochrona wód w tym 
ochrona jezior Turawskich 

Zadania z zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Turawa re-
alizuje Spółka WiK Turawa. 
Realizacja przez WiK Turawa 
projektu „Poprawa gospo-
darki ściekowej na terenie 
aglomeracji Turawa Trias 
Opolski” przyczyniła się do 
uporządkowania gospodarki 
ściekowej na obszarze całej 
Gminy Turawa, a tym samym 
wypełnienia przez Gminę pro-
gramu KPOŚK. 

Spółka WiK Turawa re-
alizuje szereg innych zadań 
i inwestycji w zakresie objętym 
Wieloletnim Planem Rozwo-
ju i Modernizacji Urządzeń 
i Urządzeń Kanalizacyjnych 
Gminy Turawa na lata 2013–
2017.

Spółka WiK Turawa na po-
trzeby Raportu przedłożyła 
informacje na temat stopnia 
realizacji poszczególnych za-
dań ujętych w Wieloletnim 
Planie oraz wydatkowane 
środki finansowe na wyko-
nane inwestycje.

Poszczególne zadania zosta-
ły wymienione w Raporcie.

KPoŚK
W ramach KPOŚK Gmi-

na Turawa wchodzi w skład 
aglomeracji pn. Aglomeracja 
Turawa (PLOP 014), która pier-
wotnie została wyznaczona 
Rozporządzeniem Wojewody 
Opolskiego Nr 0151/P/12/05 
z dnia 20 lipca 2005 r. wraz 
z Gminą Łubniany (miejsco-
wości: Dąbrówka Łubniańska, 
Grabie, Jełowa, Kobylno, Ko-
lanowice, Łubniany, Masów) 
oraz Gminą Chrząstowice 
(miejscowość Niwki). 

W analizowanym prze-
dziale czasowym nastapiła 
zmiana dotycząca granic 
i obszaru Aglomeracji Tu-
rawa – KPOŚK. W 2014 roku 
w wyniku przeprowadzonej 
procedury przez Gminę Tu-
rawa jako gminy wiodącej 
w aglomeracji, na wniosek 
Gminy Łubniany i Gminy 
Chrząstwice, Sejmik Woje-
wództwa Opolskiego pod-
jął stosowną uchwałę w tym 
przedmiocie, zmieniając tym 
samym granice i obszar aglo-
meracji. 

Z aglomeracji wyłączone 
zostały niektóre miejscowo-
ści Gminy Łubniany oraz 

miejscowość Niwki z Gminy 
Chrząstwice.

ochrona jezior 
Turawskich

Z uwagi na wartość dla 
gminy Turawa jezior turaw-
skich, gmina Turawa podej-
muje szereg działań na rzecz 
ochrony jezior turawskich. 
W tym zakresie gmina Turawa 
kontynuuje program rewita-
lizacji Jeziora Średniego. 

W wyniku realizacji tego 
projektu oraz zrealizowaniu 
przez gminę wielu inwestycji 
na infrastrukturę turystyczną 
(budowa ścieżki, toalety, bo-
iska, place zabaw itp.), zbiornik 
stał się bardzo atrakcyjny tu-
rystycznie. W ostatnich latach 
Jezioro Średnie przyciąga coraz 
więcej turystów.

W analizowanym okresie 
gmina Turawa prowadziła 
usilne działania mające na 
celu utrzymanie przez RZGW 
we Wrocławiu odpowiedniego 
poziomu piętrzenia w Jeziorze 
Dużym. Aktualnie w nowym 
pozwoleniu wodnoprawnym 
wydanym w kwietniu 2015 r. 
przez Marszałka Województwa 
Opolskiego na rzecz RZGW 
we Wrocławiu, na najbliższe 
20 lat przyjęte zostały zapisy 
uwzględniające w sezonie tu-
rystycznym rzędne piętrzenia 
wody ok. 175 m n.p.m. (przy 
pojemności zbiornika ok. 
68–69 mln m³). Piętrzenie 
wody przy ww. pojemności 
zbiornika pozwoli zachować 
wielofunkcyjność zbiornika 
(retencja, turystyka, gospodar-
ka rybacka, NATURA 2000). 

Pierwsze efekty utrzymy-
wania odpowiedniego stanu 
wody były widoczne w se-
zonie turystycznym 2014 r. 
(64–66 mln m³). W roku 2015 
ten stan był również utrzymy-
wany (ok. 64 mln m³).

raPorT z realizacji „ProGramu ochrony
ŚroDowiSKa Dla Gminy Turawa” za laTa 2013–2014
DanuTa PiwowarczyK

w grudniu 2015 r. do Biura rady Gminy Turawa złożony 
został raport z realizacji „Programu ochrony Środowiska 
dla Gminy Turawa” za lata 2013–2014. raport szczegóło-
wo został omówiony na Sesji rady Gminy Turawa w dniu 
22 stycznia 2016r.
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W 2014 r. gmina Turawa 
zaangażowana była w prace 
nad opracowywanym przez 
RDOŚ w Opolu Planem za-
dań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Zbiornik Tura-
wa.W trakcie opracowywa-
nia projektu ww. dokumentu 
zgłaszane były uwagi i wnio-
ski dotyczące wprowadze-
nia odpowiednich zapisów 
w przedmiocie utrzymania 
piętrzenia wody w Jeziorze 
Dużym. 

Gospodarka odpadami
W 2013 r. gmina Turawa 

wdrożyła system gospodarki 
odpadami zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

Na terenie gminy Turawa 
funkcjonuje kompleksowy 
system segregacji odpadami 
przez mieszkańców. 

Szczegółowo ww. system 
został opisany w Raporcie oraz 
Analizie gospodarki odpadami 
komunalnymi, która również 
została przedłożona Radzie 
Gminy Turawa. 

W zakresie gospodarki od-
padami wpisują się również 
zadania mające na celu utrzy-
manie czystości i porządku 
nad jeziorami turawskimi. 
W celu utrzymania czystości 
i porządku na terenach re-
kreacyjnych gmina Turawa 
posiada podpisaną umowę 
z przedsiębiorstwem wywo-
zowym, które systematycznie 
odbiera odpady z tych terenów. 
Na bieżąco sprzątane są pla-
że, teren przy kąpielisku nad 
Jeziorem Średnim, ścieżka 
turystyczna, drogi i deptaki 
oraz toaleta gminna przez 
pracowników w ramach umów 
z Urzędem Pracy oraz osa-
dzonych Aresztu Śledczego 
w Turawie.

Od 2013 r. gmina Turawa 
realizuje „Program usu-
wania azbestu”. W ramach 
tego programu Gmina Turawa 
pozyskuje dla mieszkańców 
dofinansowanie na zadanie 
usuwania azbestu w postaci 
85% kosztów z WFOŚiGW 
w Opolu.

W 2014 r. uzykana kwota 
dotacji wyniosła: 23 865,13 zł 
(25 wnioskodawców, 3 415m², 
46,09 Mg). 

Na potrzeby realizacji 
tego zadania przyjęty został 
Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest oraz in-
wentaryzacja azbestu.

Dotychczas usunięto 89,35 
Mg i 7205 m². W 2015 r. usu-
nięto azbest w ilości 43,26 Mg, 
3790 m² (41 wnioskodawców, 
w tym 2 obiekty gminne).

W ramach bieżących za-
dań gmina przeprowadza 
monitoring oddziaływania 
na środowisko zamkniętego 
składowiska w Bierdzanach. 
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami badania monito-
ringowe zlecane są podmioto-
wi posiadającemu akredytację 
na badania, następnie wyniki 
z badań przekazywane są do 
WIOŚ w Opolu.

ochrona powietrza, 
gospodarka niskoemisyjna 

W ramach działań ochro-
ny powietrza wpisują się za-
dania w zakresie obniżenia 
zapotrzebowania na energię 
cieplną (termomodernizacje, 
wymiana okien, montaż ko-
lektorów słonecznych, pomp 
ciepła), obniżenia emisji 
pyłowo-gazowej (wymiana 
instalacji grzewczych, stosowa-
nie paliw alternatywnych dla 
węgla, wykorzystanie OZE), 
modernizacji dróg gmin-
nych (remonty dróg – stan 
jezdni ma wpływ na zanie-
czyszczenia z komunikacji 
samochodowej).

W 2015 r. gmina Tura-
wa podpisała porozumienie 
współpracy w realizacji pro-
gramu PROSUMENT OPOL-
SKI z WFOŚiGW w Opolu. 

Idąc naprzeciw oczeki-
waniom potencjalnych in-
westorów oraz mając na celu 
upowszechnienie nowocze-
snych technologii służących 
ograniczeniu niskiej emisji, 
wytwarzaniu energii cieplej 
i elektrycznej oraz wspieraniu 
inwestycji proekologicznych 

w regionie, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opo-
lu przygotował program dają-
cy możliwości finansowania 
przedsięwzięć wspierających 
zakup i montaż instalacji 
wykorzystujących rozpro-
szone, odnawialne źródła 
energii.

Program skierowany jest 
do osób fizycznych i wspólnot 
mieszkaniowych będących 
właścicielami, współwłaści-
cielami lub wieczystymi użyt-
kownikami mieszkań i nie-
ruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi 
położonych na terenie woje-
wództwa opolskiego.

Wsparciem finansowym 
w formie dotacji będą objęte 
przedsięwzięcia polegające na 
zakupie i montażu mikroinsta-
lacji odnawialnych źródeł do 
produkcji energii cieplnej lub 
energii elektrycznej, takie jak:•	pompy ciepła, 
• instalacje solarne, 
•  systemy fotowoltaiczne, 
•  małe elektrownie wiatrowe, 

na potrzeby istniejących 
lub będących w budowie bu-
dynków mieszkalnych jed-
norodzinnych lub wieloro-
dzinnych.

Szczegóły oraz regulamin 
programu znajdują się na 
stronie internetowej WFO-
ŚiGW w Opolu (http://www.
wfosigw.opole.pl).

Kontakt do wFoŚiGw  
w opolu: WFOŚiGW w Opolu, 
ul. Krakowska 53, 45–018 
Opole, tel. 77 45 37 611, 77 
45 45 891, wew. 103 i 150; faks 
77 45 37 611, wew. 119.

Od 1.01.2016 r. obo wią-
zuje nowy regulamin wraz 
z załącznikami „Programu 
dofinansowania zakupu 
i montażu odnawialnych 
źródeł energii ze środków 
WFOŚiGW w Opolu” zwany 
„Prosumentem Opolskim”. 
Nowe dokumenty oraz nowy 
wzór „Wniosku o udzielenie 
dotacji” dostępny jest na stro-
nie internetowej WFOŚiGW 

w Opolu: http://www.wfosigw.
opole.pl/portal-beneficjenta/
prosument-opolski. 

Beneficjent może otrzy-
mać dofinansowanie w formie 
dotacji ze środków Funduszu 
w wysokości do 30% kosztów 
kwalifikowanych, ale nie wię-
cej niż: kwota przypadająca na 
1 KW mocy wyprodukowanej 
energii cieplnej lub elektrycz-
nej, w zależności od rodzaju 
urządzenia, na który ma być 
przeznaczona dotacja. 

Aktualnie gospodarka ni-
skoemisyjna jest głównym 
działaniem w kierunku 
ochrony powietrza. Dla strefy 
opolskiej został opracowany 
i przyjęty przez Sejmik Woje-
wództwa Opolskiego Program 
ochrony powietrza. 

Gmina Turawa jest aktu-
alnie w trakcie opracowy-
wania „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej” (PGN). 
Przygotowanie tego doku-
mentu w przypadku urucho-
mienia wsparcia finansowego 
umożliwi ubieganie się gminy 
Turawa o dofinansowanie in-
westycji w zakresie gospodar-
ki niskoemisyjnej, poprawy 
efektywności energetycznej, 
ograniczenia emisji CO

2
,
 
itp. 

PGN jako dokument pla-
nistyczny podlega procedurze 
opiniowania, dodatkowo nad-
zór nad planem ma WFOŚiGW 
w Opolu, który będzie opinio-
wał i wnosił uwagi, czy PGN 
spełnia założenia tzw. „listy 
sprawdzającej”. W opracowa-
nie PGN włączona się również 
Aglomeracja Opolska – gminy 
wchodzące w skład Aglome-
racji przekazują informację 
o stanie przygotowania PGN. 

edukacja ekologiczna
W ramach bieżących za-

dań prowadzone są działania 
ciągłe w zakresie edukacji 
ekologicznej np. Sprzątanie 
Świata, Dzień Ziemi z udzia-
łem placówek oświatowych, 
firmy wywozowej. Do tej akcji 
włączają się inne podmioty, 
tj. Areszt Śledczy w Turawie, 
Spółdzielnia Samopomoc 
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 Chłopska w Turawie, Rady 
Sołeckie, Nadleśnictwo Tura-
wa, Dom Dziecka w Turawie. 

Wśród działań w zakre-
sie edukacji ekologicznej 
są: prowadzenie na bieżąco 
działalności informacyjnej 
o tematyce ekologia, ochrona 

środowiska (w tym artyku-
ły w kawartalniku „Fala”, 
na stronie internetowej – 
utoworzona jest specjalna 
zakładka Ochrona Środowi-
ska, udostępnianie informa-
cji o środowisku, projekty 
dokumentów dot. ochrony 

środowiska podlegają konsul-
tacji społeczeństwa, decyzje 
środowiskowe – ich wyda-
wanie poprzedzone proce-
durą udziału społeczeństwa).

Do działań w zakresie edu-
kacji ekologicznej najistot-
niejsze działanie to edukacja 

przed wdrożeniem i w trakcie 
funkcjonowania systemu go-
spodarki odpadami komu-
nalnymi (publikacje w „Fali”, 
strona internetowa, ulotki). *

Obserwuje się ciągły wzrost 
zainteresowania naszymi je-
ziorami, a to z racji bogatego 
zakresu form wypoczynku, 
jakie oferują. Wychodząc na 
wprost oczekiwaniom wcza-
sowiczów oraz, aby stworzyć 
dogodne warunki wypoczyn-
ku, co roku analizowane są 
działania, jakie należy podjąć, 
by każdy sezon był jeszcze 
lepszy, a wszelkie działania 
bardziej dopracowane.

Z tego względu dla utrzy-
mania porządku na terenach 
rekreacyjnych zlokalizowane 
są kosze na odpady komunalne 
o pojemności 70 l – w ilości 
36 sztuk oraz 120 l – w ilo-
ści 55 sztuk, których wywóz 
dostosowany jest do ruchu 
turystycznego w poszczegól-
nych miesiącach, tym samym 
w lipcu i sierpniu wywóz od-
padów następuje aż trzy razy 
w tygodniu. Całość terenu 
wokół jezior, w tym wszelkie 
ścieżki, ulice, place i boiska 
na bieżąco będą porządko-
wane i utrzymywane w na-
leżytym stanie. Nad Jeziorem 
Średnim ponadto na bieżąco 
zapewniona będzie pełna 
obsługa ogólnodostępnych 
sanitariatów, co umożliwi ich 
prawidłowe funkcjonowanie. 
Aby podołać tym wszystkim 

zadaniom i należycie je re-
alizować przydzielone do 
prac porządkowych zostaną 
osoby znające dobrze teren, 
jego specyfikę i wykazujące 
się dużym zaangażowaniem 
w wykonywaniu powierzonych 
im zadań.

Do ich realizacji już po raz 
trzeci zorganizowana będzie 
współpraca z Oddziałem Ze-
wnętrznym w Turawie Aresztu 
Śledczego w Opolu, polegająca 
na przydzielaniu gminie Tura-
wa osób do prac porządkowych 
nad J. Średnim, J. Małym i ich 
okolicach. Oprócz tego zatrud-
niać będziemy swoich pracow-
ników, którym przydzielony 
zostanie odpowiedni zakres 
obowiązków w danym terenie, 
w tym m.in. nad brzegiem 
północnym J. Turawskiego.

Całości dopełni utrzymanie 
wybranych terenów zielonych 
i regularne ich wykaszanie, 
grabienie i porządkowanie. 
W czystości utrzymywane są 
również pobliskie przystanki 
autobusowe.

Tuż przed pierwszymi upa-
łami wszelkie wykorzystywane 
przez turystów plaże zostaną 
oczyszczone z nieczystości 
oraz przebronowane sprzętem 
mechanicznym. Próbki wody 
z J. Średniego zostaną poddane 

badaniu w Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Opolu celem określenia jej 
przydatności do kąpieli przed 
sezonem turystycznym, a ba-
dania takie ponawia się w jego 
trakcie.

Oznakowane zostanie strze-
żone kąpielisko nad J. Średnim 
za pomocą pływających lin 
z bojkami, a bezpieczeństwa 
pilnować będą uprawnieni 
ratownicy.

W końcówce 2015 roku 
przeprowadzono mecha-
niczne usuwanie roślinno-
ści wodnej, tj. wywłócznika. 
Zabieg przeprowadzono na 
części J. Średniego w celu 
uniknięcia nadmierne-
go jego rozrostu. Usunięto 
również drewniane pomosty, 
które swoim stanem zagra-
żały bezpieczeństwu ludzi. 

Zwiększenie zainteresowa-
nia się ww. akwenem przyczy-
niło się do rozwoju, przy głów-
nych plażach, punktów gastro-
nomicznych, które ubogacają 
tam ofertę i w tym sezonie 
również będą funkcjonować. 

Planowana jest dalsza wy-
miana i naprawa ławek w celu 
ich ujednolicenia przy Prome-
nadzie nad brzegiem północ-
nym J. Turawskiego. Teren ten 
w lecie zostanie również wypo-
sażony w dwie przenośne toale-
ty z cotygodniową ich obsługą. 

Z uwagi na położenie je-
zior turawskich wśród lasów, 
zlecone zostanie na wiosnę 
oczyszczenie dróg z liści i igli-

wia za pomocą zamiatarki 
samochodowej.

Dla utrzymania ładu, po-
rządku i zapewnienia bez-
pieczeństwa w okresie letnim 
funkcjonować będą odpowied-
nio wyposażone dwa poste-
runki policji, dzięki którym 
patrolowane będą najbardziej 
newralgiczne miejsca.

W skład kompleksu jezior 
turawskich wliczane jest rów-
nież Jezioro Srebrne, które z ra-
cji swojego położenia i czysto-
ści wody przyciąga duże rzesze 
plażowiczów. Dla oddzielenia 
tam strefy wypoczynkowej od 
ruchu samochodowego pla-
nowane jest ich odgrodzenie 
i wydzielenie dodatkowych 
miejsc parkingowych. 

Tak przygotowane tereny 
rekreacyjne pozwolą wszyst-
kim osobom odwiedzającym 
gminę Turawa na znalezienie 
odpowiedniej dla siebie for-
my wypoczynku. Turyści do 
dyspozycji mają m.in. wypo-
życzalnie rowerów, rowerków 
wodnych i kajaków. Oprócz 
tego funkcjonować będą 
pola biwakowe i kempingo-
we. Można też uczestniczyć 
w organizowanych spływach 
kajakowych. Jezioro Turaw-
skie to także doskonałe miej-
sce do uprawiania sportów 
motorowodnych, żeglarstwa 
i wędkarstwa, a wszystko to 
dzięki utrzymaniu wysokiego 
stopnie piętrzenia wody w tym 
zbiorniku w czasie trwania 
sezonu turystycznego. *

jaK Gmina Turawa PrzyGoTowuje Się  
Do Sezonu TurySTyczneGo 2016
rySzarD Kern
z racji walorów przyrodniczych i turystycznych, jakie 
posiada gmina Turawa, a zwłaszcza terenów jezior tu-
rawskich, urząd Gminy przykłada wiele starań, by każdy 
sezon turystyczny był dobrze wspominany przez wszystkie 
osoby wypoczywające na naszym terenie.
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z
łote Gody to jubileusz ob-
chodzony w naszej kultu-

rze szczególnie uroczyście. 
Obecność Jubilatów dowo-
dzi, że dochowali oni, wbrew 
wszelkim przeciwnościom, 
przysięgi małżeńskiej. Tradycją 
stało się, że pod koniec roku, 
w okresie przedświątecznym, 
organizowana jest w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Turawie 
uroczystość z okazji długo-
letniego pożycia małżeńskie-
go. W dniu 15 grudnia 2015 
roku w sali ślubów Urzędu 
Stanu Cywilnego w Turawie 
odbyło się spotkanie Jubila-
tów z władzami naszej Gminy 
dziesięciu par. Złote Gody 
świętowali: Siegrid i Alfred 
Ciupke z Turawy, Weronika 
i Bogusław Simbiga z Tura-
wy-Marszałek, Maria i Henryk 
Jaguś z Kadłuba Turawskiego, 
Urszula i Helmut Sojka z Ka-
dłuba Turawskiego, Maria  
i Adolf Wieszołek z Ligoty 
Turawskiej, Maria i Józef Ma-

zur z Rzędowa, Maria i Alojzy 
Frasek z Węgier, Gertruda 
i Krystian Sochor z Węgier, 
Ilza i Paweł Wieczorek  
z Węgier, Danuta i Lucjan 
Krajewscy z Osowca. Na uro-
czystość zaproszono również 
Stanisławę i Stanisława Golik 
z Turawy, którzy w 2015 roku 
świętowali wyjątkową rocznicę 
65 lat pożycia małżeńskiego. 

„Złote Gody to jubileusz 
niezwykły, to wyjątkowa oka-
zja do spojrzenia na minione 
lata, dokonania podsumowań 
i wzbudzenia refleksji nad 
zmieniającym się na prze-
strzeni lat uczuciem dwojga 
ludzi. To symbol wierności 
i miłości rodzinnej, to do-
wód wzajemnego zrozumienia 
i istoty związku małżeńskiego, 
to wzór i piękny przykład do 
naśladowania dla młodych 
pokoleń. Z życia jubilatów wy-
nika niejedna nauka dla tych, 
którzy wybrali lub wybiorą 
wspólną drogę małżeństwa” 

– rozpoczął uroczystość Wójt 
Gminy Turawa, Waldemar 
Kampa.

Za zgodność pożycia mał-
żeńskiego przez 50 lat Jubilaci 
zostali odznaczeni medalami 
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Dekoracji 
w imieniu Prezydenta RP 
medalami za „Długoletnie 
pożycie małżeńskie” dokonał 
Wójt Gminy. Akt wytrwało-
ści z pewnością zasługuje na 
uznanie, dlatego też podczas 
uroczystości – poza symbo-

licznym medalem – Jubilaci 
otrzymali listy gratulacyjne, 
kwiaty i prezenty. Podniosłą 
chwilę uczczono, wznosząc 
toast lampką szampana.

Uroczyste spotkanie zostało 
umilone melodiami najpięk-
niejszych polskich kolęd.

Dostojnym Jubilatom Wójt 
Gminy i wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy życzą jak najlep-
szego zdrowia, pogody ducha 
oraz życzliwej opieki i miłości 
od najbliższych na wiele na-
stępnych lat.

złoTe GoDy
KaTarzyna majchrzyK

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce 
i przenieść ją przez całe życie.”  Konstanty Ildefons Gałczyński

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje 
Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które 
przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 
50 lat. Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, 
które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane 
otrzymaniem medalu o kontakt z naszym USC (tel. 
77 4212 012).

W szczególności prosimy o informacje od tych par, 
które brały ślub poza gminą Turawa, a obecnie za-

mieszkują na naszym terenie.
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jubileuszowa, dziesiąta już edycja konkursu piosenki ,,Nas 
Łączy Muzyka”, organizowana przez Młodzieżową Radę 

Gminy Turawa, odbyła się 19 grudnia 2015 roku, w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach. Konkurs, jak przy-
stało na dziesiątą odsłonę, cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców naszej gminy oraz okolic. W konkursie 
wzięło udział 31 uczestników, którzy rywalizowali w trzech 
kategoriach: solista młodszy, solista starszy oraz zespół/duet. 
Wykonawców oceniali w tym roku Grażyna Łukasiewicz, Bog-
dan Żulewski oraz Kazimierz Mazur. Ten ostatni w przerwie 
konkursu przybliżył publiczności kulisy pracy aktora i chętnie 
odpowiadał na pytania, które padały z sali, a niektóre były 
naprawdę trudne. 

Niespodzianką dla wszystkich był tort urodzinowy z oka-
zji 10-lecia naszego konkursu. Występem uświetniającym 
uroczystość 10-lecia był pokaz żonglerki – Freestyle Football 
zaprezentowany przez Duet Free Motion, Mistrzowie Polski 
(mistrzostwo zdobyli dzień po naszym konkursie) Jaromir 
Poprawa i Konrad Dybaś. Konkurs zakończył się odczytaniem 
wyników konkursu przez przewodniczącego jury Bogdana 
Żulewskiego. 

wyniki Konkursu Piosenki ,,naS łĄczy muzyKa 2015”

Solista: 
Kategoria młodsza:

EDYTA BąK
DAWID BAC
KINGA JONCZYK

Kategoria starsza:
JESSICA STELLMACH
JULIA DOTA
TERESA WALICZEK

Zespół:
,,CZTERY ŻYWIOŁY”
PAWEŁ LANGOS I OLIWIER SOWA
,,KWINTET CZYLI KWARTET„

Oprócz zdobytych miejsc jury wyróżniło jeszcze 
3 wykonawców:

,,STIVALI”
JAKUB LIBERDA
,,WIZJA”

Nagrodę publiczności otrzymała 
JULIA DOTA *

juBileuSz KonKurSu ,,naS łĄczy muzyKa”
młoDzieŻowa raDa Gminy Turawa
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w 2016 roku obchodzimy 
w naszej wspólnocie 

parafialnej Jubileusz 120 lat 
powstania parafii św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej w Ligocie 
Tur., 80 lat powstania kościoła 
pw. św. Antoniego Padew-
skiego w Ligocie Tur. oraz 25 
lat powstania kościoła pw. 
św. Piotra i Pawła w Zakrzo-
wie Tur. Świętowanie tychże 
rocznic połączymy wspólnie 
w jednych obchodach, które 
zostaną uwieńczone festy-
nem parafialnym w dniach 
11–12 czerwca 2016 r. w Li-
gocie Tur.

W sobotę 11 czerwca po 
południu rozpoczniemy w Li-
gocie koncertem-przedstawie-
niem pt. „Dzieci dzieciom”, 
w ramach którego zaprezen-
tują się dzieci z przedszkoli 
z Zakrzowa i Kadłuba oraz 
dzieci ze szkoły podstawowej 
z Kadłuba i Ligoty. Następnie 
będą występy naszej parafial-
nej scholi dziecięcej „Róża 
Maryi” , a koncert zakoń-
czy występ zaprzyjaźnione-
go z naszą parafią zespołu 
„Promyki Maryi” z Zębowic. 
Wieczorem zaś zapraszamy 
na zabawę taneczną, którą 

poprowadzi zespół „Trio” 
z Raszowej.

W niedzielę 12.06. rozpocz-
niemy główne jubileuszowe 
obchody uroczystą mszą św. 
odpustową ku czci naszego pa-
trona św. Antoniego z Padwy, 
której przewodniczyć będzie 
ordynariusz diecezji opolskiej 
ks. bp Andrzej Czaja. Będą też 
kapłani z naszego dekanatu 
oraz zaproszeni goście. Oprawę 
muzyczną na sumie odpusto-
wej zapewni po raz pierwszy 
w historii dziecięca orkiestra 
dęta z naszej ligockiej parafii. 
Będzie to ich pierwsze oficjalne 
zainicjowanie działalności. Ich 
występy usłyszymy również 
po mszy św. już w namiocie, 

który będzie ustawiony na te-
renie przykościelnym, na tzw. 
ligockich Błoniach. W czasie 
festynu będzie zorganizowany 
catering, na który wcześniej 
będą zapisy w parafii, tak aby 
tego dnia kobiety nie musiały 
jeszcze zajmować się obiadem. 
Po obiedzie nastąpi część ar-
tystyczna, którą przygotowali 
mieszkańcy naszych trzech 
wiosek: z Ligoty, Kadłuba i Za-
krzowa Turawskiego, które 
tworzą wspólnie naszą parafię. 
Zatytułowaliśmy nasz festyn: 
„Nie ma jak u mamy, czyli 
parafia od kuchni!” Parafia 
w Ligocie Tur. została ustano-
wiona 26.05.1894 roku, czyli 
w Dzień Matki, stąd zrodził 

nie ma jaK u mamy, czyli ParaFia oD Kuchni
KS. Sławomir PawińSKi, PROBOSzCz PaRafii ŚW. KaTaRzyNy aleKSaNdRyJSKieJ W ligOCie T.

zaproszenie na obchody jubileuszowe parafii św. Katarzyny 
aleksandryjskiej do ligoty Turawskiej 11–12.06.2016

Program został przygoto-
wany przez Urząd Gminy 

Turawa z myślą o bezpieczeń-
stwie naszych mieszkańców. 
Koperta Życia po to, by życie 
można było ratować szybciej 
i skuteczniej. 

„KOPERTA ŻYCIA” to 
zestaw składający się z:

– plastikowej koperty ozna-
czonej naklejką: „Koperta 
Życia”,

– karty informacyjnej,
– naklejki do umieszczenia 

na drzwiach lodówki.
Kopertę Życia należy umie-

ścić w lodówce, a na lodówce 
przykleić naklejkę „Tu jest 
Koperta Życia”.

Dlaczego lodówka? Bo 
jest powszechnie używana 
i znajduje się w najbardziej 
przewidywalnym miejscu. 

Ratownik medyczny będzie 
miał łatwy i szybki dostęp 
do karty informacyjnej, która 
prawidłowo wypełniona, za-
wiera podstawowe informacje 
o pacjencie:

– jego dane osobowe,
– najważniejsze numery 

telefonów kontaktowych do 
najbliższych (opiekuna lub 
członków rodziny),

– wiedzę medyczną: na co 
dana osoba choruje, jakie leki 
przyjmuje, na jakie leki jest 
uczulona.

Urząd Gminy Turawa bez-
płatnie wyposaży wszystkie 
zainteresowane osoby w ko-
perty życia.

Koperty życia można otrzy-
mać w Urzędzie Gminy Tura-
wa oraz u sołtysów poszcze-
gólnych sołectw. Zawsze też 

można będzie pobrać druki 
kart informacyjnych w celu ich 
uaktualnienia. Zwracamy się 
z prośbą do członków rodzin 
seniorów i innych osób, któ-
re powinny być wyposażone 
w Kopertę Życia, o pobra-

nie tych kopert w miejscach 
przez nas wskazanych i pomoc 
w prawidłowym wypełnieniu 
karty informacyjnej.

Koperty można odebrać 
w Urzędzie Gminy oraz u soł-
tysów. *

KoPerTa Życia
BarTłomiej KiTa

urząd Gminy Turawa serdecznie zaprasza wszystkich, 
a szczególnie osoby starsze oraz osoby trwale zmagające 
się z chorobą, do uczestniczenia w programie pod nazwą 
„KoPerTa Życia”. 
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 się pomysł, aby ukazać jej 
specyfikę pod kątem religij-
no-obyczajowo-kulinarnym, 
aby wszyscy mogli poczuć 
się w parafii i na festynie tak 
dobrze „jak u mamy”. Pod 
tym samym tytułem w czasie 
festynu będziemy promować 
książkę jubileuszową o oby-
czajach religijno-kulinarnych 
naszej parafii, jak również 
rozprowadzać „Parafialny 

śpiewnik biesiadny”, który 
będzie służył nam, taką mamy 
nadzieję, nie tylko w czasie 
festynu.

Gwiazdą festynu będzie 
dobrze znany z TVP śląski 
kucharz p. Remigiusz Rączka 
z Wodzisławia Śląskiego, któ-
ry będzie na naszych oczach 
czynił „cuda” kulinarne, aby-
śmy poczuli się „jak u mamy!” 
Oczywiście będzie można nie 

tylko patrzeć, ale również 
degustować to, co p. Rączka 
ugotuje! Będzie też konkurs 
na „Królową Sernika”, czyli 
wybory najlepszego sernika 
w parafii! Główną wygraną 
w tym konkursie będzie mik-
ser firmy KitchenAid. W maju 
zapisy do konkursu. Warunek 
– trzeba być naszą parafianką!

Wieczór zakończy się zaba-
wą taneczną, którą poprowadzi 

zespół „Diamant” z Tarno-
wa Opolskiego. Te i wiele in-
nych jeszcze atrakcji czekają 
na wszystkich uczestników 
festynu, na który serdecznie 
zapraszamy, abyśmy wspólnie 
mogli powiedzieć za naszym 
wieszczem: „I ja tam z gośćmi 
byłem, miód i wino piłem, 
A com widział i słyszał, w księ-
gi umieściłem!”.

*

Drewniany KoŚciół w liGocie TurawSKiej
walTer Świerc

Budownictwo drewniane na opolszczyź-
nie, zwłaszcza kościoły były i są niezwykłą 
osobliwością w krajobrazie regionu. należy 
nadmienić, że należą one do tych pomników 
kultury, które od wieków tkwią w swoim 
środowisku i podnoszą ich wartość. 

K
ościoły stanowią najważniejszą grupę 
w zespole budownictwa drewnianego. 

Wyjątkową pozycję zajmują one nie tylko 
dlatego, że są najstarszymi tego typu za-
bytkami, ale również z tego względu, że 
w nich ujawniły się najciekawsze rozwiązania 
konstrukcyjne.

W ostatnich dziesięcioleciach ubyło w na-
szym województwie kilka bardzo cennych 
zabytków, między innymi na terenie naszej 
gminy – w Ligocie Turawskiej.

Otóż stacjonujące wojska radzieckie w oko-
licach Ligoty Turawskiej z niewiadomych 
przyczyn podpaliły świątynię w styczniu 1945 
roku. Był to kościół konstrukcji zrębowej, 
czyli obiekt z poziomo układanych bali, któ-
rych końce na narożach łączono za pomocą 
specjalnych zaciosów. Dach był kryty gontem, 
niższa część nad prezbiterium oraz wyższa nad 
nawą. Posiadał dwie osobno stojące wieżyce 
dzwonne z dookolnymi sobotami.

Mieszkańcy Ligoty Turawskiej w za-
mierzchłych czasach należeli do parafii 
w Kotorzu Wielkim. Konsekracja własnego 
kościoła nastąpiła 27 listopada 1629 roku. 
Aktu tego dokonał Johann Balthasar – su-
fragan wrocławski. 

Od roku 1813 stała się już samodzielną 
jednostką, jednak nadal podlegającą pro-
boszczowi w Kotorzu Wielkim. Jako parafia 
usamodzielniła się w roku 1891. Obecny 
kościół konsekrowano 19 lipca 1936 roku.  *
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w tym odcinku przedstawiam najcie-
kawsze informacje z 1920 r. 

Do Gazety Opolskiej napisał rów-
nież główny nauczyciel z Bierdzan, 

p. Gutsfeld, którego w prasie nazywano 
hakatystą. Oświadczył, że zawsze i chętnie 
z ludźmi mówiącymi po polsku mówi 
w tym języku. Dodał również, że gdyby 
był hakatystą, to jako kierownik szkoły 
nie wprowadziłby w szkole nauki religii 
w języku polskim i nie byłby pierwszym 
abonentem Gazety Opolskiej.

W Ligocie Turawskiej wybrano no-
wego sołtysa, był to polski kandydat, 
otrzymał 6 głosów – 5 z partii polskiej 
i 1 z socjalistycznej. Nikt nie pomyślałby, 
że ten człowiek poprze opcję polską, za 
co mu serdecznie podziękowano. Jednak 
inna osoba z polskiej partii wystąpiła 
i przyłączyła się do Niemców. Osoba ta 
okazała się Judaszem, gdyż zaprzedała się 
Niemcom. Ten głos i tak niewiele pomógł, 
gdyż otrzymali oni tylko 3 głosy. 

Przedstawiam najciekawsze fragmenty 
korespondencji z Ligoty Turawskiej. 
(Pisownia zgodnie z oryginałem) „Były 
czasy, żeśmy spali, więc też o nas napisali, 
że Odraki lud zniemczał z czego nam 
ubyło chwały, ale z tym tak źle nie było, 
żyje Śląsko, będzie żyło.” – Tak też i o nas 
mówiono, żeśmy się na dobrze dali zger-
manizować lecz z tym tak źle nie było, bo 
tylko dla braku oświaty niektórych naszych 
parafian została cała parafia ligocka 
wstecz od innych w tych ważnych sprawach 
polsko-narodowych. Za dawnych czasów 
nie dowiedzieliśmy się nic, z której strony 
grozi nam Polakom na Śląsku wielkie 
niebezpieczeństwo. Dopiero każdemu się 
oczy otworzyły, a mianowicie tych którzy 
żadnej gazety polskiej nie czytają, jak 
żyć i cała niemiecka sztuka na nas bat 
kręci. Kiedyśmy tu wielebnego księdza J. 
dostali, który dotychczas jeszcze jest ad-
ministratorem, z pierwszego jego kazania 
już dowiedzieliśmy się, że jest dobrym 
przyjacielem naszego ludu polskiego. Te 
wszystkie nauki w kościele i poza kościołem 
były wielką pomocą wielkiego zwycięstwa 
przy wyborach gminnych, za co my wszyscy 
ks. administratorowi J. serdecznie dzięki 

składamy. … Wielu z tych zniemczalnych 
nosi imię polskie i też już sami się przyzna-
wają, że potrafią lepiej mówić i czytać po 
polsku jak niektórzy polski obywatel. … 
ponieważ panowie nauczyciele w ostatnią 
niedzielę od ks. Administratora taką dobrą 
nauczkę dostali, jesteśmy już z tego zado-
woleni. Niech sobie w przyszłości każdy 
parafianin zapamięta, jak nam wielebny 
ks. Administrator powiedział, że gdy się 
jeszcze raz do naszych czystych polskich 
wiosków taki chacharski Żyd pokaże, to 
mamy dobrze cepami obić, co mu się tego 
na zawsze odechce.

Kolejna ciekawa relacja z Ligoty Turaw-
skiej, która pokazuje wielką siłę Kościoła, 
który mieszał się do polityki. (Pisownia 
zgodnie z oryginałem). Wczoraj w nie-
dzielę podczas kazania protestował nasz 
ks. prob. Jelito przeciwko temu, że Żydów 
posyłają z kalendarzami plebiscytowymi, 
do których dodawane są bezprawnie ob-
razki święte, pomiędzy lud, a nauczyciele 
rozdawają kalendarze to pomiędzy dzieci 
w szkole. W czasie kazania przeszkodził 
ks. proboszczowi nauczyciel z Kadłuba 
w ten sposób, że zaczął odmawiać mo-
dlitwę. Ks. proboszcz rozkazał, aby p. 
nauczyciela z kościoła wyprowadzono, 

co też kościelny uczynił. Kazanie odbyło 
się do końca. 

Na zaproszenie mieszkańców, teatr 
z Węgier odegrał w niedzielę 25.01.1920 r. 
w Turawie spektakl. Aktorzy z Węgier 
za przywitanie i gościnę podziękowali 
na łamach Gazety Opolskiej. Byli bardzo 
zdziwieni, że wszystko odbyło się spokoj-
nie i bez wszelkich przeszkód, ponieważ 
na sali dość licznie zgromadzeni byli 
„oswobodziciele” z reichswehry, a prze-
wodniczący, ks. proboszcz, wzniósł okrzyk 
na cześć nowo powstałej Polski. Zostały 
odegrane dwie sztuki: Pasterka z Lour-
des i Za nic żydowskie swaty, a przybyli 
mieszkańcy, nie tylko z samej Turawy, ale 
także z okolic. Uczestnicy byli zdania, że 
w Węgrach oświata bardzo się rozwija, 
gdyż od kilku lat istniało tam założone 
Towarzystwo polsko-katolickie i zało-
żono znowu Kółko rolnicze. W Turawie 
było inaczej, kotorski ks. proboszcz dbał 
o rozwój kultury polskiej. To kapłan 
wygłosił dla publiczności dwa przemó-
wienia, a następnie wzniósł toast na cześć 
polskiego ludu górnośląskiego. 

Obie strony, polska i niemiecka, 
w okresie plebiscytowym nie przebierały 
w środkach. Tę kwestię ukazuje relacja 
z Ligoty Turawskiej. Przedstawiam naj-
ciekawsze fragmenty (pisownia zgodnie 
z oryginałem). W każdej parafii są dwie 
partje, polsko-narodowa i niemiecko-
narodowa. Chociażby ta druga tylko 
10 osób liczyła, a to zaciętych hakaty-
stów, to się trzeba dosyć oganiać, aby ich 
zwalczyć. – W naszej parafii liczy polska 
partja 90% ogółu ludności a niemiecka 
zaledwie 10%. Pomiedzy tymi jest większa 
cyfra innowierców, a wiadomo każdemu 
z naszych parafian, jaką walkę miał z nimi 
nasz wiel. ks. proboszcz i jak go dzisiaj 
jeszcze prześladują za to, że jest dobrym 

hiSToria mniejSzoŚci PolSKiej na Terenie 
oBecnej Gminy Turawa  OdCiNeK iV
jerzy FaryS
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 przyjecielem ludu polskiego. … Gorsi od 
tych wrogów są nasi obłudni bracia, którzy 
za marną sośniczkę lub trochę pochwały 
takiemu protestanckiemu „fesztrowi” 
całą naszą sprawę opowiadają i na wiel. 
ks. Proboszcza szczują, .... Niedawno sły-
szałem, jak innowiercy na naszych księży 
wyzywali: „Wenn Die veril. Pfaffen nicht 
waren, wäre Oberschlesien nicht gefährdet. 
Wehe ihnen aber, wenn wir bei der Abstim-
mung, den Sieg davontragen”. (gdyby nie 
ci przekl… księża, nie byłby Górny Śląsk 
w niebezpieczeństwie; ale biada im, jeśli 
przy głosowaniu zwyciężemy.)

Na niedzielę 1.02.1920 r., na godz. 14.00 
zaplanowano w sali p. Anioła w Węgrach 
zebranie, w czasie którego planowano 
założyć Kółko śpiewackie. Zapraszano 
młodzieńców i dziewczyny do licznego 
przybycia. Dnia następnego (poniedziałek 
2.02.1920 r.) Kółko rolnicze urządziło 
o godz. 15.00, również w sali u p. Anioła, 
walne zebranie, celem wyboru nowego 
zarządu. Zaproszono wszystkich człon-
ków. Osobno zaproszono także młodzień-
ców i dziewczyny, gdyż chciano omówić 
ważne sprawy.

Zarząd Towarzystwa polsko-katolic-
kiego „Jedność” z Węgier poinformo-
wał, że walne posiedzenie odbyło się 
w niedzielę 8.02.1920 r. o godz. 15.00. 
Przeprowadzono na nim spis członków 
komitetu plebiscytowego oraz odbyło się 
przedstawienie teatralne.

Zarząd Kółka rolniczego w Węgrach 
poinformował, że posiedzenie zaplanowa-
no na niedzielę 22.02,1920 r. o godz. 16.00 
w sali p. Kobiołki. Niedawno założone 
Kółko śpiewu „Paderewski” w Węgrach 
zapraszało na pierwszą lekcję śpiewu 
w niedzielę 22.02.1920 r. o godz. 14.00 

w sali p. Anioła. Chętnych zaproszono 
do licznego udziału. 

Relacja oddająca ducha ówczesnej epoki 
nadeszła z Ligoty Turawskiej. Przedsta-
wiam najciekawsze fragmenty. (Pisownia 
z porozumieniem) Gdy nasz przew. ks. 
admin. dr. Jelito pierwszy raz wróciwszy 
co dopiero z Sodomy pruskiej przemówił 
do nas w kazaniu, ostrzegał szczególnie 
naszą młodzież przed strasznie w na-
szych czasach grasującej zepsuciem, przed 
zbytecznemi tańcami. Aby tej młodzieży 
zwrócił uwagę na inne, zdrowsze i lepsze, 
zaprowadził nasz ks. adm. Różne związki 
w każdej z naszych 3 gmin (wsi), jak Kółko 
oświatowe, Kółko rolnicze, Towarzystwo 
Polek. Razem liczą wszystkie tow. Jakie 450 
członków wzgl. Członkiń. Spodziewaliśmy 
się, że szczególnie męska młodzież naszych 
gmin wstąpi do kółka oświatowego, aby tam 
szukać oświaty i rozrywki po skończonej 
pracy tygodniowej, aliści nasze nadzieje 
nas w tem zawiodły. Młodzieńcy nasi 
i większą częścią są zgermanizowani i zde-
moralizowani. Odgrażali się już naszemu 
ks. adm. piśmiennie i ustnie, że „na tego 
pier… już wszystko nagadowane, jeżeli 
jeszcze dalej będzie występował w obronie 
naszej Polski”. Niemało przyczynił się bo-
wiem ks. Jelito do tego, że tak wyśmienicie 
przeprowadziliśmy naszych kandydatów do 
rad gminnych w wyborach listopadowych. 
Niemieccy koloniści w naszych gminach, 
szczególnie nauczyciele hakatystycznego 
usposobienia, nie mogą mu tego wybaczyć. 
Każdy środek, choć najgorszy, jest im 
dobry, aby czynić trudności ks. admin... 
Szczególnie p. P. z Kadłuba i p. G. z Li-
goty są narzędziami wybornemi „Freie 
Vereinigung” w Wrocławiu. Nie uczucia 
jakiegoś patriotycznego to czynią, lecz 
dostają sute pieniądze i kuszą niemi też 
innych z pomiędzy naszych obywateli do 
tej sprawy nieczystej…

Ludku biedny! Kiedy Ty ockniesz z twe-
go snu? Już zapomniał, jak ci dokuczali 
podczas wojny kaci niemieccy, szczególnie 
pisarze gminni, do których. zaliczają się 
twoi nauczyciele, jak ci wydzierano ostat-
nią gąskę i masło za marne reklamacje? 
Za pomniałeś, jak bito twoje dzieci za to, 
że rozmawiały po polsku? Chcesz się dać 
zaprzedać przez takich Judaszów, aby 
paśli dalej swoje brzuchy… 

W niedzielę 14.03.1920 r., lecz 
o godz.14.30 miało się odbyć w Węgrach 
posiedzenie Towarzystwa polsko-katolic-
kiego „Jedność” w Węgrach, zaś na godz. 
16.00 zaplanowano posiedzenie Kółka 
rolniczego w sali p. Anioła. 

Zarząd Towarzystwa polsko-katolic-
kiego „Jedność” w Węgrach zaprosił na 
zwyczajne posiedzenie, które zaplanowano 
na niedzielę 11.04.1920 r. o godz. 14.30 
w sali p. Anioła. Proszono o liczny udział 
członków, a zwłaszcza kobiet.

W niedzielę 25.04.1920 r. o godz. 14.00 
w sali p. J. Czajkowskiego w Zawadzie 
miało się odbyć zebranie Kółka Rol-
niczego. Zarząd prosił o liczny udział 
członków oraz gości. 

Zebranie Towarzystwa Polek w Zakrzo-
wie Turawskim zaplanowano na niedzielę 
24.10.1920 r. po południu. Zarząd prosił 
o liczne przybycie, gdyż miała przybyć 
mówczyni. 

W niedzielę 7.11.1920 r. w Kadłubie 
Turawskim odbył się kiermasz, połą-
czony ze zgromadzeniem Towarzystwa 
Polek i innych miejscowych Towarzystw. 
Niespodziewanie zjechali się goście z Opo-
la: jeden ksiądz i matka Towarzystwa 
Polek p. Kr. Korespondent napisał, że 
wszystkim serca biły z radości, że Opole 
o nich nie zapomniało, gdyż myśleli, że 
byli pogrzebani i opuszczeni. Gościom 
z Opola wygłoszono znakomite przemó-
wienia. Szczególne słowa podziękowania 
należały się pani Kr. z grona Polek, za jej 
prawdziwą opiekę macierzyńską. Kiermasz 
skończył się zabawą młodzieży w duchu 
polskim.

Ciekawy opis wiecu plebiscytowego 
w Węgrach. (Pisownia zgodnie z orygi-
nałem) Węgry W obecności 300 wiecow-
ników zagaił okręgowy p. Świerc tustąd 
wiec plebiscytowy słowami: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. Następnie 
udzielił p. Świerc p. Zielonce z Fałkowic 
głosu. W przeszło godzinnym wykładzie 
wykazał mówca dobitnie, co nas Górno-
ślązaków za los przy zbankrutowaniem 
prusactwie czeka. Wszystko, co nam 
chwilowo udogodniają, np. dostarczanie 
zboża i nieopłacanie 10 proc. dodatku, to 
tylko są pożyczane sprawy, lecz gdybyśmy 
przypadli, w co nie wierzymy, do Prusa-
ków, to na pewno podwójnie musielibyśmy 
oddawać. W dalszym ciągu p. Zielonka 
nadmienił, iż nie na to Polska z grobu 
zmartwychwstała, aby prawdy historycz-
ne, które Prusacy nie tylko w szkołach 
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fałszowali, ludowi polskiemu zatajać, 
tylko w najczystszych promieniach sło-
necznych wyjawić. Również wytłumaczył 
mówca, do jakiego celu rząd polski dąży, 
który już udowodnił, że to uszczęśliwienie 
ciężkiego pracującego ludu w Polsce nie 
jest mu czczym frazesem, tylko prawdzi-
wą rzeczywistością. – Przebieg wiecu, 
na który się i kilka „hajmattroj”, p. K. 
zachowywał się nieprzyzwoicie, bo nie 
mając widocznie czystego sumienia, 
a stojąc pod oknem, wciąż spluwał na 
takowe. – We wolnych głosach zabierali 
głos następujący pp.: Stelmach i Fikus, 
obaj z Wegier, którzy również dobitnie 
przedstawili krzywdy, jakie nam się za 
Bismarcka, a przede wszystkiem podczas 
ostatniej wojny co do różnych rekwizycji 
działy. – W końcu uchwalono jednogłośnie 
następującą rezolucję: 

„Na wiecu we Węgrach dnia 21-go bm. 
(21.11.1920 r.) Protestujemy w imieniu 
sprawiedliwości i poczucia narodowego 

przeciwko dopuszczeniu wychodźców 
z Niemiec do głosowania, którzy nie mają 
żadnej wspólności ze ziemią górnośląską 
i z naszemi sprawami, tylko pragną naszą 
ziemie zaprzedać „Vaterlandowi”.

Relacja z wiecu z Turawy. (Pisownia 
zgodnie z oryginałem) Turawa Z mów 
p. Schuberta i p. Jonka, wygłoszonych na 
wiecu plebiscytowym na sali p. Jakóbka, 
jesteśmy nadzwyczaj zadowoleni. Krzywd, 
jakich doznaliśmy podczas 150-lecia nie-
woli prusko-luterskiej, nikt tak łatwo nie 
zapomni, jakoteż o tem, że ponosząc ciężkie 

ofiary na rzecz państwa niemieckiego 
i wypełniając paragrafy, nie mieliśmy tych 
praw co niemieccy przybysze na naszej 
ziemi; uważano nas polskich wieśniaków 
za jakiś naród II-giej klasy. Czyż n.p. wol-
no nam było uczyć się swobodnie choćby 
polskiego pacierza?! A i dziś nawet, kiedy 
nastał dzień swobody, przeszkadzają nam 
w naszej nauce, śpiewie i obradach. Nie 
chcemy takiej wolności przy Niemczech: 
żądamy sprawiedliwego plebiscytu i przy-
łączenia do Polski. *

rada Gminy spotykała się 
od wydania ostatniej „Fali” 
na 4 sesjach. w czasie ich 
trwania zajmowano się na-
stępującymi sprawami: 

XI Sesja 27.11.2015 r. na 
której podjęto następujące 
uchwały:

• Uchwała Nr XI/64/2015 
w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od 
środków transportowych. Za 
przyjęciem – 7, przeciw – 5, 
wstrzymało się – 3.

• Uchwała Nr XI/65/2015 
w sprawie minimalnych stawek 
dzierżawy gruntów i stawek 
czynszu za lokale użytkowe 
oraz minimalnej ceny ciepła za 
C.O. na terenie Gminy Turawa 
obowiązujących od 1 stycznia 
2016 r. Za przyjęciem – 10, 
przeciw – 1, wstrzymało się 
– 4.

• Uchwała Nr XI/66/2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia ta-
ryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odpro-

wadzanie ścieków na okres 
od 1 stycznia 2016 r. do 31 
grudnia 2016 r. Za przyjęciem 
– 15, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 0.

• Uchwała Nr XI/67/2015 
w sprawie przedłużenia ta-
ryf za zbiorowe zaopatrzenie 
i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na okres od 1 stycznia 
2016 do 31 grudnia 2016 r. Za 
przyjęciem – 14, przeciw – 1, 
wstrzymało się – 0.

• Uchwała Nr XI/68/2015 
w sprawie zatwierdzenia do-
płaty do odbiorców usług 
w zakresie zbiorowego od-
prowadzania ścieków na okres 
od 1 stycznia 2016 r. do 31 
grudnia 2016 r. Za przyjęciem 
– 15, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 0.

• Uchwała Nr XI/69/ 2015 
w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2016 r. Za 
przyjęciem – 14, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 1.

• Uchwała Nr XI/70/2015 
w sprawie określenia wzoru 
formularza na podatek od 
nieruchomości. Za przyjęciem 
– 15, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 0.

• Uchwała XI/71/2015 
w sprawie określenia wzoru 
formularza deklaracji na po-
datek leśny. Za przyjęciem – 
15, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 0.

• Uchwała Nr XI/72/2015 
w sprawie określenia wzo-
ru formularza informacji na 
podatek od nieruchomości, 
rolny i leśny. Za przyjęciem 
– 15, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 0.

• Uchwała Nr XI/73/2015 
w sprawie nadania nazw uli-
com zlokalizowanym w miej-
scowości Zawada, gmina Tu-
rawa. Za przyjęciem głosowało 
– 15 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0.

• Uchwała Nr XI/74/2015 
w sprawie zmiany budżetu 
gminy w 2015 r. Za przyjęciem 

głosowało 13 radnych, przeciw 
– 1, wstrzymało się – 1.

• Uchwała Nr XI/75/2015 
w sprawie zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej. Za 
przyjęciem głosowało 15 rad-
nych, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 0.

• Uchwała Nr XI/76/2015 
w sprawie członkostwa Gminy 
Turawa w Stowarzyszeniu Ry-
backa Lokalna Grupa Działa-
nia „Opolszczyzna” w charak-
terze członka zwyczajnego tego 
Stowarzyszenia. Za przyjęciem 
głosowało 15 radnych, przeciw 
– 0, wstrzymało się – 0.

• Uchwała Nr XI/77/2015 
w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Gmi-
ny Turawa z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Innymi 
Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku Publicz-
nego na 2016 r. Za przyjęciem 
głosowało 14 radnych, przeciw 
– 0, wstrzymało się – 1.

Projekt uchwały w spra-
wie uchylenia uchwały 

z Prac raDy Gminy Turawa
arTur GalluS
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 Nr V/47/2003 Rady Gminy 
Turawa z dnia 26 lutego 2003 
r. w sprawie opłaty miejscowej 
na terenie Gminy Turawa, nie 
został przyjęty. Głosowało za 
– 0, przeciw – 11, wstrzymało 
się – 3.

Przegłosowano również do 
realizacji przez Wójta wnioski 
złożone przez radnych i Ko-
misje Rady: Komisji Ładu, 
Porządku i Rolnictwa z posie-
dzenia w dniu 18.11.2015 r.

1. Komisja wnioskuje o po-
wiadomienie radnych o upra-
womocnieniu się decyzji Wójta 
w spr. zwrotu środków przez 
Społeczną Szkołę w Węgrach, 
po przeprowadzonej kontroli 
RIO. Poinformować radnych 
o ostatecznym zakończeniu 
sprawy.

2. Komisja wnioskuje o roz-
ważenie możliwości (spraw-
dzenie pod kątem prawnym) 
wprowadzenia opłaty komu-
nalnej za dzienny pobyt nad 
J. Średnim w sezonie tury-
stycznym w jakiejkolwiek for-
mie (za korzystanie z plaży czy 
tym podobne).

3. Komisja prosi o przed-
stawienie informacji o pod-
jętych działaniach w sprawie 
usunięcia usterek w świetli-
cy środowiskowej w Kotorzu 
Wielkim. Komisja przedsta-
wiając powyższe zapytanie ma 
na względzie bezpieczeństwo 
dzieci przebywających w tej 
świetlicy. 

Komisji Rewizyjnej z posie-
dzenia w dniu 23.11.2015 r. 

1. Uzupełnienie odpowie-
dzi na wniosek Komisji Re-
wizyjnej z dnia 2.10.2015 r. 
Dot: przedstawienie Pisma Nr 
DKOW– WJST– 337-JJ-70/10 
z dnia 10.12.2010 r. Sekreta-
rza Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, kie-
rowanego do Wójta Gminy 
Turawa i odpowiedzi Urzę-
du Gminy na przedmiotowe 
pismo. Komisja wnioskuje 
o przedstawienie, zgodnie 
z zaleceniami zawartymi 
w przedmiotowym piśmie, 
podpisanych egzemplarzy 
wykazu i zestawienia, oraz 

podanie terminu dostarczenia 
dokumentów do MEN

Komisji Rewizyjnej z posie-
dzenia w dniu 23.11.2015 r.

1. Komisja wnioskuje, aby 
Wójt Gminy przedstawił rad-
nym pełną informację dot. 
kosztów budowy hali gimna-
stycznej, kosztów wykonania 
dokumentacji, wykorzystania 
obiektu i kosztów utrzymania. 
Po przedstawieniu radnym 
powyższych informacji (np. 
na planowanym wspólnym 
posiedzeniu komisji RG) radni 
podejmą decyzje, co do wiel-
kości sali i kosztach budo-
wy w kontekście możliwości 
finansowych gminy w tym 
zakresie.

2. Komisja Rewizyjna wnio-
skuje o nie uchylanie uchwały 
w sprawie opłaty miejscowej 
i rezygnowanie z dochodów 
gminy z tej opłaty. Proponuje 
się, aby na spotkaniu przed se-
zonem turystycznym i innych 
spotkaniach Urząd Gminy 
przypominał o obowiązku 
pobierania takiej opłaty i re-
alizacji obowiązującej uchwały 
Rady Gminy. Ponadto propo-
nuje się rozważenie ewentu-
alnego zastąpienia przedmio-
towej uchwały inną opłatą 
komunalną nad jeziorem.

Xii Sesja 17.12.2015 r., na 
której podjęto następujące 
uchwały:

• Uchwała Nr XII/78/2015 
w sprawie uchwalenia wielo-
letniej prognozy finansowej 
Gminy Turawa. Za przyjęciem 
głosowało – 13 radnych, prze-
ciw – 0, wstrzymało się – 1.

• Uchwala Nr XII/79/2015 
w sprawie Uchwały Budżeto-
wej Gminy Turawa na 2016 
rok. Za przyjęciem głosowa-
ło – 13 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 1.

• Uchwała Nr XII/80/2015 
w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2016. 
Za przyjęciem głosowało – 14 
radnych, przeciw – 0, wstrzy-
mało się – 0.

• Uchwała Nr XII/81/2015 
w sprawie zmiany budżetu 
gminy w 2015 roku. Za przy-
jęciem głosowało – 13 rad-
nych, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 1.

• Uchwała Nr XII/82/2015 
w sprawie trybu udzielenia 
i rozliczenia dotacji dla pu-
blicznych i niepublicznych 
szkół, przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych, szkół 
podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gmi-
ny Turawa oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości pobra-
nia i wykorzystania dotacji. 
Za przyjęciem głosowało – 10 
radnych, przeciw – 2, wstrzy-
mało się – 2.

• Uchwała Nr XII/83/2015 
w sprawie wystąpienia z ape-
lem do Wojewody Opolskiego 
dotyczącym podjęcia dialogu 
w zakresie prawidłowego fi-
nansowania zadań zleconych 
gminie z zakresu administracji 
rządowej. Za przyjęciem gło-
sowało – 14 radnych, przeciw 
– 0, wstrzymało się – 0.

• Uchwała Nr XII/84/2015 
w sprawie sprzeciwu wobec 
działań mających na celu 
zmianę granic Gminy Turawa 
poprzez zmniejszenie obszaru 
na rzecz Miasta Opola. Za 
przyjęciem głosowało – 14 
radnych, przeciw – 0, wstrzy-
mało się – 0.

Przegłosowano również do 
realizacji przez Wójta wnioski 
złożone przez radnych i Ko-
misje Rady:

• w sprawie opracowania 
kosztów organizacji dożynek 
gminnych i ustalenie wysoko-
ści funduszu na ten cel.

• w sprawie ustawienia 
tablic z nazwą miejscowości 
„Zawada” na terenie osiedla 
Zawada.

Komisja oświaty, Kultury, 
zdrowia i Partnerstwa:

• Komisja wnioskuje, aby 
corocznie organizować spo-
tkania osób prowadzących 
świetlice środowiskowe, aby 
Panie wymieniły poglądy 

i doświadczenia związane 
z prowadzeniem świetlic.

• Udostępnić Pracownię 
Orange w Kotorzu Wielkim 
dla świetlicy środowiskowej 
i dla szerszej grupy użytkow-
ników.

• Ponownie przystąpić do 
konkursu „Turawskie ogrody”.

• Komisja wnioskuje 
o przedstawienie dokumentów 
dot. braku środków na oświatę 
w kwocie 585 tys. w oparciu 
o pismo Dyrektora GZEAS 
z dnia 27.11.2015 r.

• Komisja wnioskuje o prze-
prowadzenie kontroli w tym 
zakresie.
Xiii Sesja 22.01.2016 r., na 
której podjęto następujące 
uchwały:

• Uchwała Nr XIII/85/2016 
w sprawie zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji 
społecznych. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 14 rad-
nych, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 0.

• Uchwała Nr XIII/86/2016 
w sprawie zmiany budżetu 
Gminy w 2016 roku. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 13 
radnych, przeciw – 0, wstrzy-
mał się 1.

Projekt uchwały w spra-
wie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty nie został przyjęty, za 
przyjęciem uchwały głosował 
1 radny, przeciw – 8, wstrzy-
mało się – 5.

Przegłosowano również do 
realizacji przez Wójta wnioski 
złożone przez radnych i Ko-
misje Rady: Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Partner-
stwa z dnia 14.01.2016 r.

• Po przeanalizowaniu 
dokumentów dot. błędnie 
sporządzonej informacji SIO  
i toku postępowania w tej 
sprawie, jak również po wy-
słuchaniu wyjaśnień Wójta 
Gminy, Skarbnika Gminy 
o Dyr. GZEAS Komisja Oświa-
towa stanęła na stanowisku, że 
w Urzędzie Gminy zabrakło 
należytej kontroli i staranno- 
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ści w sporządzeniu do MEN 
dokumentów, co spowodowa-
ło brak środków na oświatę 
w 2015 roku. Winę za zaist-
niałą sytuację ponoszą – prócz 
dyr. PSP w Ligocie Turawskiej 
– dyr. GZEAS, Skarbnik i Wójt 
Gminy. Reasumując Komisja 
Oświatowa występuje do Wójta 
Gminy o przedłożenie infor-
macji o podjętych działaniach 
w celu wyjaśnienia sprawy 
zaniżonej subwencji oświato-
wej, spowodowanej błędnym 
sporządzeniem informacji 
SIO i przedstawienie sposo-
bu wyrównania brakujących 
środków dla oświaty.

• Komisja Oświaty wnio-
skuje, aby Wójt Gminy raz na 
kwartał informował radnych  
w sprawie realizacji zaleceń 
pokontrolnych Regionalnej 
Izby Obrachunkowej dot. 
Szkoły Stowarzyszeniowej 
w Węgrach.

Komisji Rewizyjnej z posie-
dzenia w dniu 15.01.2016 r.

• Komisja Rewizyjna wnio-
skuje o informowanie na bie-
żąco radnych Rady Gminy 
(raz na kwartał) o przebiegu 
postępowania w sprawie rosz-

czeń odszkodowawczych dot. 
obiektu BASTION w Bier-
dzanach.

• Informację przedstawiła 
pani H. Buchert-Gwiazda, 
radca prawny. Aktualnie nie 
ma rozstrzygnięcia, ale Urząd 
Gminy prowadzi starania o za-
warcie ugody.

• Radny A. Skrzipczyk 
zapytał, czy zdaniem Radcy 
Prawnego spółka zgodnie  
z posiadanymi dokumenta-
mi mogła na dzierżawionym 
obiekcie inwestować?

• Z odpowiedzi Radcy 
Prawnego wynikało, że Spółka 
miała wstępną zgodę na wejście 
na obiekt, ale występują tam 
problemy prawne, które należy 
wnikliwie przeanalizować.

• Natomiast radny J. Fa-
rys poinformował zebranych, 
że odwiedził „BASTION” 
podczas spisywania historii 
obiektu i był zdziwiony bra-
kiem pomieszczeń dla klubu 
LZS, w sytuacji, kiedy to so-
łectwo Bierdzany zbudowało 
obiekt.

Radnych:
• w sprawie zwrócenia uwa-

gi firmie dowożącej uczniów do 

szkół, aby kierowcy stosowali 
się do znaków drogowych i nie 
łamali przepisów. Przejazd ul. 
Bocianową w Zawadzie, która 
nie jest przystosowana do ru-
chu autobusów powoduje bez-
pośrednie zagrożenie innym 
użytkownikom ww. ulicy.

• w sprawie zobligowania 
firmy zajmującej się zimowym 
utrzymaniem dróg w Zawadzie 
o rzetelne wywiązywanie się 
z obowiązków oraz stały kon-
takt z sołtysem. 

• w sprawie wykonania roz-
liczenia (za okres 2013 – 2015) 
liczby zastępstw nieodpłat-
nie przepracowanych przez 
dyrektorów we wszystkich 
placówkach (oddzielnie) oraz 
liczby zastępstw zapłaconych. 
Wykazać w okresie jw. liczbę 
godzin ponadwymiarowych  
w poszczególnych placówkach 
– każda oddzielnie.

• w sprawie wykazania 
(okres ww.) emerytów za-
trudnionych w placówkach 
(przedmioty) z uzasadnieniem 
niezbędności ich zatrudnienia. 
Wykazać brak zgłoszeń innych 
nauczycieli bądź poszuku-
jących pracę, którzy 31 VIII 

każdego roku mogli podjąć 
pracę.

XiV nadzwyczajna Sesja 
11.02.2016 r. zwołaną na 
wniosek wójta Gminy Tu-
rawa, zgodnie z art. 20 ust. 
3 ustawy o samorządzie 
Gminy (tj. Dz. u z 2015 r. 
poz. 1515 z późniejszymi 
zmianami), na której podjęto 
następujące uchwały:

• Uchwała Nr XIV/87/2016 
w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Turawa w przedmiocie 
proponowanej zmiany granic 
Gminy Turawa, polegającej 
na wyłączeniu części obszaru 
sołectwa Zawada z Gminy Tu-
rawa i włączenie jej do Miasta 
Opola. Za przyjęciem – 14 
radnych, przeciw – 0, wstrzy-
mało się – 0.

• Uchwała Nr XIV/88/2016 
w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Turawa na 2016 r. Za 
przyjęciem uchwały głoso-
wało 13 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 1.

Więcej informacji na stro-
nie www.bip.turawa.pl

STawKi PoDaTKu oD nieruchomoŚci na 2016 r.
(zgodnie z uchwałą nr Xi/69/2015 rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.)

Od gruntów: Stawka od 1m2 powierzchni

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem pól namiotowych

0,68 zł 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych 

4,58 zł 
 od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na te-
renach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,00 zł 
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M
ax d’Haussonville został 2 lata po 
śmierci żony Elli w 1893 r. przenie-

siony do Kassel, gdzie piastował stanowi-
sko nadprezydenta prowincji Hessen-Nas-
sau. Jego rezydencja jak i zamieszkanie 
mieściły się na zamku Wilhellmshoehe. 
Piękne żyrandole i umeblowanie salonu 
były przysłowiowe. Także towarzyskie 
i reprezentatywne zobowiązania były 
wielkie. Jako dama dworu rezydowała 

tam Baronowa Truchsess, była dama 
dworu u małżonki wielkiego księcia 
Meklenburg-Schwerin. Miała przepiękne 
suknie i toalety jeszcze z tamtych czasów 
i wspaniałą rosyjską biżuterię, z którą 
nie mogły się równać ich ekscelencje 
w Kassel. Carl von Garnier informuje 
w lutym 1896 r. swoją wielce umiłowaną 
córeczkę Fredę, że razem z małżonką, 
a więc mamą Fredy, jeszcze na kilka dni 

w Kassel i Wilhellmshoehe się zagnieżdżą 
– z wyłączeniem wizyt i balów towa-
rzyskich (prawdopodobnie z przyczyn 
zdrowotnych AK). I tak będzie lepiej, bo 
towarzystwo jest różnej maści, niektórzy 
z czarnymi łatami (?). Większa ich część 
jest co najmniej raz rozwiedziona albo 
występowały jako aktorki, albo śpiewaczki 
na deskach scenicznych i żyła czasowo 
z rosyjskimi arcyksiążętami, jednym 
słowem „żebry”. Rety... to wspaniałe. 
Tyle niespodziewanego zepsucia w tym 
wiktoriańskim bajorze grzechu. Można 
tylko mieć nadzieję, że dama dworu 

liSTy hraBieGo carla Von Garnier Turawa  
Do najSTarSzej córKi FreDy Von Garnier  OdC. 5
alFreD KuPKa
o zaręczynach swych dzieci Fredy von Garnier i constantyna d’haussonville 
dowiedzieli się obaj ojcowie, będący także szwagrami w wilhellmshoehe koło 
Kassel, gdzie Karl przebywał w odwiedzinach. 

Od gruntów: Stawka od 1m2 powierzchni

pola namiotowe od 1 m² powierzchni 0,36 zł

Od budynków lub ich części:
Od 1m2 powierzchni użytko-

wej

mieszkalnych 0,68 zł 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

18,76 zł 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym

10,68 zł 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,65 zł 

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,15 zł 

Od budowli 2% ich wartości

Komunikat 
Prezesa Głównego urzędu Statystycznego 

z dnia 19 października 2015 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2016

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 
40 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że średnia cena skupu 
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprze-
dzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 decytonę 
(dawny kwintal).

Komunikat 
Prezesa Głównego urzędu Statystycznego 

z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej 
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnic-
twa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz 
z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży 
drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 
191,77 zł za 1m3.
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nadprezydenta prowincji, Baronowa 
Truchsess nie dostała swoich brylantów 
od jakiegoś wielkiego księcia, z którym 
„czasowo żyła”.

Wesele Fredy i Conniego odbyło się 
19.06.1895 r. na zamku w Turawie. To była 
wystawna i wspaniała uroczystość. Samych 
nocujących gości było 72. Wszystko było 
jak najlepiej przygotowane. Noclegi dla 
panien zarezerwowane były w wiejskich 
restauracjach, u Ebischa przy Małej Panwi 
(w tym miejscu stoi teraz posterunek po-
licji) czy u Bocka (dzisiejsza Turawianka 
i GS). Młodzi mężczyźni nocowali we 
wsi. Cały czas dopisywała piękna pogoda 
i część przyjęcia weselnego mogła odbyć 
się przy stołach zastawionych w ogrodzie. 
Ślub odbył się w kaplicy zamkowej. Pierw-
szą parę drużbów stanowili brat panny 
młodej Hubertus, późniejszy Hrabia na 
Turawie i siostra pana młodego – Elżbieta. 
W podróż poślubną młodzi wybrali się po 
lunchu czterokonną karocą, żegnani przez 
gości i graniem myśliwskich rogów.

30.06.1895 r. pisze ojciec do swojej 
córki: Nasz stary dom jest nareszcie 
doprowadzony do porządku, ale nie-
jedno już się nie da odratować, bo wiele 
rozbito, a rekordzistą w tej materii zostali 
lokaje Elżbieta i Johann! Wiele się teraz 
tutaj mówi o naszym udanym weseli-
sku [więc już wtedy w zwyczaju było 
tłuczenie różnych sprzętów domowych, 
tak jak i dzisiaj jeszcze na Śląsku, tzw. 
polterabend AK]. Mama dodała kilka 
linijek: O niczym innym nie mówią teraz 
w Turawie, tylko o tym weselu. Jedno-
głośnie brzmi jak wspaniale i brylantnie 
wszystko się udało. 

Na 22. urodziny Fredy, w dniu 5.07. 
ojciec Carl pisze:

Moja umiłowana 
jedyna Heda,

Turawa, 04. 07. 1895 r.

Pozwól sobie powiedzieć, jak o Tobie 
w najwierniejszej ojcowskiej miłości roz-
myślam i o Boże błogosławieństwo dla 
Ciebie błagam. Oby nowa kolejna rocznica 
Twoich urodzin była miarodajna dla 
ugruntowania Waszego szczęścia i obyś 
moja jedyna córko w Twoim środowisku 
stale naprawdę szczęśliwa się czuła. A więc 
jeszcze raz tysiąckrotne życzenia szczęścia 
dla mojej starej Hedy, która, mam nadzieję, 
na zawsze taką samą zostanie! Hubertus 
jest teraz dla naszej wielkiej radości 
w domu i wewnętrznie i zewnętrznie po 
kontuzji doznanej w ostatnim pojedynku 
nie zmieniony. [Hubertus był wówczas 
studentem w osławionej Bonnskiej Bo-
russi] Ale tam musiał tak ogrome ilości 
pić, iż miał całkiem zniszczony żołądek. 
Jak przyznaje ze swoim kompanem wy-

pił taki bezmiar piwa (37 duże kufle i 3 
bawole rogi) i taką ilością można było 
cztery woły napoić.

Twój stale wierny Papa

Moje wielce 
umiłowane dzieci,

13.07.1895
Chciałbym Wam dziś na zamieszkanie 

w nowym lokum, który Wam nasza kocha-
na mama z taką wielką miłością urządziła 
serdeczne: Szczęść Boże powiedzieć. Aby-
ście w tym pięknym przytułku poczuli 
się tak naprawdę szczęśliwi. Jest to moje 
najserdeczniejsze ojcowskie życzenie dla 
Was. Mama jest tym lokum zachwycona. 
Gdy się tam już dobrze zagnieździcie 
przyjadę z chłopcami [młodsi synowie 
Carl i Eberhard AK.] Was odwiedzić, gdyż 
jestem niezmiernie wszystkiego ciekawy. 
Bądźcie z listem do Margutty [nowa po-
kojówka AK.] ostrożni. Ten babsztyl pije 
i kradnie i robię sobie wielkie wyrzuty, 
iż zgodziłem się na jej angaż. Niech Bóg 
Was strzeże, Wasz wierny tatuś.

Moje wielce 
umiłowane dzieci,

25.07.1895
Po długiej powrotnej podróży chciał-

bym kilka minut poświęcić, aby Wam 
powiedzieć jak dobrze czuliśmy się u Was 
i jak z wszystkiego co u Was widzie-
liśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwie 
do domu wróciliśmy. Pan Bóg postąpił 
z Wami szczególnie łaskawie i obdarzył 
Was bezmiarem szczęścia. Że się o tym 
przekonać mogliśmy, było dla naszych 
rodzicielskich serc szczególnie radosne. 
Gdyby tylko nie było to związane z naszą 
głupią rozłąką. Jest ciężko moja Hedahen, 
Ciebie teraz w pobliżu nie mieć. Miałem 
duży problem, aby mamę pocieszać. 
Przesyłam Wam dziś dwa worki ziem-
niaków i worek jarzyn. A teraz niech 
Was strzeże Bóg moje umiłowane dzieci! 
Bądźcie rozsądni i postępujcie mądrze 
i umiarkowanie, także w jeździe konnej. 
Wasz wierny tatuś.

Moje umiłowane dzieci,
Turawa, 13.10.1895 r.

Cieszę się, że wszystko i prosiaki 
szczęśliwie do Was dotarło. Oby Wam 
to posłużyło, ku zdrowiu i zadowoleniu, 
a prosiaki dobrze słoniną obrosły. Akurat 
chłopcy się ulotnili i my długo i w spokoju, 
przy nareszcie nie kopcącym się kominku, 
w pokoju bilardowym siedzimy i o Was 
w miłości myślimy. Johanna [nowa ku-
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 charka – AK] jest całkiem dobra i myślę, 
że z nią, ponieważ jest bardzo oszczędna 
i porządna, będzie wszystko dobrze. 
Wyślijcie mi z powrotem tę skrzynię na 
prosięta, jest mi koniecznie potrzebna. 
Ziemniaki na zimę dobrze zakopcuj-
cie. Przed nadchodzącymi chłodami 
okryjcie najpierw słomą, a potem dużo 
ziemi. Czubek samą słomą, aby umiały 
oddychać i zabezpieczyć go przed desz-
czem. Adieu moje kochane dzieci, tysiąc 
pozdrowień. 

Postcriptu m– Co powiecie na „gru-
bego”? Podobno się żeni. Powiedział 
mi o wszystkim Osten (?). Przyszła na-
rzeczona nie jest piękna, nie ma dużo 
pieniędzy, ale jest bardzo grzeczna i ma 

matkę, która jest w posiadaniu dużych 
pieniędzy (Gruby to Artur d’Haussonville, 
brat Constantyna). Wasz wierny tatuś.

Moja umiłowana stara,
Turawa, 10.11.1895 r.

Twój dzisiejszy list nas bardzo uszczę-
śliwił, że Ci we wszystkim dobrze idzie i to 
jest oznaka, że jest normalnie moja miła. 
Mnie niestety znów idzie niedobrze. Od 
wczoraj mam wstrętny ból głowy. Myślę, 
iż to wina spuszczanych stawów, przy 
których zajęciu się zaziębiłem. Akurat 
odjechali chłopcy do szkół i pozdrawiają 
Was, jak i mama, tysiąckrotnie. Popołu-
dniu polowaliśmy z fretkami i zdobyliśmy 
8 królików. Mama przeważnie przebywa 

w kuchni – męczy się przy pilnowaniu 
Johanny. Obawaiamy się jednak, iż to 
jest daremny wysiłek. Dziś jedliśmy takie 
rzeczy, iż wszystkiego się odechciało! 
Tak gotowała jej osławiona poprzed-
niczka, Margutta „moja przyjaciółka”, 
gdy była kompletnie pijana. Johanna 
często podaje całkiem surowe potrawy. 
Dziś powiedział nam dobry Cordes (?), 
że nie jest wybredny, ale to jedzenie jest 
podłe i nikczemne! To bezwstyd ze strony 
Schmettowa, który nam to „cielę” polecił. 
Co ci ludzie tam mogli żreć! Poza tym 
jest to jednak osoba uczciwa i pracowita, 
że jeszcze jedną próbę zrobić chcemy... 
Wasz wierny tatuś.

*

Świetlica multimedial-
na, w ramach Pracowni 

Orange powstała w Kotorzu 
Wielkim. Obecnie w Pracowni 
odbywają się kursy z podstaw 
obsługi komputera, prowadzo-
ne przez panie Bożenę Kisiel 
i Iwonę Niedojadło. Na zajęcia 
komputerowe przychodzą też 
dzieci ze świetlicy środowi-
skowej. Pracownia w Koto-
rzu Wielkim przystąpiła do 

„grywalizacji” , jest to projekt 
w którym podejmowane są wy-
zwania, za których realizację 
zdobywa się punkty, meda-
le i można wymieniać je na 
nagrody. Poprzez działania 
podejmowane w Pracowni 
udało się wypracować odpo-
wiednią ilość punktów, które 
umożliwiły zdobycie nagrody 
– gry planszowej Dixit. Było to 
możliwe dzięki zaangażowaniu 

pani Moniki Twardawskiej – 
sołtys z Kotorza Wielkiego 
na rzecz dzieciom ze świetli-
cy oraz młodzieży z Kotorza 

Wielkiego i Węgier, która 
bardzo chętnie bierze udział 
w kolejnych wyzwaniach. 

W czasie ferii Pracownię 
odwiedził Marcin Lićwinko, 
animator z Towarzystwa Ini-
cjatyw Twórczych, w ramach 
projektu „Latający Animatorzy 
Kultury do Pracowni Orange”. 
Niestety nie udało się rozpo-
cząć żadnego projektu, ale Pra-
cownia dostała wiele cennych 
uwag jak funkcjonować oraz 
jak angażować mieszkańców 
we wspólne inicjatywy. 

Jak można przeczytać na 
stronie www.pracownieoran-
ge.pl „Pracownia Orange to 
miejsce spotkań, rozwoju pasji, 
kursów, warsztatów, tradycji 
lokalnych – otwarte dla wszyst-
kich mieszkańców”.   *

Pracowania oranGe w KoTorzu wielKim
ewelina Tomechna

Pracownie orange to program społeczny, który ma na 
celu zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do tech-
nologii, rozszerzanie cyfrowych kompetencji, ale przede 
wszystkim stworzenie przestrzeni do podejmowania 
wspólnych działań. 
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ŚwięTy miKołaj w KoTorzu wielKim
BarTłomiej KiTa

w niedzielne, grudniowe popołudnie dzieci zgromadzone 
w Klubie pod Lipą w Kotorzu Wielkim odwiedził jakże 

oczekiwany gość – Święty Mikołaj. Czcigodna ta osobistość 
została powitana przez zgromadzonych śpiewem. Następnie 
dzieci odpowiadały na pytania związane ze Świętym Miko-
łajem. Po tym krótkim „egzaminie” przyszedł czas na tak 
długo wyczekiwane wręczenie mikołajkowych upominków. 
Jak się okazało, wszystkie dzieci były grzeczne i dla nikogo 
nie brakło prezentów. 

Pierwszego dnia odwiedził 
nas policjant, który powie-

dział nam, jak w bezpieczny 
sposób spędzić ferie. Dla naj-
młodszych największą atrakcją 
był Policuś – maskotka opol-
skiej policji. Wszyscy dostali 
smycze, zakładki do książek, 
naklejki z numerami ratun-
kowymi oraz odblaski. Temat 
drugiego dnia zajęć to Ziemia 
w układzie słonecznym, gdzie 
rozmawialiśmy o Kosmosie, 
robiliśmy doświadczenia i pra-
ce z tym związane. W śro-

dę tworzyliśmy własną grę 
planszową w rozmiarze XXL, 
pionkami byli uczestnicy zajęć. 
Natomiast w czwartek, dzięki 
pani sołtys i radzie sołeckiej 
z Kotorza Wielkiego, którzy 
przygotowali Bal Przebierań-
ców, świetnie bawiliśmy się 
razem z rodzicami i dziadka-
mi, oczywiście wszyscy prze-
brani. W piątek odbył się seans 
w starym kinie, na ścianie 
wyświetlaliśmy za pomocą 
projektora „Bajka” bajki na 
kliszach, które mają już prawie 

50 lat. Później poznawaliśmy 
podstawy animacji, za pomocą 
dwóch kartek i ołówka dzieci 
wprawiały w ruch swoje posta-
cie, np. siłacza, który podnosił 
ciężary, czy rekina otwierają-
cego i zamykającego paszczę. 

Drugi tydzień rozpoczęliśmy 
od wizyty aktorów z Teatru im. 
Jana Kochanowskiego z Opola, 
którzy przygotowali przedsta-
wienie „Koziołek Matołek”. 
Dzieciom bardzo się podobało, 
część z nich do dziś śpiewa 

Ferie Pełne aTraKcji w KoTorzu wielKim
ewelina Tomechna

Ferie zimowe za nami. w tym roku zajęcia odbywały się 
codziennie przez dwa tygodnie. w zajęciach brało udział 
28 dzieci z Kotorza wielkiego, Kotorza małego, zawady, 
węgier i Turawy. 



24
Kwartalnik Gminy Turawa

 fragmenty piosenek wykorzy-
stywanych w przedstawieniu. 
We wtorek gościła u nas pani 
Krystyna, która była naszą 
nauczycielką w „Szkole magii”. 
Uczyła, jak stworzyć ogród 
w słoiku, ugotować czarną po-
lewkę bez ognia, przygotować 
miksturę zapachową oraz jak 
włożyć jajko do słoika. Kolejny 
dzień zajęć poświęcony był 
zdrowemu stylowi życia, ryso-
waliśmy piramidę żywieniową 
i tworzyliśmy plakat o tym, co 
należy, a czego nie należy jeść. 
W ramach zdrowego stylu ży-
cia wykonywaliśmy ćwiczenia 
fizyczne z elementami zumby. 
W czwartek odbył się turniej 
gry w piłkarzyki w drużynach 
składających się z trzech osób. 
Najlepszymi okazali się Justy-
na, Marcin i Piotrek. Ostat-
niego dnia strażacy z OSP 
Węgry: Natalia, Kamil, Pio-

trek i Daniel przygotowali 
dla nas pokaz wyciągania 
poszkodowanego z auta. Po-
szkodowanym była Julia, która 
na ochotnika zgłosiła się do 
pełnienia tej funkcji. Później 
ratownik medyczny Kamil 
pokazywał, jak prawidłowo 
oceniać stan poszkodowanego 
i jak poprawnie przeprowadzić 
resuscytację krążeniowo-od-
dechową. Każdy z uczestników 
miał okazję poćwiczyć masaż 
serca i wdechy na fantomach. 
Następnie wszyscy ćwiczyli za-
bezpieczanie ran. Po popraw-
nie przeprowadzonej akcji 
ratunkowej zasłużyliśmy na 
wspólne ognisko. I tak zakoń-
czyły się zajęcia w okresie ferii 
zimowych w Świetlicy Środo-
wiskowej w Kotorzu Wielkim. 
Dziękuję wszystkim za zaanga-
żowanie oraz aktywny udział 
w zajęciach.  *

Po „tłustym czwartku’’, po 
raz pierwszy od niepamięt-
nych lat odbył się w Kotorzu 
wielkim babski comber.

O
 imprezie kończącej kar-
nawał wszystkie panie 

powiadomione zostały „pocztą 
pantoflową”. Do tańca przy-
grywał DJ Maryśka, a zabawa 
trwała do białego rana. Panie 
przebrane w piękne stroje, 
z przepustkami do rana, 
wywijały od rock&rolla do 
kankana. Dla podniebienia 
serwowano ciepły posiłek oraz 
chłodno-rozgrzewające napoje. 
Na sali była też obecna pani 
doktor, która potrzebującym 
wypisywała recepty na wszel-
kie dolegliwości. Wszystkim 
dopisywały humory, apetyt 
i smaki na więcej…

Po udanej premierze bab-
skiego combra uczestniczki, 
rozchodząc się, planowały 
powtórkę za rok. Babski com-
ber zostanie wpisany na stałe 

w kalendarz imprez Kotorza 
Wielkiego.

Babski comber – wywodzą-
ca się ze średniowiecza ludowa 
zabawa zapustna, odbywająca 
się zazwyczaj w „tłusty czwar-
tek’’, jest to spotkanie organi-
zowane wyłącznie w kobiecym 
gronie. Pociesznie przebrane 
i podchmielone kobiety już 
o świcie wkraczały do miasta, 
wywołując popłoch wśród 
mieszkających w mieście męż-
czyzn. Po dotarciu do rynku 
kobiety rozbiegały się i ści-
gały mężczyzn. Dworzanie 
i urzędnicy zatrzymywani 
w pojazdach musieli się wy-
kupywać datkami. Od urodzi-
wych żądały buziaka. Mniej 
zamożnych i nieurodziwych 
kawalerów kobiety wiązały 
powrozami, przewracały na 
ziemię i przykuwały do wiel-
kiego kloca drewna. Po kilku 
godzinach łowów i męczenia 
kawalerów rozpoczynała się 
radosna zabawa. Tańce i pija-

tyki niewiast, które „polowały” 
na mężczyzn trwały często aż 
do Środy Popielcowej. *

BaBSKi comBer „PoD liPĄ”
marTa KunicKa, fOTOaMaTOR
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Karnawał w KoTorzu wielKim
michał KunicKi, fOTOaMaTOR

z
 okazji tłustego czwartku Rada Sołecka w Kotorzu Wielkim 
zorganizowała w klubie „Pod Lipą” bal karnawałowy od 

juniora do seniora. Na zabawę zaproszono dzieci ze świetlicy 
środowiskowej wraz z rodzicami. Warunkiem wstępu na za-
bawę było przebranie balowe. Oprawę muzyczną przygotował 
wodzirej, który wraz ze swoim synem zachęcał wszystkich 
do wspólnej zabawy. W przerwach można było zakosztować 
smacznych pączków oraz sałatki owocowej, przygotowanej 
przez panie z rady sołeckiej. Do wspólnej zabawy dołączyła 
też kotorska młodzież przebrana w zabawne stroje. Frekwencja 
dopisała; na sali obecne były również babcie, które nie ustępo-
wały w pomysłowości i zabawie. Wszyscy wracali do domów 
zadowoleni z nadzieją na następne…

z
godnie ze śląskim zwyczajem, pod 
koniec karnawału po wioskach cho-

dzili i chodzą do dziś korowody przebie-
rańców. Niedźwiedź, nazywany również 
berem lub misiem, prowadzony jest przez 
przebrany orszak od zagrody do zagrody. 
W skład kotorskiego orszaku weszli; 
młoda para, ksiądz, kominiarz, lekarz, 
aptekarz, cyganka, policjant, rzeźnik, 
muzyka, złodziejka, strażak oraz druhny 
i drużbowie. Każdy miał swoje zadanie 
do wykonania: młoda para zapraszała 
gospodarzy na wesele, tj na wieczorną 
zabawę ostatkową; strażak sprawdzał, 
czy w gospodarstwie są przestrzega-
ne przepisy przeciwpożarowe – zawsze 
znalazł zaniedbania i pobierał wtedy 
karę, kominiarz nie szczędził sadzy, zo-
stawiając ślady na twarzach gospodarzy, 
a szczególnie dzieci, sprawdzał też stan 
kominów; leśniczy ze strzelbą prowadził 

na uwięzi misia; policjant kierował ruchem 
oraz wypisywał mandaty; diabeł ubrany 
na czarno, z rogami i długim ogonem, 
z widłami groził i straszył niegrzeczne 
dzieci; śmierć przyodziana w białą płachtę, 
z kosą w ręku; lekarz wszystkim mierzył 
temperaturę i rozdawał tabletki; cyganka 
wróżyła i przepowiadała przyszłość, 
ukradkiem zabierała jedzenie z lodówek 
i spiżarni. Gospodarze natomiast dawali 
przebierańcom jaja i drobne datki. Wg 
obyczaju każda gospodyni musiała zatań-
czyć z niedźwiedziem, wróży to pomyśl-
ność w nadchodzącym roku. Wieczorem 
wg zwyczaju przebierańcy i mieszkańcy 
wsi spotykali się na zabawie w karczmie, 
gdzie kończono obrzęd wodzenia sym-
bolicznym zabiciem niedźwiedzia, który 
winien był za wszelkie nieszczęścia we 
wsi. Następnie „pito krew niedźwiedzia”, 
czyli czerwone wino. Zakończeniem 

woDzenie nieDźwieDzia w KoTorzu wielKim
józeF maTySeK, fOTOaMaTOR
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SPoTKanie chorych „PoD liPĄ’’
KrySTian Komor, fOTOaMaTOR

T
radycyjnie już, 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego o godz. 
9.00 została odprawiona msza św. w kościele w Kotorzu 

Wielkim w intencji chorych i starszych z naszej parafii. Mszę 
św. odprawił ks. proboszcz Rajmund Kała w asyście ojca re-
kolekcjonisty przeprowadzającego Wielkopostne Rekolekcje 
Parafialne. Po mszy św. połączonej z nauką rekolekcyjną 
odbyło się nabożeństwo lourdzkie i nabożeństwo do Bożego 
Miłosierdzia, a potem wszyscy spotkali się przy wspólnym 
stole w klubie „Pod Lipą’’. Przy dobrej kawie i cieście oraz cie-
płym posiłku rozmowom nie było końca. Atmosferę dialogów 
podgrzewał obecny na sali ojciec rekolekcjonista w duecie z ks. 
proboszczem. Całość spotkania „Pod Lipą’’ przygotowały panie 
z naszego parafialnego zespołu „Caritas’’. W imieniu chorych 
i starszych pragnę tą drogą serdecznie podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania, 
z ks. prob. na czele. Wywołanie uśmiechu na twarzy chorego, 
choćby na chwilę, nie ma ceny. *

zabawy w ostatnią noc karnawału było i jest 
do dzisiaj „pogrzebanie basa”. Kładziono in-
strument muzyczny do trumny, co oznaczało, 
że muzyka ma zamilknąć na czas postu. Do 
dziś w momencie wybicia północy milknie 
muzyka, a instrumenty muzyczne chowa się 
do futerałów, by wśród „zawodzenia” i śpiewu 
„żałobnych” pieśni skropić je winem lub wódką 
i wynieść z sali. Kotorskie wodzenie niedźwiedzia 
przygotowali i przeprowadzili członkowie OSP 
Kotórz Wielki, a uzbierane datki przeznaczą 
na zakup sprzętu strażackiego.  *
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MaRzec – dzień Kobiet, Konkurs Wiedzy o Pożarnic-

twie, niecodzienna wizyta w gminnej izbie Regionalnej, 
Xi edycja gminnego Konkursu zdobienia Jaj Wielkanoc-

nych

maj – finał V edycji gminnego Konkursu „Ocalić od 
zapomnienia”, rodzice – dzieciom, czyli i wiejski dzień 
dziecka

luTy – „wodzenie niedźwiedzia”, czyli koniec karna-

wału już blisko
Kwiecień – modernizacja wiaty rowerowej, udraż-

nianie przepustu przy ul. głównej, prace na poboczu 
ulicy koło szkoły

liGocKi czaS zaBawy ...i czaS Pracy 2015 w FoToGraFii
DanuTa maTySeK
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GruDzień – spotkanie ze św. Mikołajem, kiermasz 
świąteczny, wigilia dla osób samotnych

czerwiec – przygotowania do święta Bożego Ciała, 
gminne zawody Pożarnicze

wrzeSień – modernizacja oświetlenia ulicznego, 
przebudowa ul. dobrodzieńskiej, dożynki wiejskie

liSToPaD – ognisko ze św. Marcinem



29
MaRzec 2016



Do tej operacji przygoto-
wania trwały od lipca 

ubiegłego roku. Podczas wy-
miany trakcji energetycznej, 
dzięki zrozumieniu TAURO-
NU, został pozyskany odpo-
wiedni słup, który miał być 
podstawą pod wspomniane 
gniazdo. Solidną platformę do 
umieszczenia na jego czubku 
wykonali panowie Euzebiusz 
Staś i Jerzy Grus, kilku innych 
(m.in. Tadeusz Chwast) służyło 
pomocą przy przesuwaniu na 
wyznaczone miejsce. Czeka-
jąc na odlot bocianów, trwa-
ły poszukiwania wykonawcy 
wymiany starego, przegniłego 

słupa na nowy. Ale to okazało 
się najtrudniejszym, wręcz nie-
możliwym dla nas zadaniem. 
Ponieważ gniazdo znajdowało 
się w niewielkiej odległości nad 
linią energetyczną, z obawy 
o własne bezpieczeństwo, nikt 
nie chciał się tego podjąć. Zda-
waliśmy sobie sprawę również 
i z tego, że wynajem niezbęd-
nego dźwigu przekracza możli-
wości finansowe Sołectwa, nie 
mówiąc o dodatkowych kosz-
tach, gdyby poszło coś nie tak.  
Ponownie z pomocą pośpie-
szyli pracownicy TAURONU, 
którzy nieodpłatnie wykonali 
wszystkie niezbędne prace. 

Dziękując, muszę również wy-
mienić naszego mieszkańca,  
Damiana Kasprzyka, pośredni-
czącego w koniecznych ustale-
niach z wykonawcą i strażaków 
OSP zabezpieczających teren. 
Nowy słup z gniazdem stoi, 
czekając na przylot bocianów, 
nowa platforma utrzyma bez-
piecznie wielodzietną bocia-
nią rodzinę przez najbliższe 
kilkanaście, kilkadziesiąt lat. 

Mieszkańcy Ligoty z szacun-
kiem odnoszą się do tych pięk-
nych ptaków, które mają swoje 
miejsce wśród nas od zawsze. 
Swój nr identyfikacyjny – 5632 
– gniazdo otrzymało w 2000 
roku, kiedy była wymieniana 
platforma utrzymująca cały 
budulec. Wówczas z pomocą 
przyszła PSP z Opola, a opera-
torem dźwigu był Artur Gallus.
 *

5632 ...
... to nr bocianiego gniazda w ligocie, które 22 lutego 
zostało poddane gruntownemu zabezpieczeniu przed 
zniszczeniem.

DanuTa maTySeK

G
wiazdą” wieczoru był ka-
pelan Wojska Polskiego 

ks. Jurek Niedzielski, który 
uczestniczył w różnych misjach 
pokojowych na całym świecie, 
m.in. w Iraku i Afganistanie. 
Z tych misji przywiózł różne 
przedmioty, które zostały wy-

stawione na licytację w czasie 
naszego balu. Ks. Jurek żywo 
opowiadał o trudzie i niebez-
pieczeństwach służby żołnie-
rzy na misjach pokojowych, 
jak również o odmiennościach 
religii, kultury i mentalności 
ludzi ze Wschodu. Przedstawił 

również historię przedmiotów, 
które podarował nam na licy-
tację. M.in. ofiarował piękny 
krzyż ormiański, „sziszę” – 
fajkę wodną z Iraku, mundur 
wojskowy, tzw. „nieśmiertelni-
ki” – numery przynależności 
żołnierzy na wypadek śmierci, 
a także wojskowy „szkaplerz” 
oraz wiele jeszcze innych 
przedmiotów. 

Dochód z licytacji, jak 
i z całego balu został prze-
kazany na wsparcie misyjnej 
działalności o. bpa Antoniego 

miSyjny Bal charyTaTywny w zaKrzowie TurawSKim 2016
KS. Sławomir PawińSKi

23 stycznia 2016 roku, w restauracji u Państwa Świtałów 
w zakrzowie Turawskim został zorganizowany już po raz 
siódmy przez Parafię św. Katarzyny aleksandryjskiej w li-
gocie Tur. misyjny Bal charytatywny. Przy muzyce zespołu 
„Trio” z raszowej bawiło się 90 osób, które uczestniczyły 
także w licznych atrakcjach misyjnego balu.
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Reimanna w Boliwii, który 
skierował list dziękczynny 
do uczestników balu i m.in. 
napisał: „Ten bal misyjny, to 
również świadectwo, że można 
się cieszyć i bawić w sposób 
piękny, ludzki i chrześcijański. 
Dziękuje za wszystkie inicja-
tywy oraz za ofiary zebrane 

w czasie tego balu. To dzieło 
to również udział w uczyn-
kach miłosierdzia co do ciała 
– a szczególnie odnoszący 
się do nawiedzenia chorych 
i więźniów, aby doznali uzdro-
wienia na ciele i duszy”.

Pośród atrakcji balu nie 
mogło zabraknąć przedstawie-

nia w wykonaniu pani Gizeli 
Wachty, która co roku zaska-
kuje nas swoimi projektami. 
W tym roku była „Królowa 
Śnieg i siedem krasnoludków”, 
którzy w tańcu i zabawie zbie-
rali datki na misje.

Połączenie dobrej zabawy 
i charytatywnego celu imprezy 

sprawiły, iż wrażenia z balu 
pozostaną na długo niezapo-
mniane. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim sponsorom 
i ludziom dobrej woli, którzy 
pomogli nam w zorganizo-
waniu tej szczytnej imprezy. 
I zapraszamy za rok na ósmy 
już bal misyjny! *

N
a spotkanie przyszedłem 
w galowym mundurze 

górniczym, wszyscy mogli 
zapoznać się także z hełmem 
górniczym, lampą i kilofkiem 
sztygarskim. W trakcie spo-
tkania, na którym obecni byli 
wszyscy uczniowie i pracow-
nicy szkoły, przedstawiłem 

wiele aspektów pracy górni-
ka. Opowiedziałem o histo-
rii i sposobach pozyskiwania 
cennego surowca, o warun-
kach pracy na kopalni daw-
niej i dziś, a wykład poparłem 
projekcją slajdów. Następnie 
odpowiadałem na zadawane 
pytania, obecni na spotkaniu 

chłopcy byli żywo zaintereso-
wani technicznymi aspektami 
wydobycia węgla.

Moją opowieść zakończy-
łem zaproszeniem na zwie-
dzanie kopalni, co spotkało 
się z aplauzem obecnych. 

wyjazd do kopalni 
zabytkowej

Nasze plany zrealizowali-
śmy w czerwcu 2015 r. Czter-

dziestu uczniów w towarzy-
stwie opiekunów zwiedziło 
zabytkową kopalnię „Guido” 
w Zabrzu. Najpierw ogląda-
liśmy urządzenia górnicze 
zgromadzone na powierzchni 
Kopalni „Guido”: lokomo-
tywy, sprężarki, maszyny 
wyciągowe i in. Następnie 
zjechaliśmy pod ziemię na 
głębokość 300 m, tam mie-
liśmy możliwość przejścia 

SPOTKaNie W ligOCie TURaWSKieJ

Dla cieKawych ŚwiaTa
leon laTKa

w grudniu 2014 roku z okazji Dnia Górnika odwiedziłem 
uczniów Szkoły Podstawowej w ligocie Turawskiej.
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chodnikami wyrobisk górni-
czych, oglądaliśmy urządzenia 
i maszyny w trakcie pracy na 
ścianach, w chodnikach i fila-
rach. Zwiedziliśmy najstarszą 
część kopalni z wyrobiskami 
zabudowanymi drewnem. 
Wielką atrakcją był powrót 
pod szyb podwieszaną ko-
lejką szynową „Guidolino”. 
Zwiedzanie kopalni zakończył 
posiłek na podszybiu: miska 
żuru śląskiego.

Po zwiedzeniu kopalni po-
jechaliśmy do „Palmiarni” 

w Gliwicach. Spędziliśmy 2–3 
godziny w otoczeniu rodzi-
mych i egzotycznych roślin, 
a przewodnik zapoznał nas 
z historią palmiarni i zgroma-
dzoną tam florą i fauną.

Zmęczeni, ale i bardzo 
zadowoleni wróciliśmy do 
domu. Należy zaznaczyć, że 
w czasie wycieczki uczniowie 
zachowywali się bez zarzutu, 
a ich postawa znalazła uzna-
nie także u kierowcy naszego 
autobusu. Miejmy nadzieję, że 
wyjazd zaowocuje kolejnymi 

ciekawymi wycieczkami, któ-
re zapoznają naszą młodzież 
z ciekawymi miejscami na 
mapie naszego kraju.

Przyjazd członków koła PTTK
We wrześniu z kolei odwie-

dzili nas z wycieczką sympa-
tycy Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno -Krajoznawczego 
z Rudy Śląskiej. Zwiedzanie 
rozpoczęto od wiszącego mo-
stu przy hucie „Mała Panew”, 
który właśnie obchodził swoje 
160-lecie. Następnie uczestnicy 

udali się nad Jeziora Turawskie 
i korzystając ze sprzyjającej 
aury spacerowali i zwiedzali 
bazę turystyczno-wypoczyn-
kową. Dalsza część wycieczki 
odbywała się w Ligocie Tu-
rawskiej, gdzie był czas na 
odpoczynek, grillowanie i roz-
mowy towarzyskie. Wszyscy 
uczestnicy zachwycali się 
kompleksem jezior i bardzo 
pozytywnie ocenili poziom 
realizacji projektów wyko-
rzystania okolicy do celów 
rekreacyjnych. *

Pierwszy tydzień ferii w PSP 
im. Jana Pawła II był wy-

marzonym czasem dla dzie-
ci, które mogły uczestniczyć 
w zajęciach zorganizowanych 
przez Świetlicę Środowisko-
wą. W zajęciach uczestniczyli 
uczniowie, którzy na co dzień 
korzystają z zajęć Świetlicy 
Środowiskowej oraz Ci, którzy 
nie uczestniczą w zajęciach. 
Opiekunowie zimowiska opra-
cowali bogaty program, aby 
każdy z uczniów mógł znaleźć 
coś atrakcyjnego dla siebie, 
m.in.: codzienne samodziel-
ne przygotowywanie wspól-
nych posiłków, różnorodne 
zajęcia plastyczne, muzyczne, 
ruchowe, kulinarne, teatral-
ne, wspólne spacery, głośne 
czytanie książek i utworów 
o tematyce zimowej. Dzięki 
wykorzystaniu tablicy inte-
raktywnej dzieci mogły po-
czuć się jak w prawdziwym 
kinie, oglądając różnorodne 
seanse filmowe o tematyce 
profilaktycznej (zapobieganie 
uzależnieniom), promujące 

zdrowe odżywianie i styl życia 
oraz przybliżające postacie 
wcześniej poznane w książ-
kach. Niespodzianką dla dzieci 
były odwiedziny Mistrzyni 
w Short-Tracku Oliwii Gaw-
licy, która chętnie przyjęła 
zaproszenie wychowawców 
zimowiska i uatrakcyjniła 
dzieciom czas poprzez prezen-
tację licznych swoich medali, 
oglądanie łyżew i stroju spor-
towego mistrzyni. Pani Oliwia 
rozdała wszystkim autografy 
i zrobiła z dziećmi pamiątkowe 
zdjęcia. Podczas zimowiska 
placówkę odwiedzili aktorzy 
Teatru Lalki i Aktora oraz 
Teatru Jana Kochanowskiego 
z przedstawieniem pt. „Ko-
ziołek Matołek szuka drogi 
do Pacanowa”. Zorganizo-
wany był turniej warcabowy 
i chińczykowy. Tradycyjnie 
w ,,Tłusty czwartek” były 
pączki i bal z Panią Zimą, 
który uatrakcyjniły słodkości 
wypieczone przez uczestników 
zimowiska. Uczniowie nie 
zapomnieli o dokarmianiu 

zwierząt w czasie zimy – zało-
żyli ptasią stołówkę w ogrodzie 
szkolnym. 

W ostatnim już dniu – po 
tygodniu wspólnych spotkań 
– ponad 40-osobowa grupa 
uczestników zimowiska peł-
nym głosem śpiewała poznane 
piosenki zimowe i skandowała 

ułożone hasła związane z zimą. 
Na zakończenie każde z dzieci 
dostało miłą niespodziankę 
oraz słodką przekąskę od Pani 
Zimy. Niesprzyjająca aura nie 
popsuła dobrych humorów, 
świetnej zabawy i pożytecznie 
spędzonego czasu wolnego 
uczestnikom zimowiska.

feRie ziMOWe 

„w Krainie Pani zimy” w PSP im. jana Pawła ii w oSowcu
mgr ewelina BuDniK

Ferie to czas odpoczynku od nauki, czas wolny, który 
można przeznaczyć na przyjemności. oczywiście najbar-
dziej wskazany byłby wypoczynek dzieci poza miejscem 
zamieszkania, ale niewiele dzieci z naszej szkoły korzysta 
z takiej formy wypoczynku. 
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BaKuSy w rzęDowie 
BeaTa mazur

Dzięki zaangażowaniu miejscowej straży OSP oraz młodzie-
ży naszej miejscowości wieloletnia tradycja „Wodzenia 

Niedźwiedzia” (Bakusy) jest ciągle żywa. W dniu 23.01.2016 r. 
barwny kilkunastoosobowy korowód złożony z przebierańców 
wystartował spod remizy, aby odwiedzić domostwa naszej 
wioski. Była okazja zatańczenia z Panną Młodą i samym Niedź-
wiedziem. Dopisywał świetny humor. Gospodarze w zamian 
za odwiedziny chętnie składali wolne datki oraz przygotowali 
poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy. *
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wyŚPiewane ŚwięTa – GimnazjaliŚci ŚPiewajĄ KolęDy
KaTarzyna warmonS

inwazja PrzeBierańców

Dnia 16 stycznia 2016 r. wszystkie klasy Publicznego Gim-• 
nazjum w Turawie wzięły udział w konkursie kolęd. Ucznio-
wie śpiewali i grali na instrumentach. W ich repertuarze 
znalazły się piękne polskie kolędy oraz kolęda „Cicha noc” 
wykonana w języku niemieckim i angielskim. Jury miało 
trudne zadanie, ponieważ wszyscy bardzo się starali. Pierw-
sze miejsce zajęła klasa III d, która zachwyciła wykonaniem 
kolędy „Przybieżeli do Betlejem”. Cała szkoła wypełniła się 
muzyką i świątecznym nastrojem. 

Gimnazjum w Turawie pełne kotków, duchów, piratów • 
i Indian? Tak! To nie plotki. Tegoroczny karnawał był 
bardzo krótki, więc uczniowie poprzebierani za przeróżne 
postacie wyruszyli 27 stycznia 2016 r. na bal karnawałowy. 
Szczególne zainteresowanie wśród młodzieży wzbudzała 
postać mumii, która spowita była od stóp do głów w ban-
daże. Nikogo też nie zdziwił tańczący wampir w otoczeniu 
kotków, myszek, zbiegłych więźniów, a nawet babci. Chłopcy 
zapewnili dyskotekowe oświetlenie i najnowsze hity, w rytm 
których wszyscy świetnie bawili się i tańczyli cały wieczór. 
Piękne kostiumy i super muzyka będą jeszcze przez długi 
czas wspominane przez uczniów. *

a
 jednak stało się! Wybu-
dowano w Turawie nowy 

most. Lecz nie ten tak bardzo 
potrzebny na Małej Panwi 
przy szkole, ale na starym nie-
czynnym od 1936 roku ka-
nale trzęsińskim na Rososze. 
Napisałem nowy most, ale to 
już nie jest teraz most, tylko 
przepust w postaci jednej rury 
o średnicy ok. 1,20 m, a po 
ostatnich deszczach już do 
połowy zamulonej ziemią ze 
spłukiwanych świeżych nasy-
pów nowej szosy. Czy most był 

tylko pretekstem? Bo na oko 
(choć na oko czasem ludzie 
umierają) wygląda całkiem 
dobrze i mógł jeszcze drugie 
110 lat stać na kanale 5 razy 
węższym od rzeki Mała Panew. 
Czy trzeba było w związku 
z jego budową wybudować 
aż 350 m całkowicie nowej, 
prawie prostej i szerszej szo-
sy? Dużo i to dużo pilniejsze 
było wybudowanie nowego 
mostu na Małej Panwi koło 
szkoły z osobnymi bezpiecz-
nymi ścieżkami dla pieszych 

i rowerzystów, dopiero potem 
cała reszta na Rososze. Za te 
pieniądze można było prze-
cież wybudować przynajmniej 
kładkę dla niezmotoryzowa-
nych obok mostu na Małej 
Panwi oraz nowe porządne 
chodniki w granicach wsi 
Turawa i pomiędzy obu mo-
stami. A za resztę pieniędzy 
opłacić prace przygotowawcze 
potrzebne do wybudowania 
nowego mostu koło szkoły. 
Gdyby tak postąpiono lub co 
najmniej wpierw wybudowano 
kładkę dla pieszych przez rzekę 
przy moście koło szkoły, nie 
musiałbym w ogóle pisać tego 
artykułu, bo nie sprawia mi ab-
solutnie żadnej przyjemności 
krytykowanie kogokolwiek. 
Tam jest sprawa naprawdę 

pachnąca katastrofą! Każdy 
normalny człowiek widzi, 
w jakim jest stanie. Mam żal 
do rodziców dzieci szkolnych 
i przedszkolaków, czyli ludzi 
młodych i energicznych na-
szego samorządu wiejskiego 
i radnych, do których apelowa-
łem w „Fali” 2/93/2013, a więc 
dwa i pół roku temu, o ich 
zaangażowanie się i przeciw-
stawienie się wtedy rozpoczęciu 
tej inwestycji na Rososze. Ale 
niestety, nic mi nie wiadomo 
o jakiejkolwiek inicjatywie 
z ich strony w sprawie budo-
wy, wpierw mostu na Małej 
Panwi, ani przeciwstawieniu 
się wyprostowaniu szosy na 
Rososze. A mieszkańcy miej-
scowości Kup, też z powiatu 
opolskiego, pokazali, jak to 

Komu TaKi PrezenT ŚwiĄTeczny?
alFreD KuPKa
artykuł ten pod powyższym tytułem napisałem w listo-
padzie ubiegłego roku dla świątecznego wydania „Fali” 
nr 4/104/2015. Spóźniłem się jednak wtedy o jeden dzień 
z oddaniem poprawionej wersji i dlatego daję go do druku 
pod tym samym tytułem, w niezmienionej, dalej aktualnej 
wersji dla „Fali” 1/105/2016 – „mea culpa”.
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 się robi – zagrozili blokadą 
szosy i wymusili modernizację 
drogi zwiększającej radykalnie 
bezpieczeństwo przechodniów 
i innych użytkowników drogi 
w granicach tej miejscowo-
ści. Czy Turawa naprawdę nie 
jest w stanie wydać ze swoich 
lędźwi człowieka zdolnego 
zintegrować i porwać miesz-
kańców do działania?! Teraz, 
gdy już jest po wszystkim, nie 
ma co rozdzierać szat, stało 
się i już. Ale proszę ich, niech 
każdy z nich, ale także i oso-
by odpowiedzialne z Urzędu, 
z racji swojej pracy za stan 
bezpieczeństwa mieszkańców 
przejdzie kilkakrotnie pieszo 
po moście w godzinach nasilo-
nego ruchu tam i z powrotem, 
na jego wąskim, chylącym się 
na zewnątrz mostu chodniku, 
który na początku ,licząc od 
strony szkoły, w miejscu najeż-
dżanym często przez samocho-
dy, z trudnością wyrabiające na 
zakręcie od strony Rzędowa ma 
tylko 60 cm szerokości! A to 
jest wbrew wszelkim normom 
i przepisom. Wtedy naresz-
cie poznają i zrozumieją całą 
grozę sytuacji, jak śmiertelne 
niebezpieczeństwo zagraża 
w tym miejscu pieszym, w tym 
naszym dzieciom szkolnym 
i przedszkolakom, którzy mu-
szą przejść przez most na drugą 
stronę rzeki. Do tego jeszcze 
w czasie, gdy nadjeżdża od 
strony Rzędowa samochód 
prowadzony przez kierowcę, 
który nic nie robi sobie ze zna-
ków drogowych. Docenił skalę 
tego problemu ostatni jeszcze 
za czasów „komuny” naczelnik 
Gminy Turawa Pan Adamczak. 
Jeszcze przed rokiem 1990, gdy 
natężenie ruchu samochodo-
wego było o wiele mniejsze 
od dzisiejszego, energicznie 
zabiegał o wybudowanie kładki 
dla niezmotoryzowanych, by 
mogli bezpiecznie przeprawiać 
się w tym miejscu przez Małą 
Panew. Ale, niestety, zabrakło 
mu już na to czasu, w wyniku 
zmiany ustroju państwa jak 
i ustroju gmin i zmiany władz 
lokalnych. A wtedy jeszcze kie-

rowcy jadący prostym kilome-
trowym odcinkiem od strony 
lasu z kierunku Rzędowa, na 
dodatek z górki, więc szybciej 
niż należało, chcąc wyrobić na 
podwójnym zakręcie starego 
jeszcze mostu na Rososze, mu-
sieli znacznie wyhamować lub 
taranowali jego poręcze albo 
lądowali w kanale. Te samo-
chody dojeżdżać teraz będą 
pełną szybkością do zakrętu 
i mostu przy szkole. W związku 
z tym o wielokroć zwiększa 
się częstotliwość kolizji w tym 
miejscu i możliwość wypadku 
znajdującego się tam wtedy 
przechodnia i dojdzie do tra-
gedii, nie tylko potrącenia, 
ale zmiażdżenia. Czy ta wizja, 
Panie i Panowie z tutejszego 
aktywu Was nie przeraża? 
Może zajęłaby się tą sprawą 
komisja ładu i bezpieczeństwa 
Rady Gminy – o ile takowa ist-
nieje. Chętnie uczestniczyłbym 
z nimi w takiej wizji lokalnej. 
Już skończyła mi się rachuba, 

ile to razy za starego mostu, gdy 
jeszcze istniał ostry podwójny 
zakręt na Rososze, taranowa-
ne były poręcze mostu przy 
szkole lub bariery przed nim. 
Ostatnie takie zdarzenie miało 
miejsce nocą z czwartku na pią-
tek 26/27 sierpnia minionego 
roku. I z tego wypadku służę 
zdjęciem. To cud albo dobroć 
opatrzności Bożej, że dotąd 
obyło się bez ofiar w ludziach. 
Należy teraz przynajmniej 
uczynić wszystko, łącznie 

z progami zwalniającymi itp. 
aby kierowców zbliżających się 
z dużą prędkością do mostu, 
zmusić do jej ograniczenia, 
a aktualnie nie ma tam nawet 
znaku nakazującego ograni-
czenie prędkości np. do 40, 
a nawet 30 km/h, ani pozio-
mego oznakowania przejścia 
przez jezdnię dla pieszych. Na 
całym cywilizowanym świecie 
buduje się obwodnice omijające 
osiedla ludzkie, a Turawę czym 
obdarowano? Sprezentowa-
no nam na Boże Narodzenie 
w granicach osiedla nową „dro-
gę szybkiego ruchu”, a zdrowy 
rozsądek nakazuje, iż wpierw 
powinien być nowy most na 
Małej Panwi z bezpiecznymi 
ścieżkami dla pieszych i ro-
werzystów, a dopiero potem 
cała reszta na Rososze. Czy 
szefowie Powiatowego Zarzą-
du Dróg, który wszystkiemu 
jest winien, nie mają trochę 
wyobraźni? Czy interesuje 
ich tylko wygoda i szerokie 

drogi dla zmotoryzowanych, 
a inni użytkownicy dróg ich 
nie obchodzą? Jeśli kierują się 
takimi tylko kryteriami przy 
wyborze swoich inwestycji, to 
gratuluję. Przecież najważniej-
sze jest zawsze bezpieczeństwo 
człowieka, a z tym na prze-
prawie mostowej przez Małą 
Panew koło szkoły uczęsz-
czanej w dużej mierze przez 
dzieci jest gorzej niż źle. I to 
przy zupełnej bierności lub 
może nawet akceptacji osób 

odpowiedzialnych za nadzór. 
A może takich u nas nie ma? 
Bo w Polsce często tak bywa...

I jeszcze na marginesie 
o sprawie, która marginalną 
dla mnie nie jest. Jednym z ma-
gnesów przyciągających ludzi 
do Turawy, oprócz jezior, jest 
jej urok, który ma od licznych 
rosnących tutaj zagajników, 
lasków, gajów zakładanych od 
bardzo dawna, gdzie się tylko 
dało, przez rodzinę hrabiow-
ską. Po wojnie nie zalesiono 
w granicach Turawy, nie licząc 
plantacji choinek na byłych 
polach pszenno-buraczanych, 
żadnego nieużytku, bo już nie 
było w zasadzie gdzie. Za to 
wycięto jak w 1989 r. Aleję 
Lipową wzdłuż ulicy Opolskiej, 
by zrobić miejsce dla koślawego 
chodnika, na którym można 
łatwo nogę skręcić, a teraz pod 
budowę tej „drogi szybkiego 
ruchu” wycięto znowu około 
0,5 ha (nie mierzyłem) zagaj-
nika z różnym drzewostanem. 

Czy potrzeba było aż tyle? Był 
to dotąd piękny zakątek. Na 
wiosnę pierwsze zieleniły się 
tam na obrzeżach i kwitły 
czeremchy i trochę później 
cudnie śpiewały słowiki, a teraz 
bardziej przypomina krajo-
braz księżycowy. Szkoda, że 
w Turawie nie działa jakieś 
prężne towarzystwo ochrony 
przyrody, które zajęłoby się 
i tym problemem, nie tylko 
samym jeziorem.

*



35
MaRzec 2016



16 grudnia 2015 r. w za-• 
krzowskiej świetlicy, przy 
wspólnym stole wigilijnym 
spotkały się przedszkolaki 
i ich rodzice. Na uroczystość 
przybyły babcie i dziadko-
wie, obecna i poprzednia 
pani dyrektor szkoły pod-
stawowej w Ligocie, wójt 
i pani sekretarz Gminy 
Turawa, księża i sołtysi. 
Organizatorem, jak zwykle 
był Oddział Przedszkolny 
w Zakrzowie oraz Rada Sołecka. W latach poprzednich 
zawsze przedszkolaki przygotowywały jasełka, tym razem 
jednak rodzice doszli do wniosku, że 3- i 4-letnim malu-
chom ciężko będzie uporać się z tak trudnym zadaniem, 
sami więc pod kierownictwem pani Beaty, nauczycielki 
z przedszkola, jasełka przygotowali i przekonująco wcie-
lili się w role Rodziny Świętej, pasterzy, Trzech Króli oraz 
przedszkolaków. Poczęstunek wspólnie z rodzicami przy-
gotowała rada sołecka.

nowinKi zaKrzowSKie
maria zuBeil

W piękny, zimowy dzień, 25 lutego, przedszkolaki wraz • 
z rodzicami wybrały się do lasu na spotkanie z prezesem 
Koła Łowieckiego „Orzeł” w Ozimku panem Kazimierzem 
Tarsą oraz ze skarbnikiem tegoż koła Jerzym Zubeilem. 
Dzieci przyniosły pokarm do paśników dla leśnej zwierzyny, 
a koło łowieckie przygotowało ognisko i kiełbaski. Spotkania 
takie uwrażliwiają dzieci na otaczające środowisko i uczą 
szacunku wobec otaczającej nas przyrody. *
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wieŚci z zawaDy
DominiK PiKoS, sołtys zawady

6 grudnia 2015 r. zorganizowaliśmy wigilię • 
dla Seniorów z Zawady. Było bardzo miło 
spędzić czas w gronie tych osób, porozma-
wiać, pożartować, skorzystać z wiedzy i do-
świadczenia. Wspólne kolędy, pyszne dania 
i piękne występy dzieci – to jest możliwe 
tylko w naszej Zawadzie. Bardzo dziękuję 
wszystkim osobom zaangażowanym w tę 
inicjatywę. Serdecznie dziękuję za wspar-
cie ze strony Rady Sołeckiej, Proboszcza 
Mariusza, Rady Parafialnej, Mniejszości 
Niemieckiej, Radnych Gminy, Pań, które 
zadbały o wszystkie dania dla naszych 

Gości i pozostałym osobom z Zawady, które 
pomagały, a także dzieciom ze świetlicy 
środowiskowej za piękne upominki dla 
Seniorów oraz dzieciom ze Szkoły Podsta-
wowej w Zawadzie za śpiew i granie.

W dniu 10 stycznia 2016 roku w Zawadzie odbyła się Wielka • 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kontynuowanie tradycji 
tej imprezy i przygotowanie jej było wielką przyjemnością 
i zaszczytem dla wszystkich zaangażowanych osób. Tym 
bardziej, iż w tym roku padł prawdziwy rekord i uzbierana 
suma wyniosła 7797,99 zł , czyli o prawie 2000 zł więcej niż 
rok wcześniej. Cel był szczytny, gdyż zbieraliśmy na pediatrię 
i opiekę nad osobami starszymi. Przede wszystkim dziękuję 
Radzie Sołeckiej, w skład której wchodzą: Sebastian Mocz-
ko, Stefan Połonecki, Adrian Brandt, Artur Pikos, Iwona 
Szmolke, Krystian Kulawik i Sebastian Klotka za wielkie 
zaangażowanie w kolejne działania na rzecz naszego sołec-
twa. Dziękuję Sztabowi WOŚP z Opola, w ramach którego 
mogliśmy tę imprezę przygotować. Gdyby nie ludzie dobrej 
woli, jakich naprawdę mamy wielu w Zawadzie i okolicy, to 
nie byłoby takiego wyniku. Chcę podziękować wszystkim, 
którzy wsparli organizacyjnie Orkiestrę czy to pomocą, czy 
przedmiotami do licytacji, zespołom wokalnym i orkiestrze 
dętej umilającym nam czas w trakcie spotkania, Probosz-
czowi Parafii Zawada, OSP Zawada, Radnym Gminnym, 
Dyrektorce Przedszkola, Wolontariuszkom i Mieszkańcom, 
którzy jak zawsze nie zawiedli i przyszli pomóc.  *

Pierwsze dwa tygodnie lute-
go były zatem dniami wol-

nymi od zajęć szkolnych i dzie-
ci odpoczywały na wszystkie 
dostępne im sposoby. Część 
wyjechała z rodzicami, ko-

lejna część wypoczywała na 
różnych obozach, a pozostali 
zostali w domu. Nie trzeba 
jednak było się nudzić w swo-
ich czterech kątach, ponieważ 
świetlice środowiskowe dzia-

łające w naszej gminie przy-
gotowały w tym okresie liczne 
zajęcia. Zajęcia odbywały się 
w godzinach dopołudniowych 
i były bardzo zróżnicowane. 

Nie brakowało zajęć plastycz-
nych, w czasie których dzieci 
poznawały wiele technik wy-
konywania prac, były liczne 
pogadanki na temat zdrowego 

Ferie z KoziołKiem
aDam BocheneK

Tegoroczne ferie zimowe, zimowe były tylko z nazwy. 
Pogoda płata figle i pokazuje, że to ona decyduje, kiedy 
pada śnieg, a kiedy świeci słońce. chciałoby się rzec: takie 
życie, co począć? Dla dzieci pogoda zawsze jest dobra, 
szczególnie do zabawy. 
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jego zasługi docenił śp. ks. 
proboszcz Henryk Cieślik 

i w czasie konsekrowania 
świątyni w Zawadzie, w dn. 
27.10.1996 r. to Jerzy Krok 
wmurował relikwie św. Mę-
czenników Rzymskich. Pan 
Krok dba o obejście wokół 
kościoła, odnowił płot oraz 
wykonał kaplice przed ko-
ściołem. 

Jednak oczkiem w głowie 
pana Kroka jest miejscowy 
cmentarz. Z jego inicjatywy 
został odnowiony budynek 
gospodarczy na miejscowym 
cmentarzu. Pan Jerzy zamon-
tował w nim dwa nowe okna, 
odnowił bramę, pokrył ją bla-
chą. Wokół całego budynku ze 
starych płyt nagrobkowych 
ułożył chodnik. Wiele prac 
w czasie remontu tego obiektu 
wykonali sami mieszkańcy. 
Nową więźbę wykonali Ginter 
i Piotr Jendryca. Miejscowy 
rzeźnik Piotr Wrzód zaspon-
sorował nowe pokrycie dacho-
we i rynny. Ekipa murarska 
Sebastiana Ryby zafugowała 
cały budynek gospodarczy, 
odnowiła cokół i cały obiekt 
zakonserwowano odpowied-

nim preparatem gruntującym. 
Z inicjatywy Jerzego Kroka 
przesunięto cztery przęsła pło-
tu, aby obiekt nie ulegał dalszej 
degradacji. Koszt remontu ca-
łego budynku gospodarczego 
wyniósł ok. 10.000 zł. 

Jerzy Krok zadbał, by na 
cmentarzu było dużo kra-
nów, aby można było szybko 
podlać kwiaty na grobach. Na 
cmentarzu w Zawadzie znaj-
duje się pomnik upamiętnia-
jący poległych mieszkańców 
w czasie I i II wojny światowej. 
W ciągu wielodniowej pracy 
pan Krok bezpłatnie odnowił 
ten pomnik. Odnowił napisy 

z danymi poległych mieszkań-
ców, wyszlifował cały pomnik 
oraz zakonserwował, aby przez 
następne lata nadal mógł być 
centralnym punktem cmen-
tarza – miejscem nie tylko 
zadumy, ale również zadba-
nego zabytku. 

W celu upiększenia miej-
scowego cmentarza Jerzy Krok 
zamontował również w paź-
dzierniku – miesiącu Maryj-
nym – w kapliczce cmentar-
nej oświetlenie figury Matki 
Boskiej. 

Pan Jerzy dba także o miej-
scowe krzyże i pomniki. 

jerzy KroK – człowieK z PaSjĄ
jerzy FaryS

mieszkańcy zawady pamiętają o wielkim zaangażowaniu 
jerzego Kroka w budowę miejscowego Kościoła. jednak 
zaangażowani w jego budowę byli wszyscy mieszkańcy. 
natomiast wielką zasługą pana Kroka jest prowadzenie 
kroniki, dzięki której mogłem spisać i opublikować historię 
Kościoła w zawadzie. 

stylu życia, tam gdzie pozwalały na to 
warunki, odbywały się zajęcia sprawno-
ściowe. Niemal w każdej świetlicy dzieci 
poznawały trudną sztukę kulinarną, 
ucząc się przygotowania posiłków. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć miejsca 
na lekcje z udzielania pierwszej pomocy 
i bezpiecznego zachowania się na drogach. 
Ponieważ ferie zbiegły się z karnawałem, 
dzieci miały możliwość uczestnictwa 
w balach karnawałowych, wcielając się 
w liczne bajkowe i filmowe postacie. Jed-
nym z elementów, który łączył wszystkie 
świetlice w czasie tegorocznych ferii była, 
znana chyba wszystkim, postać Koziołka 
Matołka. Do każdej ze świetlic, szukając 
drogi do Pacanowa, zawitał ten śmieszny 
rogacz, opowiadając o swoich perypetiach 
i przygodach, które spotkały go w czasie 
podróży. Spektakl przygotowali aktorzy 
Teatru im. J. Kochanowskiego z Opola, 
tworzący swój teatr „Wróbelek Elemelek”. 
Dzieciom i dorosłym przedstawienie 

bardzo się podobało, ponieważ obfito-
wało w wiele piosenek, barwnych postaci 
i ukazywało wiele niezwykłych przygód, 

niosąc, jak każda bajka, swoje przesłanie. 
Pod opieką strażaków zorganizowano też 
ogniska, na które zawitali również dorośli. 

Zajęcia cieszyły się dużym zaintereso-
waniem dzieci, co jest ogromną zasługą 
wszystkich opiekunek, którym powierzo-
no organizację tegorocznych zimowisk. 
To ich pomysłowość, wiedza, zaanga-
żowanie, a nawet znajomości, sprawiły, 
że nie było czasu na nudę. Tegoroczne 
zajęcia były doskonałym uzupełnieniem 
oferty edukacyjnej szkół i udowodniły, 
że w czasie ferii nie trzeba wyjeżdżać 
daleko od domu, by się nie nudzić, nie 
trzeba spędzać czasu w kinie, aquapar-
ku i Mc’Donaldzie, by fajnie się bawić. 
Raz jeszcze Dziękuję w imieniu dzieci, 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w bezpieczną i pomysłową organiza-
cję czasu tegorocznych ferii. Wszystkie 
działania zostały sfinansowane ze środ-
ków pochodzących na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi. *
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 Odnowił krzyż przy ul. Lu-
boszyckiej. Kolejną zasługą 
pana Kroka jest zbudowanie 
w Zawadzie od podstaw krzyża 
z inicjatywy doktora Aleksan-
dra Sachanbińskiego. 

Pomiędzy Zawadą a Ko-
lanowicami rozciąga się kil-
kuhektarowy las z alejkami. 
Na rozdrożu dwóch alejek 
leśnych znajduje się metalowy 
krzyż, wykonany z rur z za-
mocowanym Chrystusem, 
którego korpus jest wykonany 
z blachy. Jednakże stan krzyża, 
ze względu na wiek, był w nie 
najlepszym stanie. Pan Jerzy 
postanowił go odnowić, wy-
czyścił elementy rur krzyża 
i pomalował, odnowił korpus 
Chrystusa. Wokół wykonał 
podest z płyt lastrykowych. 
Całą pracę wykonał bezintere-
sownie, na chwałę Bożą.

 
W czasie rozmowy z panem 

Jerzym Krokiem byłem żywo 
zainteresowany, co skłoniło 
go do tak wielkich poświę-
ceń i bezinteresownej pracy 
na rzecz mieszkańców, nie 
tylko Zawady. Ten religijny 
człowiek stwierdził, że pragnie 

podziękować za szczęśliwe 
wyzdrowienie. Nie może rów-
nież zrozumieć, że nie wszyscy 
dbają o pomniki i krzyże na 
terenie swoich miejscowości. 
Takich mieszkańców jak pan 
Jerzy Krok może Zawadzie po-
zazdrościć każda miejscowość. 
Życzmy mu dużo zdrowia, 
kolejnych wspaniałych ini-
cjatyw oraz, by przywrócił 
blask kolejnych pomników 
i krzyży.

Podziękowanie

Jako gospodarz cmentarza 
w Zawadzie dziękuję wszyst-
kim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do re-
montu budynku gospodarcze-
go na cmentarzu. Składam 
podziękowania tym, którzy 
w sposób materialny czy fi-

zycznie uczestniczyli w pra-
cach: dekarskich, murarskich 
i malarskich. Dziękuję rodzi-
nie Zakładu Ogrodniczego 
w Zawadzie za ofiarowanie 
na cmentarz polewaczek: 10 
szt. pięciolitrowych i 10 szt. 
dziesięciolitrowych. Składam 
serdeczne Bóg zapłać tym, 
którzy w jakikolwiek sposób 
dbają o cmentarz w Zawa-
dzie. Jerzy Krok

T
urniej w Kotorzu jest za-
wsze perfekcyjnie zorgani-

zowany, a nad całością czuwa 
sędzia skata Paweł Kiszka. 
W turnieju uczestniczyło 
38 zawodników. Pośród uczest-
ników 20 skaciołrzy to gracze 
I, II i III ligi oraz opolskiej 
ligi okręgowej, a 18 skaciołrzy 
to zawodnicy niezrzeszeni – 
„amatorzy”. A oto czołówka 
turnieju: 

1. Marek Wyszkowski – 
GOSiT Zawadzkie – 2086 pkt, 
zam. Opole.

2. Konrad Odelga – 
RAMSCH Chrzowice – 2039 
pkt zam. Chmielowice.

3. Jan Nowak – Victoria 
Chróścice – 2031 pkt, zam. 
Biestrzynnik.

4. Ludwik Dras – niezrze-
szony – 2005 pkt, zam. Winów.

5. Józef Mateja – Swornica 
Czarnowąsy – 1980 pkt, zam. 
Raszowa.

6. Roman Sklorz – Swornica 
Czarnowąsy – 1940 pkt, zam. 
Borki.

7. Hubert Zmuda – Swor-
nica Czarnowąsy – 1935 pkt, 
zam. Chrząstowice.

8. Norbert Bastek – niezrze-
szony– 1812 pkt, zam. Nakło.

9. Teodor Lisek – KOMAKX 
Borki 1667 pkt zam. Malina

10. Edward Wanat – Zajazd 
Krapkowice – pkt 1569, zam. 
Przywory.

Karta nie była łaskawa dla 
naszych „skaciołrzy”. A oto 
miejsca graczy z naszej gminy:

20. Jerzy Fiech – 1366 pkt, 
zam. Kotórz Mały.

23. Artur Długosz – 1281 
pkt, zam. Kotórz Mały.

24. Alfred Polednia – 1026 
pkt, zam. Kotórz Wielki.

31. Franciszek Jonczyk – 
936 pkt, zam. Kotórz Mały.

32. Tomasz Długosz – 896 
pkt, zam. Kotórz Mały.

37. Joachim Madera – 645 
pkt, zam. Kotórz Mały.

Następny turniej „SKATA” 
odbędzie się w grudniu br. 
Tak jak w Kotorzu Małym, 
karta „nie szła” graczom naszej 
gminy, szczęście się uśmiech-
nęło w styczniu na I GRAND 
PRIX Polski w Krapkowicach. 
Uczestniczyło tam 488 zawod-
ników z całej Polski i II miejsce 
zajął Alfred Polednia, a III 
miejsce zajął Joachim Madera. 
To wielki sukces tych zawod-
ników, trudny w przyszłości do 
powtórzenia w walce z koalicją 
zawodników z województwa 
katowickiego. Z ciekawostek 
można podać, że Mistrzostwa 
Świata w „SKACIE” odbę-
dą się w tym roku w dniach 
12–21 sierpnia w LAS VE-

GAS w USA. Prawdopodobnie 
wyjedzie tam zawodnik Jan 
Nowak, były mistrz Europy, 
wicemistrz świata w drużynie, 
uczestnik Mistrzostw w RPA, 
uczestnik ubiegłorocznych 
Mistrzostw Europy w Achen 
(Niemcy) i wielu innych im-
prez rangi Mistrzostw Świata 
i Europy. Jan Nowak urodził 
się i mieszkał przez ponad 20 
lat w Kotorzu Małym. Chęt-
nych do gry w „SKATA” in-
formuję, że we wtorki można 
pograć w skata w Szczedrzyku 
godz. 17.00 w sali Straży Po-
żarnej (uczestniczy tam 18–22 
osoby). W Czarnowąsach co 
czwartek o godz. 17.00 – pa-
wilon sportowy przy boisku 
Swornicy(30–40 osób). Nakło 
– knajpa „Blai ka” piątek godz. 
17.30 (16–22 osoby). Kotórz 
Mały, Klub u Floriana (dawna 
szkoła) wtorek godz. 18.00 
(4–8 osób). 

Zapraszamy mieszkańców 
gminy Turawa do gry w skata, 
a szczególnie do udziału w tur-
nieju GRAND PRIX Kotorza 
Małego, zwycięzcy uhonoro-
wani będą nagrodami. * 

„SKaT” w KoTorzu małym
arTur DłuGoSz

w nowym roku, 2 stycznia, odbył się pierwszy turniej 
„skaciołrzy” w województwie opolskim w Kotorzu małym, 
czyli Vi GranD PriX Kotorza małego. 
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N
iestety, ubiegły rok za-
kończył się dla nas tra-

gicznie. Boisko w Turawie 
uległo zniszczeniu wskutek 
buchtowania dzików (znisz-
czone ok. 35% powierzchni 
obiektu). Od dwóch lat suk-
cesywnie ogradzaliśmy teren, 
ale ze względu na ograni-
czone środki finansowe, do 
zagrodzenia nadal pozostało 
około 40% obwodu naszego 
terenu. 

Obecnie jesteśmy w bardzo 
trudnej sytuacji, bo staliśmy 
się klubem piłkarskim bez 
boiska. Stan nawierzchni nie 
pozwala na dopuszczenie 
obiektu do rozgrywek.

Dzięki przychylności Zarzą-
du klubu LKS Silesius Kotórz 
Mały możemy dokończyć se-
zon, tak w zakresie treningów, 
jak i meczy na ich obiekcie. Nie-
stety, to nie może trwać w nie-
skończoność, dlatego w tym 

roku konieczne jest wykonanie 
pełnej rewitalizacji boiska.

Nie muszę wspominać, że 
są to bardzo duże koszty, po-
nad dwukrotnie przekracza-
jące budżet klubu, który i tak 
w całości przeznaczany jest na 
bieżącą działalność.

Pomoc została zadekla-
rowana przez Gminę Tura-
wa, a w budżecie Gminnego 
Zrzeszenia LZS Turawa już 
zaplanowano środki na wspar-
cie inwestycji, za co dziękuję 
przede wszystkim działaczom 
pozostałych klubów sporto-
wych z terenu naszej gminy. 
To oni, rozumiejąc, jak trud-
ne jest prowadzenie klubu 
sportowego, opowiedzieli się 
jednogłośnie za tym dofinan-
sowaniem.

Niestety, to wszystko nie 
wystarczy. Powierzchnia 
boiska wynosząca ponad 
6 000 m2 oraz konieczność 

dokończenia ogrodzenia wraz 
z zastąpieniem szlabanu wjaz-
dowego pełną bramą spra-
wiają, że jesteśmy zmuszeni 
nadal poszukiwać wsparcia 

u każdego, kto jest w stanie 
pomóc.

Działania, które podejmu-
jemy, podszyte są wiarą, że 
robimy to dla dobra społecz-
ności lokalnej, a to przekłada 
się na rozwój naszych małych 
ojczyzn. Mam nadzieję, że znaj-
dą się ludzie, którzy potrafią 
wyjść poza nawias zaspokajania 
własnych potrzeb i są w stanie 
wykazać się wsparciem, podpo-
wiedzią lub dobrą radą w tym 
trudnym dla nas czasie.

Od 13 marca zapraszamy 
do śledzenia poczynań naszej 
drużyny. Po rundzie wiosen-
nej LZS Turawa zajmuje dru-
gie miejsce w tabeli z liczbą 
punktów taką samą jak lider 
rozgrywek.

Pierwszy mecz odbędzie 
się w Szczedrzyku, który dep-
cze nam po piętach, a na ko-
lejny zapraszamy do Kotorza 
Małego. *

lzS Turawa na rozDroŻu
rolanD SPyra, ze sportowym pozdrowieniem

co roku staram się przybliżać czytelnikom Fali sprawy 
związane z działalnością naszego klubu sportowego. 
zwykle byłem w stanie pochwalić się dobrą współpracą 
z lokalnymi organizacjami społecznymi i organami gminy, 
poczynionymi nowymi inwestycjami oraz pomocą wspa-
niałych ludzi, jakimi są mecenasi społeczni, popularnie 
zwani sponsorami.
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MIEJ CZAS BY ŻYĆ!

Życzę Ci wszystkich marzeń spełnienia,
Życzę tylko tego, czego większość nas nie ma,
Życzę Ci czasu na radość, miłość i śmiech,
By go wykorzystać i coś z niego mieć.

Życzę Ci czasu na dobre działanie,
Dla siebie miej czas na podziwianie,
Nie po to, by w ciągłym pędzie żyć,
Lecz po to, by umieć szczęśliwym być.

Życzę Ci czasu – nie po to, by szybko mijał,
Lecz życzę Ci, by się dla Ciebie zatrzymał,
Życzę Ci czasu na ufność i zadziwianie,
Zamiast ciągłego czasu na rozmyślanie.

Życzę Ci czasu, by sięgać gwiazd,
Wciąż na Nowe nadzieje miej czas,
By kochać, wzrastać i dojrzewać chcieć.
Bo odsuwanie tego czasu może mieć sens?

Życzę Ci czasu, by samą siebie odnaleźć,
Każdym dniem, każdą godziną umieć się cieszyć!
I Życzę Ci: miej czas dla siebie by ŻYĆ!

 Osowiec, 14.01. 2015 r.

MATKO – NASZ DOM RODZINNY!

Znam takie miejsce na ziemi,
Cudowne miejsce, gdzie chciałbym żyć,
Zawsze tam wracam myślami,
Nawet gdy sam nie mogłem tam być.

To mój rodzinny dom, w sercu go mam,
W długie wieczory nie byłem w nim nigdy sam,
Każdy opuszcza dom, przychodzi taki czas,
Lecz bez tego domu nie byłoby nas.

Musisz wiedzieć, że domu się nie zapomina,
I nie mieszka w nim tylko jedyny raz,
Bo najpiękniejsze są zawsze te chwile,
Kiedy w nim widzisz swej matki twarz.

Matko! Ty iskierko naszej nadziei,
Twe ręce zbudowały ten nasz dom,
Dom bliski sercu każdego z nas,
Ty rozpalałaś pierwsza w nim ognisko.

Ty uzdrawiasz nasz ból i koisz serca nasze,
Jesteś słodyczą naszego życia,
Stoisz przed nami wciąż widoczna,
I nigdy nie działasz z ukrycia!

Kochamy Ciebie. Twoje dzieci!

 Osowiec, 14.01.2016 r.

SZUKAM CIEBIE!

Szukam Ciebie każdego dnia i nocy,
Mam takie pragnienie, dużo sił i mocy,
Szukam Ciebie w zapachach kolorowych 
kwiatów,
Szukam Ciebie wśród manufaktur i bławatów,
Szukam Ciebie wśród kłosów zbóż.

Szukam Ciebie wśród książek i pożółkłych 
kalendarzy,
Mocno w to wierzę, że w końcu cud się wydarzy,
Będę Ciebie szukał długo i wszędzie ,
Będę szczęśliwy jak spełnisz moje orędzie,
Szukam Ciebie na rozdrożach dróg,
Nie będę oszczędzał zdrowia ani nóg.

Gdy dłuży się moje gorzkie czekanie,
Pytam każdego przechodnia czy słyszał moje 
wołanie,
Z ostrością miecza rośnie moje przekonanie,
Że wkrótce nadejdzie nasze spotkanie,
Widzę Ciebie już blisko, już fanfary grają,
Wszystkie gwiazdy na niebie w tym mi 
pomagają.

Czekam spragniony dotyku, bliskości i czułości,
Jak pokarmu , powietrza i miłości!
Gloria-gloria-znalazłem Ciebie!
Ukryłaś się na dnie radosnego serca mego!

Z MIŁOŚCIĄ ZWIEDZAMY ŚWIAT

Oczy Twe masz w kolorze nieba,
Nikogo przekonywać do tego nie trzeba.
Tęcza to kolorowa Twoja Twarz,
Takie Ty w sobie urokliwe piękno masz.

Serce Twoje rozpalę jak ognisko,
Przytulać się będę do Ciebie kochana,
Bo pragnę być przy Tobie blisko.

W tych objęciach kochana na chwilę zasypiamy,
Marzysz,by się spełniło Twoje marzenie,
Zrobię wszystko, by nastąpiło jego spełnienie.

Ja nie mam marzeń ponad miarę,
Tylko chcę zawsze Ciebie blisko mieć,
Wtedy o Tobie będę marzyć i śnić.

Świat poznajemy – jego natura jest bogata,
My chcemy mieć dużo czasu, by iść na koniec 
świata.
W rękach Ciebie uniosę na szczyt gór,

Tam Cieszyć się będziesz wśród błękitnych 
chmur.

Wtedy zaśpiewam Tobie piosenkę, –
„Kocham, kocham gorąco,
Jak nie pokochał nikt” (V.Villas)
Ty ciepłym głosem odpowiesz:
„Miłość Ci wszystko wybaczy,
Bo miłość kochany to ja” (H.Ordonówna)

Niech nasza miłość będzie klejnotem podróży,
A zodiak naszego poczęcia niech nam dobrze 
służy.
My z miłością zwiedzajmy świat,
A wtedy nasza miłość dojrzeje jak w ogrodzie 
kwiat.

Dziękuję Ci za miłość, którą doznałem sam ,
Bo Ciebie tylko jedyną-jedyną mam!

POWROTY SĄ ZAWSZE MIŁE

Dlaczego tak się stało,
Zabrałaś serce moje,
Zabrałaś moje sny,
Zabrałaś szczęście moje,
Zabierz i moje łzy,
Te łzy, gorące łzy!

A mnie jest szkoda lata,
Tych spotkań cudnych,
I tamtych namiętnych dni,
I Ciebie bardzo szkoda mi!

Ja powrócę pewnego ranka,
Czy chcesz, czy nie – zobaczysz mnie!
Przywitaj jak dawniej bywało,
Przytul i kochaj serce me,
Ja kocham nadal Ciebie, Ty kochaj mnie!

Niech szczęście nasze odwróci się,
Niech zakołysze wspólnie ciała,
Tak jak dawniej dusza chciała,
Niech potwierdzą to usta i oczy,
Niech świat dla nas będzie nadal uroczy.

Powroty są zawsze miłe, nie będzie już łez,
Samotność nie będzie nam dokuczać,
Bo nastąpi jej kres!
Bajka ma część prawdy, my chcemy ją mieć 
w całości!
A przysięga która nas połączyła,
Zrodziła się z naszej miłości!

wierSze FranciSzeK henryK ParaSzczuK
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ŻarT GroSza warT…
zeBrał aDam BocheneK

1. Budzi się rolnik w niedzielę z ogromnym kacem i bólem 
głowy. Słyszy jak z obory dociera głośne buczenie krowy. 
Chciał – nie chciał, wstaje i idzie ją wydoić. Bierze wiaderko 
i krzesełko i rusza sprostać obowiązkom. Ledwo wszedł do 
obórki, krowa się odwraca i przemawia ludzkim głosem:
– oj mój nieszczęśniku, popiło się wczoraj co i boli główka 
na pewno?
– oj bardzo – odpowiada zdziwiony gospodarz.
– I co nie ma sił i ochoty na dojenie? – Kontynuuje krowa.
– nie ma sił, ale co zrobić – odpowiada rolnik i siada przy 
krówce na krzesełku.
Krowa na to: to w takim razie mój nieszczęśniku ty łap za 
dojki, a ja będę podskakiwać.

2. Czas przed Wielkanocą, nowakowa postanowiła się 
wyspowiadać. Gdy już była przed kościołem, dostrzegła 
swoją sąsiadkę, która biega wkoło kościoła. Zatrzymuje 
ją i pyta:
– Sąsiadko, co wyście zgłupieli, jogging wkoło kościoła?
– To nie jogging, tylko pokuta.
– Pokuta…? Za co taka?
– ...a bo mnie na amory z kościelnym wzięło i dałam się 
za kolano potrzymać.
– o matko – mówi nowakowa – to jak wam ksiądz 
kazał ino za to kolanko biegać, to ja się może do domu 
po rower wrócę.

3. Mąż i żona jadą przez wieś samochodem. nie odzywają 
się do siebie, bo są po kłótni. nagle żona spostrzega stado 
świń i pyta pogardliwie męża:
– Twoja rodzina?
– Tak, teściowie.

4. Do McDonalda wchodzi małżeństwo staruszków (ok. 
90 lat). Babcia siada przy stoliku, a dziadek idzie zamówić 
zestaw (cola, hamburger i frytki). Dziadek siada przy stoliku, 
bierze dwa kubeczki i patrząc nalewa do nich równiutko 
po połowie, następnie bierze frytki i robi dwie równiutkie 
porcje, następnie wyjmuje nożyk i kroi równiutko ham-
burgera na pół. Całą tę sytuację obserwuje student, żal 
mu się ich zrobiło podchodzi i mówi: 
– Przepraszam, że przeszkadzam, ale może kupić państwu 
drugi taki zestaw? 
Babcia: – Bardzo pan uprzejmy, ale dziękujemy, jesteśmy mał-
żeństwem od 70 lat i my się tak wszystkim po równo dzielimy.  
Student odchodzi, ale zauważa, że babcia siedzi cichuteńko, 
a dziadek się zajada. Podchodzi znowu i pyta: 
– Dlaczego pani nie je? 
– Czekam na zęby.

5. Wraca nawalona wrona z imprezy. Leci i kracze: 
– Krrra, Krrra itd.
nagle (było już ciemnawo) walnęła w drzewo. Spa-
dła. Po chwili podnosi się, otrzepuje z kurzu i próbuje: 
– Hau, hau, miau, miau, cholera jak to było?

Przedruk „oberschlesische Stimme” nr 2/2016(338) 
wybrał a. Kupka

GlauBe
Es gibt ein Land dort irgendwo, 
da spricht man eine Sprache wie nirgendwo, 
Wasserpolnisch wird sie genannt 
ist dort in vielen Orten bekannt 
es klingt für mich wie eine Sage, 
man spricht sie dort wirklich alle Tage 
weder deutsch, polnisch noch englisch ist hier die Frage 
sie ist etwas Neues und unendlich Schönes 
wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht 
ist sie aus den Herzen der Menschen erwacht 
verbindet die Alten und die Jungen 
und wird nur in diesen oberschlesischen Orten gesungen 
sie hat Charakter, Charme und Witz 
man spricht sie in Gleiwitz, Kattowitz und Myslowitz 
auch in anderen schlesischen Orten
spricht man höflich mit diesen Worten
gryfno frelka sagt in Oberschlesien ein Mann
dem eine Frau ein bisschien gefallen kann
nicht schönes Fräulein, Mademoiselle oder Madam
wie man es in anderen Ländern hören kann
nein, gryfno frelka heißt es dort in diesem Land
welches vor allem durch den Annaberg bekannt
großer Dichter lebten dort
auch sie verstünden heute manch ein Wort
müssten ihre Heimat neu begrüßen
und knien nieder auf ihren Füßen
dankend der menschlichen Kraft,
die dieses Wunder hervorgebracht.
 Redigiert von S.P.

Bezlitośnie
Uciekasz…
Kolejny raz biegniesz znów 
donikąd.
Jeszcze zapach unosi się 
w powietrzu
… ten zapach,
 który utkwił w głowie niczym 
modlitwa.
Cisza, pustka, bicie serca zbyt 
głośne
… pośpieszne
I tylko wróble na parapecie te same,
tak samo zdziwione szukają ziarna.
Zegar miarowo wyznacza godziny,
Chwile, które upłynęły
… bezlitośnie.
Jutro wyrwę kartkę z kalendarza,
jutro przestawię zegar
… na dziś.
 A.B.

za późno
Co dzień umykają najprostsze 
słowa,
pojedyncze … niewypowiedziane,
najprostsze … przemilczane,
znikają pod zamkniętymi 
powiekami
ściśnięte w pięści.
Boimy się samotności,
chociaż w kąt odstawiamy miłość.
Puste, kamienne ławki
obserwują marsz niemych twarzy.
Do krwi przygryzione usta krzyczą, 
płosząc ptaki,
że zdążą, że muszą, że potrzebują…
Chwila,
strach
… brak słowa najprostszego
… i śmierć,
która nie pozwoliła wybaczyć.
 A.B.
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KROPelKi 
aDam BocheneK

Drogie Kropelki, Szanowni Kropelko-
wicze, zasypaliście redakcję jajkami … 
i to dosłownie. Tylu jajek jednocześnie 
to chyba nawet kury w kurniku nie 
widziały. 

jajka przepiękne, jedne malowane, inne 
kolorowane, wyklejane plasteliną, 

jajka styropianowe, zdobione cekinami 
i wykonane takimi technikami, o któ-
rych nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją. 
Sprawiliście nam tym samym ogromnie 
miłą niespodziankę. Wybrać spośród tylu 
wspaniałych prac te najefektowniejsze to 
bardzo trudna sztuka. Jedno ładniejsze, 
od drugiego. Muszę przyznać, że jesteście 
bardzo pracowici i pomysłowi. Z tymi 
jajkami to jak z płatkami śniegu, których 
trochę zabrakło tej zimy, a mianowicie, 
każde jedno jest niepowtarzalne i jedyne 
w swoim rodzaju. Nie mogliśmy dać na-
gród wszystkim, ponieważ nasz budżet na 
nagrody ma pewne ograniczenia. Niech się 
zatem nie martwią Ci, którzy nie zostali 
nagrodzeni, ponieważ Wasze prace też 
były wspaniałe. Zanim jednak podzielę 
się z Wami informacjami o wynikach 
konkursu, to cofnę się jeszcze w czasie 
i chciałbym podziękować uczestnikom 
ostatniego konkursu, z którymi spo-
tkałem się na kiermaszu świątecznym 
w Turawie i mogłem wręczyć upominki 
oraz nagrody. Było bardzo sympatycznie 
zobaczyć Wasze buzie, a nie tylko prace, 
które nam dostarczacie. Przejdę teraz do 
wyników konkursu:

Kategoria dzieci do lat 7
I miejsce Sara Barć
II miejsce Ania Gryga
III miejsce  Florian Tomechna

Ponadto w tej kategorii prace nadesłali: 
Daria Hyla, Dawid Hyla, Kornel Jasiule-
wicz, Franek Szymański, Michał Kluczny, 
Kacper Kluczny, Silvia Dimitrowej, Piotr 
Cichos, Szymon Zając, Adam Kunicki, 
Wiktor Kunicki, Nicol Król.

Kategoria dzieci w wieku 8–10 lat
I miejsce Malwina Wiench
II miejsce  Melisa Jastrzembska
III miejsce  Konstancja Bobowska

W tej kategorii prace nadesłali również: 
Patrycja Zając, Anita Curlok, Wiktoria 

Grzesik, Weronika Syga, Justyna Cichos, 
Mateusz Myszka, Marta Sochor, Oliwia 
Golomb, Judyta Bobowska, Marta Dzi-
kowska, Aleksandra Janota, Daria Karkos, 
Sabina Przyszlak, Amelia Albańska, Maja 
Połonecka, Julia Jasiulewicz, Dagmara 
Janik, Magdalena Mędrala, Dagmara 
Czech, Tatiana Łazarz.

Kategoria dzieci w wieku 11–13 lat
I miejsce Paweł Kokot
II miejsce Wiktoria Lasko
III miejsce Ewelina Kokot

Oprócz zwycięzców w tej kategorii 
prace przysłali również: Patryk Młyńczyk, 
Aleksandra Maculewicz, Klaudia Ptok, 
Weronika Pielawa, Dominika Sowa.

Nagrody będzie można odebrać w ter-
minie od 4–8 kwietnia w siedzibie redakcji, 
tj. budynek Urzędu Gminy w Turawie, 
pokój nr 20, na I piętrze, w godzinach 
pracy urzędu.

Zwycięzców zapraszam po nagro-
dy, oczywiście z waszymi opiekunami, 
chyba, że przyjdą wasi opiekunowie, 
bo wy możecie być w przedszkolu lub 
w szkole. Wszystkim jeszcze raz bardzo 
gratuluję.

Pozwólcie, że na koniec złożę Wam 
wszystkim najlepsze świąteczne życze-
nia, oby gniazdka wypełniły się wspa-
niałymi podarkami od zajączka, oby 
śmigus-dyngus upłynął Wam niezwykle 
mokro i śmiesznie, a cały czas Świąt 
Wielkanocnych upłynął w miłej rodzinnej 
atmosferze.

Tym razem nie ogłaszamy konkursu, 
zrobimy to w następnym wydaniu „Fali”, 
który mam nadzieję kupicie i zaczniecie 
czytanie od Kropelek. Już niedługo świat 
się wiosennie zazieleni, może podeślecie 
jakieś ciekawe zdjęcie, jak wygląda u was 
za oknem wiosna. Najciekawsze zdjęcia 
opublikujemy, a być może i nagrodzimy. 
Zdjęcia można wysyłać na adres mailowy 
aa@turawa.pl, więc poproście rodziców 
o pomoc, a ja czekam na fotki i pozdra-
wiam Was cieplutko. *

znaczenie wyrazów:
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znaczenie wyrazów:

POZIOmO: 5 – uwolniony zamiast Jezusa; 9 – prototyp, pra – 
wzór; 10 – marker, wskaźnik, oznaczenie; 11 – środkowa część mózgu 
przechodzą – w rdzeń; 12 – zbiera się na mleku; 13 – chwiejność, 
zmienność; 18 – narząd oddechowy stawonogów; 22 – najstarsza 
polska pieśń religijna; 23 – zdrobniale od ceduła; 24 – do pisania 
na tablicy; 25 – mięsień unoszący żuchwę; 26 – skała używana 
w budownictwie; 27 – złodziejka z wytrychem; 33 – obezwładnienie, 
poskromienie; 34 – bułka z pięcioma nacięciami; 38 – w kałama-
rzu; 43 – czynność kata lub komornika; 44 – stopieńw szkole; 45 
– słynny rajd w Afryce; 46 – pot. bliźnięta; 47 – wzór na tapecie; 
48 – kotew, wzmacnia mury; 49 – drobna rólka filmowa; 50 – na 
powiece. PIONOWO: 1 – ogół parafian; 2 – stroni od mydła 
i wody; 3 – obozowe lanie; 4 – obecna premier; 5 – białoruskie 
miasto nad Bugiem; 6 – wieś w woj. mazow. pow. ostrołęcki, gm. 

Olszewo – Borki; 7 – chwyta się niej tonący; 8 – miasto pow. we 
wsch. Słowacji; 13 – Władimir (zm. 1977) – autor ,,Lolity”; 14 – pier-
wotniak o podłużnym ciele, klejnot – ka; 15 – na głowach Arabów; 
16 – zdrobniale łodyga; 17 – szybki motocykl lub okręt wojenny; 
18 – jednokółka na budowie; 19 – nauka o budowie i działaniu 
pomp, turbin wodnych; 20 – zgaszenie światła; 21 – luksusowe 
mieszkanie; 28 – samica jelenia; 29 – obosieczna broń rycerza; 30 
– dostojnik w wielu krajach Wschodu; 31 – na szpitalnym łóżku; 
32 – niejedna w łożysku; 34 – ,,rybki we łbie”; 35 – zakon założony 
przez Ignacego Loyolę; 36 – w obrocie kredytowym potrącenie 
z sumy wypłaconej przed terminem płatności; 37 – gotuje, piecze, 
dusi; 39 – sklep z tytoniem; 40 – ziemia ojczysta, poetycko o oj-
czyźnie; 41 – bzdura, coś bez logiki; 42 – łowicki wyrób ludowy; 
44 – na piersi kombatanta. 

Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła od 1do 80.
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wodzenie niedźwiedzia w ligocie Turawskiej jubileuszowy Konkurs Piosenki ,,nas łączy muzyka”

zimowisko w Kotorzu wielkim wodzenie niedźwiedzia w rzędowie


