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Rekreacja, prewencja, 
historia i pamięć – 
Marsz Niepodległości

Wieczorek Marek

40 lat już gramy

Kita Bartłomiej

Marzenia  
się spełniają…

Wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Turawa 
składam najserdeczniejsze życzenia, radosnego przeżywania  

Świąt Bożego Narodzenia. Ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole 
oraz wszelkiej pomyślności i dobra.

Nadchodzący Nowy Rok 2017 niech będzie dla Was czasem spokoju, miłości, 
spełnienia wszystkich marzeń oraz optymizmu i satysfakcji.

Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia  

oraz wielu łask Bożej Dzieciny. Niech ten okres Świąt 
przyniesie spokój, radość, i wiele ciepłych chwil w gronie 
bliskich. W nadchodzącym Nowym Roku dni bez trosk 
i zmartwień, życia w miłości, przyjaźni i szczęściu.  
Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, 
a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa  
Artur Gallus wraz z Radnymi

Rozpiętość wiekowa adep tów nordic walking była bardzo 
duża, ponieważ najmłodszy uczestnik miał dziewiętnaście 

miesięcy, a najstarsza uczestniczka 83 lata. Zarówno nasz dziel-
ny maluch, jak również urodzona dużo wcześniej mieszkanka 
naszej gminy, samodzielnie przeszli trasę. W tym roku krótszy 
dystans, jaki trzeba było pokonać wynosił 1500 m, natomiast 
trasa dłuższa, to już 5000 m. Start i meta usytuowane były na 
O.W. Zajazd Jowisz nad Jeziorem Dużym. Obie trasy prowa-
dziły przez Promenadę nad jeziorem, z tą różnicą, że dłuższa 
przebiegała czerwonym szlakiem rowerowym przez las i cypel 
zwany Antoninkiem, a krótsza pozwalała na spacer ul. Biwa-
kową, Pływacką i Harcerską. Impreza nie miała charakteru 
rywalizacji, chodziło o relaks na świeżym powietrzu, spacer 
i aktywizację naszych mieszkańców, by w ten sposób uczcić 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na szczęście 
dopisała pogoda i chociaż czuć było jesienny, a nawet już zimowy 
chłodek, to ważne, że nie padał deszcz i nikt nie zmókł. Tego-
roczną imprezę wsparli członkowie Młodzieżowej Rady Gminy 
Turawa, którzy rozstawieni na trasie pomagali w orientacji 
w terenie. Dodatkowo, jak w roku poprzednim, każdy uczestnik 
mógł zmierzyć sobie poziom cukru oraz ciśnienie tętnicze, co 
miało uświadomić konieczność częstszego wykonywania tych 
prostych badań. Ważną akcją, jaką łączymy organizując marsz, jest 
rozdawanie uczestnikom kamizelek odblaskowych i odblasków. 
To ważne, by poruszając się po drogach i po poboczach dróg, 
zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym zakładać kamizelki 

i wszelkie przedmioty odbla-
skowe, co poprawia znacznie 
widoczność takiej osoby, a tym 
samym wpływa na poprawę bez-
pieczeństwa. Po dotarciu na metę 
na każdego uczestnika czekał 
Wójt, Pan Waldemar Kampa, 
który wręczał pamiątkowe me-
dale, zapraszając na herbatkę 
i posiłek regeneracyjny. Zakoń-
czeniem tegorocznego marszu 
była prezentacja multimedialna 
połączona z prelekcją na temat 
budowy Jeziora Turawskiego. 
Prezentację przygotował i opowiedział historię powstania 
zbiornika Pan Jerzy Farys. 

Najstarsi i najmłodsi uczestnicy zostali uhonorowani do-
datkowo symbolicznymi pucharami i dyplomami. Zapraszamy 
znów za rok nad malownicze jeziora turawskie, by na sportowo 
uczcić dzień 11 listopada.

reKreacja, prewencja, historia i pamięć – 
marsz niepodleGłości
AdAM BocheneK

tegoroczna – trzecia edycja marszu niepodległości, zgroma-
dziła na starcie równo setkę uczestników. 

K R o P e L K I 
AdAM BocheneK

Piszę prawie, bo na pewno spotkaliście się z koleżankami 
i kolegami, którzy nie uczestniczą z Wami w lekcjach religii. 

To nie oznacza, że są gorsi lub że nie kochają Pana Boga, oni po 
prostu należą do innego Kościoła, czyli też się modlą i też wierzą 
w Boga, tyle że obchodzą inne obrzędy i mają troszkę inne święta 
niż my. Ważne jest, żebyśmy to szanowali, tak jak oni szanują 
zwyczaje naszego Kościoła. Zresztą na pewno ich lubicie i wiecie, 
że są „w porzo”. W niektórych domach pewnie już stoi pięknie 
ubrana choinka, u Was już też? A wiecie skąd wziął się zwyczaj 
ubierania choinki? To najmłodsza tradycja z wszystkich tradycji 
świątecznych, bo pojawiła się w naszych domach dopiero na prze-
łomie osiemnastego i dziewiętnastu wieku, więc ma około 200 
lat. Zwyczaj ten przywędrował z Niemiec i początkowo choinkę 
strojono tylko w miastach. Na wsiach wciąż panował zwyczaj 
strojenia tzw. „podłaźniczki”, czyli podwieszonej pod sufitem 
gałęzi sosny, świerku lub sosny. Z niej ozdoby przeszły na drzewko 
stawiane w domu, w dniu 24 grudnia. Początkowo ozdoby też 
były inne niż teraz, ponieważ nie znano szklanych bombek, tak 
więc na choince wisiały ręcznie robione ozdoby z papieru lub 
słomy oraz ciastka, orzechy, pierniki , jabłka i wszystko, co tylko 
przyszło domownikom do głowy. Choinkę zaś oświetlały świeczki, 
co niestety było też przyczyną pożarów. Choinka ma też swoją 
symbolikę w chrześcijaństwie, zieleń drzewka oznacza nadzieję, 
witalność, symbolizuje życie i odradzanie. Dzisiejsze strojenie 
choinki nie ma już dawnej symboliki, chociaż pozostała gwiazda 
betlejemska na wierzchołku, pojawiają się też tradycyjne, ręcznie 
robione ozdoby, zwłaszcza z piernika oraz łańcuchy, które również 
przetrwały próbę czasu. Zamiast świeczek, mamy całą masę lampek 
choinkowych. To co jednak jest najważniejsze i o czym powin-

niśmy pamiętać w każdym domu, to wspólne strojenie choinki. 
Jeśli jeszcze nie ubieraliście choinki w tym roku, to postarajcie 
się zrobić to wspólnie z rodziną. Na pewno będzie to wspaniałe, 
świąteczne wydarzenie dla wszystkich domowników.

Oczywiście jest wiele innych tradycji świątecznych, od sianka 
pod obrusem, pustego nakrycia, jemioły, aż do chyba najważniejszej 
tradycji, czyli zwyczaju łamania się opłatkiem i składania życzeń. 
Zwróćcie uwagę, czy w Waszym sąsiedztwie nie ma kogoś samot-
nego, może warto poprosić rodziców, by zaprosili tę osobę do Was 
na kolację wigilijną, albo chociaż pójść i podzielić się z tą osobą 
opłatkiem… i pamiętajcie o Waszych milusińskich zwierzakach, 
legenda mówi, że o północy w Wigilię przemawiają ludzkim 
głosem… oby Wam powiedziały, ze im z Wami dobrze.

W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy czytają Kropelki i bio-
rą udział w konkursach, mam nadzieję, że w tym roku pod 
choinką znajdziecie wyma- rzone prezenty. Wszystkim 
życzę rodzinnych Świąt, dużo zdrowia i samych 
uśmiechów, a w nad- chodzącym Nowym 
Roku spełnienia ma- rzeń i wszystkiego co 
najlepsze. Dołącza- my choinkę do po-
kolorowania, którą później możecie 
wyciąć, nakleić na twardy papier 
i powiesić na Waszej dużej 
choince.

drogie Kropelki,  
szanowni Kropelkowicze…
Tak, to już świąteczny czas, tak wyczekiwany przez pewnie 
prawie każdego z Was. 

W 1868 r. ukazał się rozkład jazdy 
Personenpost1 – osobowej pocztowej trasy 
dyliżansowej od 7.07.1868 r. z Gorzowa 
Śląskiego do Opola:

Gorzów Śląski – 9.35 –
Olesno – 11.20 –
wyjazd z Olesna – 11.35 –
Szumirad – 12.50 –
wyjazd z Szumiradu – 13.05 –
Jełowa – 14.25 –
wyjazd z Jełowej 14.35 –

1 Wcześniejsze linie dorożkarskie.

w Opolu przez Osowiec – 16.30 (prze- –
jazd ostatniego odcinka trwałby 1 
godzinę 55 minut, w tym 5 minut 
ekspedycji w Osowcu). 
Rozkład jazdy z Opola do Gorzowa 

Śląskiego pozostał bez zmian. 
Bardzo często zdarzało się, że jeżeli 

ktoś obraził kogoś publicznie, wtedy 
osoba pokrzywdzona żądała przeprosin 
na łamach lokalnej prasy. 20.01.1869 r. A. 
Kosak z Bierdzan przeprosił na łamach 
Oppelner Kreisblatt hrabiowskiego leśni-
czego rewirowego Kasperczika. 

W lokalnej prasie ogłoszono, że 
służąca Agnes Kaleja z Bierdzan była 
poszukiwana pod zarzutem kradzieży 
i miała zostać doprowadzona na prze-
słuchanie do Królewskiego Okręgowego 
Sądu w Oleśnie. 9.04.1869 r. zniesiono 
list gończy z 11.03.1869 r. dla służącej 
Agnes Kaleja, gdyż najprawdopodobniej 
została ujęta. 

Równie ciekawy list gończy opubli-
kowano 20.09.1869 r. W nocy z 19 na 20 
sierpnia 1869 r. z powiatowego aresztu 
śledczego w Opolu uciekli czterej aresz-
tanci, m.in. dniówkarz Jacob Leczybil 
z Zawady. W razie ich ujęcia mieli zostać 
odstawieni do Królewskiego Powiatowego 
Sądu w Opolu. 

niespoKojny XiX w. cz. II 
JeRzy FARys

obecnie w każdej rodzinie znajduje się co najmniej jeden samochód osobowy, 
a jeszcze kilkadziesiąt lat temu podróżowaliśmy koleją lub autobusami. w XiX w. 
także odbywały się dalsze podróże. 

Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty pomnijcie,  
że dzień ten radosny w miłości poczęty.
    Jan Kasprowicz

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem 
pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

pełnych niespodziewanych prezentów. 
Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję  

na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten,  
co właśnie mija.

Życzy Redakcja Kwartalnika FALA  
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej
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W XIX w. żyli również ludzie uczciwi. 
Żona leśniczego pani Rother z Osowca 
znalazła w dn. 31.03.1869 r. na drodze 
Pokój – Lubienia portfel z zawartością 3 
talarów 6 srebrnych groszy. Właściciel, 
który mógłby udowodnić swoją własność, 
mógł ją odebrać u leśniczego Rother. 

Joseph Zajączek, mistrz masarski 
z Bierdzan, ogłosił 11.01.1875 r. na łamach 
Oppelner Kreisblatt, że nie odpowiada za 
długi i umowy swego syna Lorenza. 

Nieocenionym źródłem wiadomości 
o mieszkańcach obecnej Gminy Turawa 
jest Oppelner Kreisblatt. Czytając tę ga-
zetę, możemy przenieść się do odległych 
czasów i żyć problemami mieszkańców. 
Często podawane były błahostki, że np. 
ktoś kogoś obraził, lecz znajdowały się 
również informacje o nieszczęściach, 
o poszukiwaniach przestępcy lub po-
szukiwaniu zguby. 

14.03.1876 r. August Jonczyk przeprosił 
żonę karczmarza Wendriner z Zawady za 
obrazę. Dwa miesiące później, 29 maja, 
Dominium (majątek) w Zawadzie wydało 
ogłoszenie, że goniec pocztowy zgubił 
na drodze między pocztą a Zawadą za-
mkniętą, czarną, skórzaną torbę pocztową. 
Proszono znalazcę o oddanie zguby do 
majątku w Zawadzie. Na znalazcę torby 
czekała nagroda.

W następnym roku (28.03.1877 r.) zo-
stał wydany list gończy za chałupnikiem 
Urbanem Knopp z Węgier, który był 
skazany za czyny niezgodne z prawem 
i uciekł z więzienia. W razie ujęcia miał 
zostać dostarczony władzom. 

Ważne wydarzenie na skalę lokalną 
zaistniało w Kadłubie Turawskim, gdzie 

mieszkaniec, szewc Alois Gawlitza, kato-
lik, lat 43, był poszukiwany od 1.06.1877 za 
defraudację. W razie złapania miał zostać 
aresztowany i przekazany lokalnemu 
inspektorowi. Nie cieszył się on długo 
wolnością, bo już 19 czerwca powyższy 
list gończy został odwołany. 

W niedzielny poranek (25.11.1877 r.) 
dorożkarz Andreas Knetsch z Zawady 
znalazł na drodze Opole – Olesno na 
odcinku Zawada Wichulla spirytusową 
zapalniczkę do cygar. Była ona do ode-

brania u Amtsvorstehera Gerstenberga 
w Zawadzie.

W dn. 28.01.1878 r. odbyła się rozpra-
wa sądowa przeciwko Francisce Kam-
pa z Jedlic – dzierżawcy gospody, byłej 
mieszkance Kotorza Małego. Oskarżona 
obraziła publicznie żandarma o nazwisku 
Grüttner z Węgier. Została skazana na 
10 dni aresztu, musiała również pokryć 
koszty procesowe. Pokrzywdzony żan-
darm miał także prawo w ciągu czterech 
tygodni po uprawomocnieniu wyroku 
żądać publicznych przeprosin na łamach 
Oppelner Kreisblattu.

Z kolei Bartek Kulik 
obraził Martina Kupkę 
z Kadłuba Turawskiego. 
28.08.1878 r publicznie go 
przeprosił za wypowie-
dziane obelgi i poprosił 
o przebaczenie. 

W 1879 r. Simon Malek obraził córkę 
zagrodnika Helenę Malek z Zawady, za 
co ją oficjalnie przeprosił.

Także w 1879 r. odbyła się rozprawa 
sądowa przeciwko dzierżawcy gospody 
Ignatzowi Hechter z Chróścic. Został 
uznany za winnego, gdyż publicznie 
obraził byłego pomocnika urzędowe-
go – sługę biurowego Adolfa Nowak 
z Siołkowic, a późniejszego chałupnika 
z Kotorza. Sąd skazał Ignatza Hechter 
na grzywnę w wysokości 6 marek lub 
na dwa dni aresztu oraz pokrycie kosz-

tów rozprawy. Sąd nakazał upublicznić 
wyrok w Oppelner Kreisblatt na koszt 
skazanego. 

14.06.1879 r. wydano list gończy N. 
554/79 za kołodziejem Casparem No-
wak z Turawy, lecz list już 3 lipca został 
unieważniony, gdyż delikwent najpraw-
dopodobniej został ujęty. 

W nocy 23/24.08.1879 r. odnotowa-
no włamanie do budynku bażanciarni 
w Turawie, kraty zostały zniszczone 
i skradziono 30 średnich bażantów. Naj-
prawdopodobniej chciano je tylko wypu-
ścić na wolność. Za wskazanie winnego 
obiecano wysoką nagrodę. Anons podpisał 
nadleśniczy Nerlich.

Do swojego psa bardzo przywiązany 
musiał być niejaki Ermer z Rzędowa. 
W 1880 r. ukazało się ogłoszenie, że wła-
ścicielowi Ermer uciekł duży, brązowy, 
mocnej budowy pies, który nazywa się 
Nimrod. Znalazcę proszono o oddanie 
psa, przewidziana była nagroda.

W powiecie opolskim mieszkali nie tyl-
ko ludzie bogaci, lecz również biedna część 
społeczeństwa. Często rodzin nie było 
stać na zakup nowego obuwia. Zaradzić 
temu chciał zarząd powiatu. 19.03.1880 
r. zaproponował tanie rozwiązanie, by 
zakupić dla mieszkańców Holzschuhe – 
drewniaki, odporne na wilgoć. Znaleziono 
w Westfalii producenta – fabrykanta G. 
C. Dornheim z Lippstadt, który zapro-
ponował korzystne ceny: 

Nr 1 dla mężczyzn ze skórą – 60 fen.•	
Nr 1 dla mężczyzn bez skóry – 50 fen.•	
Nr 2 dla kobiet ze skórą – 50 fen.•	
Nr 2 dla kobiet bez skóry – 40 fen.•	
Nr 3 dla chłopców ze skórą – 40 fen.•	
Nr 3 dla chłopców bez skóry – 30 •	
fen.
Nr 4 dla dzieci ze skórą – 35 fen.•	
Nr 4 dla dzieci bez skóry – 27 fen.•	
Egzemplarze próbne były do obejrzenia 

u Amtsvorstehera m.in. Grafa von Garnier 
w Turawie do 1 maja, tam też można było 
je zamówić. Zarząd powiatu był zdania, 
że takie drewniaki można produkować 
zimą także na terenie Opolszczyzny.

 Turawa, 8.05.1896
Moja kochana Hedachen!
Na Twój miły, długi list chcę Ci przynaj-

mniej kilka linijek odpisać. Jestem znów 
całkiem sam po tym jak Hubertus akurat 
odjechał i czuję się bardzo osamotniony. 
Ale Bogu dzięki powodzi mi się zdrowot-
nie dobrze i to jest najważniejsze. Jutro 
przyjadą nasi mili chłopcy (najmłodsi 
synowie Carl i Eberhard) z Panem Cordes 
i bardzo cieszę się z tego powodu. Nie czyń 
sobie skrupułów, iż u Ciebie to tak długo 
trwa i patrz z otuchą w przyszłość. Miły 
Pan Bóg wie najlepiej, jak Cię ma prowa-
dzić, a my oboje rodzice wiemy całkiem 
dokładnie co jest naszym obowiązkiem, 
chociaż i nam w naszej bogatej i pięknej 
obustronnej miłości długa rozłąka bardzo 
dokucza. A więc moje miłe zwierzątko nie 
myśl o nas tylko o sobie i przyszłości tej 
kochanej, małej istoty, którą pod sercem 
nosisz. Tysiąc pozdrowień dla mamy, 
także dla Conny’ego, ale trochę mniej. 
Spodziewam się w poniedziałek do Was 
przyjechać. 

Adieu moje Serduszko.
Twój najwierniejszy Tata.

Freda spodziewa sie pierwszego dziecka. 
Urodziła 10 maja 1896 córeczkę. Nadano 
jej imię Anna Barbara na pamiątkę po 
sławnej twórczyni majoratu turawskiego 
w 1796 r. Anny Barbary z domu von Gar-
nier, późniejszej von Loevenkron i następ-
nie Hrabiny von Gaschin †1804. 

 Turawa, 7.06.1896
Mój miły Conny,
W nadziei, iż kochanej Hedzie powodzi 

się dobrze, chcę Cię tylko krótko zawiado-
mić, iż prawdopodobnie w sobotę jedziemy 
do Gräfenberg. Przedtem ale chcielibyśmy 
jeszcze szybciutko i z pewnością sprawę 
obsady służby, o której Ci wczoraj mama 
już pisała załatwić. Bądź więc tak dobry 
i zaangażuj, nie zwlekając tego, jak mu 
tam, służącego Rappel czy Kappel. Gdyby 
był rzeczywiście taki dobry, płaciłbym 
mu następująco:

1.  Pensję 360 marek tzn. 30 M na 
miesiąc.

2. W naturze kwartalnie:
a) 6-8 korcy żyta
b) 10 cetnarów kartofli (500 kg)

c) 15 funtów (7,5 kg) masła
d)  dziennie jeden litr mleka słod-

kiego.
3.  Na Boże Narodzenie prezent war-

tości 30 marek.
4.  Napiwek około 120 marek rocznie.
Oczywiście gratisowe ogrzewanie, 

dwa pokoje, 1 kuchnię i spiżarkę. Krótko 
mówiąc, wszystko co najlepsze. Wypowie-
dzenie 3 miesiące, brodę i wąsy zgolić!

Tysiąc pozdrowień, 
Twój wierny Tata.

Teraz następuje półtoraroczna przerwa 
w zachowanych listach. Czy Hrabia w tym 
czasie nie pisał z uwagi na stan zdrowia 
czy zaginęły, już się nigdy nie dowiemy. 
Wiemy natomiast z zachowanej dotąd 
tradycji ustnej, iż, dopiero prawie pod 
koniec tej przerwy Hrabia Carl doznał 
na polowaniu w czasie rui (rykowisko pm 
A.K.) jelenia tj. około 10-20 września w lesie 
w okolicach „Dreiecku” (rozwidlenie drogi 
szlakówki w lewo do Bierdzan w prawo 
do Ligoty Turawskiej 2,5 km za stawami 
Prawołsowa) udaru mózgu, będącego rok 
później przyczyną jego wczesnej śmierci. 
W tym miejscu stoi od 1923 r. do dziś 
pamiątkowy kamienny obelisk ufundo-
wany, jak głosi napis na boku kamienia, 
na 25-lecie rocznicy śmierci Hrabiego 
przez wdzięcznych myśliwych i leśniczych 
majoratu turawskiego 

Szczegółowo opisany przeze mnie w Fali 
2/2003.

Wspominał nieraz mój urodzony 
w 1892 roku ojciec, iż pamięta jako pię-
ciolatek, gdy jesienią 1897 przez wieś 
gnała na złamanie karku, zaprzężona 
w dwoje najlepszych koni grołfska bryczka 
w stronę Opola, by za niecałą godzinę 
takim samym pędem gnać z powrotem ze 
spienionymi końmi do pałacu. W między-
czasie gruchnęła złowroga wieść, iż to po 
doktora,bo Hrabia poważnie zaniemógł 
na polowaniu na rykowisku jeleni na 
„Dreiecku”. To samo słyszałem też nie 
raz od mojej urodzonej w 1870 roku 
Ołmy (matki ojca), iż Hrabiego wtedy 
na „Dreiecku” „zaślazuło” (ówczesne 
tutejsze określenie na wszystkie choroby 
powodujące paraliż czy odebranie mowy, 
a niekiedy i przytomności – pm A.K). 
Dodała także, iż to było powodem jego 
za rok przedwczesnej śmierci, a w jego 
pogrzebie uczestniczyła nie spotykana 
dotąd mnogość ludzi, gdyż Hrabia był 
bardzo szanowany, a nawet lubiany przez 
poddanych. Także spadkobierca i następca 
Hrabiego Carla – jego syn Hrabia Huber-
tus von Garnier Turawa pisze w swoich 
wspomnieniach „An Rena” na str. 15, iż 
jego ojciec doznał jesienią 1897 „schweren 
Schlaganfall” tj. ciężkiego udaru mózgu. 
W związku z tym, gdy trochę przyszedł 
do siebie przekazuje 1.10.1897 najstar-
szemu synowi Hubertusowi von Garnier 
generalne pełnomocnictwo do kierowania 
majoratem Turawa. Sam zaś wyjechał 
w towarzystwie żony w głąb Niemiec, aby 
dostąpić opieki lekarskiej na najwyższym 
ówcześnie poziomie. Adekwatnie do opi-
sanych wyżej wydarzeń zmienił się ton 
i nastrój zachowanych ostatnich dwóch 
listów Hrabiego do córki Fredry. 

 Willhelmshöhe 4.12.1897

LIsTy hRABIeGo cARLA von GARnIeR TuRAWA do cóRKI 
FRedRy hRABIny de hAussonvILLe Odc. 7 – OsTATnI
ALFRed KuPKA
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Moja gorąco umiłowana Heda,

Chociaż tylko ołówkiem, ale chcę Ci 
choć parę linijek napisać... Wczorajsze 
badania wykazały, iż jestem wewnętrznie 
całkowicie zdrowy i lekarze prognozują 
mi do wiosny pełne wyzdrowienie. Co 
duchowo przeszedłem jest nie do wiary 
i opisania. Otwarcie mówiąc jestem rad, 
że z Kassel przenieśliśmy się tutaj i tutaj 
żyjemy. Przy całej wzajemnej miłości 
nie ma Max (szwagier Hrabiego Carla, 
ojciec Conny’ego i teść Fredry – pm A.K) 
o chorobach żadnego pojęcia i niejedną 
ciężkość tutaj doświadczyłem. Tutaj ży-
jemy w absolutnym spokoju i to służy, 
wierzę mocno, mi najlepiej. Widziałem 
teraz w tych dwóch tygodniach jak tu 
jesteśmy Maxa tylko dwa razy i dlatego 
nie może być barometrem mojego zdro-
wia. Cieszę się jednak bardzo, iż chce do 
Was przyjechać. Gdyby Wyście znów do 
nas przyjechali, byłoby cudownie. Mam 
nadzieję, że wtedy nie musiałbym już tyle 
płakać co teraz. Z Turawy docierają tylko 
skąpe wiadomości, a przede wszystkim to 
nie przesyła sławny Rentmeister K (głów-
ny ekonomista majoratu wówczas już 
Kaczmarek, który z polecenia Hubertusa 
von Garnier zluzował wysłużonego i za-
służonego Ziemka – p.m A.K) regularnie 
pieniędzy, tak że jestem w ciągłej biedzie! 
To by przecież tak nie mogło być, gdyby 
wszystko szło tak wyśmienicie, jak pisze 
nam Hubertus. Napisz mi zaraz, czy Ty 
aby przynajmniej otrzymujesz regular-
nie swoje pieniądze. Byłoby mi bardzo 
szkaradnie, gdyby i Wy musielibyście 
czekać. Urzędnicy muszą się nareszcie 
do tego dostosować i przyzwyczaić, iż 
jeszcze żyję i jeszcze wszystko należy 
do mnie. Jest rzeczywiście dla mnie 
ciężkim doświadczeniem, iż to czego 
się obawiałem, przekazując Hubertuso-
wi pełnomocnictwo coraz bardziej się 
sprawdza. Ale po co się tyle martwić, 
gdy wyzdrowieję, znowu będzie dobrze 
i staram się być spokojny, tylko niekiedy 
jest mi bardzo ciężko. Akurat był tu Wasz 
ojciec (Max de Haussonville – p.m A.K) 
i był bardzo żywotny. Chce w przyszłym 
tygodniu wiele przedsięwziąć. I to byłoby 
na tyle. Adieu moja słodka Fredachen. 
Pozdrów Conny’ego tysiąc razy, także 
kochane dzieci. Iż Anna Barbara jest 
taka śliczna jest bardzo pięknie. Ilza 
z pewnością dużo urosła (Ilza urodziła 
się 5.08.1897 – późniejsza żona profesora 
Siegfrieda Köhler – p.m A.K).

Adieu moje kochanie dzieci, Wasz 
wierny Tata.

List z Willhelmshöhe z 4.12.1897 świad-
czy o głębokiej depresji ojca. Wszystkie 
wzmianki czy to o stosunku do szwagra 
Maxa, a przede wszystkim gorzkie odczucia 
co do nastawienia do niego nowych urzęd-
ników majoratu są negatywnie zabarwione. 
Prognozy lekarzy bardzo pozytywne nie 
sprawdziły się. Pomyłka? Albo wmawiano 
choremu Hrabiemu dużo nadziei, aby nie 
gasić jego woli do życia. Zmarł 29 paździer-
nik 1898 po ciężkich cierpieniach, ostatnie 
miesiące spędzając w wózku inwalidzkim 
na zamku w Turawie.

Ostatni list Hrabiego do Fredry z oka-
zji jej urodzin datowany jest w Turawie 
7.07.1898.

Najukochańsza Córko,
Niech Cię Bóg strzeże w tym następ-

nym roku życia. Przesyłamy Ci nasz 
prezent urodzinowy w postaci tortu, 
kwiatów i 75 marek (wówczas średnia 
miesięczna pensja – p.m A.K). Kup sobie za 
nie jakiś mały prezencik. Mamy nadzieję, 
iż wkrótce do nas zawitasz. Oczekujemy 
też dziś Twojego listu. Powodzi mi się 
dzięki Bogu, z uwagi na okoliczności, 
dość dobrze. Tylko „powolutku” (to słowo 
napisane jest w liście nie po niemiecku 
„langsam”, ale w gwarze śląskiej „poleku” 
– p.m A.K). Adieu moje Serduszko. Coście 
tam znów porobili!? Conny dostanie, 
gdy przyjedzie, ode mnie lanie! Poślij mi 
rychło maleństwa. Twój wierny Tata – dla 
Barbary tysiąc pozdrowień, także dla 
Ilschen, na którą jestem bardzo ciekaw. 
I dla Conny’ego, ale mniej. 

Poniżej figuruje odręczny zapis Fre-
dry: „Ostatnie słowa jakie Tata za życia 
napisał”

„Coście tam znów porobili!? Conny 
dostanie lanie, gdy przyjdzie”. Do cze-
go odnoszą się te słowa, nie wiadomo. 
Może już dotyczą wydarzeń w pułku 
Conny’ego w Lüben, gdzie popadł w nałóg 
hazardowych gier, które zaskutkowały 
jego przeniesieniem do Hannoveru, albo 
niezadowolenie Hrabiego Carla, iż Fredra 
znów spodziewa się dziecka. Tym kończę tę 
serię listów Hrabiego do najstarszej córki 
Fredry, ale się z nią jeszcze nie żegnamy. 
Mam zamiar przynajmniej w jednym, 
maksimum w dwóch odcinkach, zawrzeć, 
już mocno streszczone dalsze koleje jej 
życia.

Hrabia Car von Garnier Turawa (w sile wieku)

Nagrobek hrabiego, obecnie umiejscowiony w Kotorzu Wielkim przy kaplicy cmentarnej, 
której był w 1894r. budowniczym na miejscu prezbiterium dawnego starego drewnianego 
kościoła nad grobowcem panów turawskich.

Wśród laureatów znalazły się dwa 
stowarzyszenia z Gminy Turawa: 

„Nasz Zakrzów Turawski” i „Sympatyków 
Kotorza Małego”.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Wo-
jewództwa Opolskiego nr 2323/2016 
z dnia 5 lipca 2016 r. został rozstrzygnięty 
konkurs na „Najciekawszą koncepcję 
zagospodarowania terenów zielonych 
wsi”. Celem konkursu było wyłonienie 
najciekawszych projektów zagospoda-
rowania publicznych zielonych terenów 
wiejskich w Województwie Opolskim. Do 
konkursu wpłynęły 24 zgłoszenia koncep-
cji zagospodarowania terenów zielonych 
wsi od organizacji pozarządowych, dzia-
łających na terenach opolskich sołectw. 
W oparciu o zgłoszoną dokumentację 
Komisja Konkursowa dokonała oceny 

poszczególnych zgłoszeń , rekomendując 
Zarządowi Województwa przyznanie 
nagród. Zarząd Województwa Opolskiego 
zaakceptował przyznanie następujących 
nagród oraz wyróżnień:

I	miejsce – Towarzystwo Kobiet Wiej-
skich w Pogorzeli – nagroda w wysokości 
50 000,00 zł

II	miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół 
Goszyc – nagroda w wysokości 30 000,00 zł

III	miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju 
i Odnowy Wsi Skałągi – nagroda w wy-
sokości 20 000,00 zł,

Wyróżnienie – Stowarzyszenie „No-
winka” – Nowa Wieś Mała – nagroda 
w wysokości 10 000,00 zł,

Wyróżnienie – Stowarzyszenie Odno-
wy Wsi Gostomia – nagroda w wysokości 
10 000,00 zł,

Wyróżnienie	–	Stowarzyszenie	„Nasz	
Zakrzów	Turawski”	–	nagroda	w	wyso-
kości	10	000,00	zł,

Wyróżnienie – Stowarzyszenie „Tar-
nowiec wczoraj, dziś, jutro” – nagroda 
w wysokości 10 000,00 zł,

Wyróżnienie	–	Stowarzyszenie	„Sym-
patyków	Kotorza	Małego”	–	nagroda	
w	wysokości	10	000,00	zł.

Konkurs jest zadaniem realizowanym 
w ramach projektu „Bioróżnorodność 
Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przy-
rodniczego” (Decyzja nr RPOP.05.01.00
-16-0001/15-00 z dnia 01.12.2015 r.) 
współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi 
priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Działania 5.1 Ochrona różnorodno-
ści biologicznej RPO WO 2014–2020.

suKces turawsKich nGo-sów
Bartłomiej Kita

zarząd województwa opolskiego rozstrzygnął konkurs na „najciekawszą kon-
cepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”, którego celem było wyłonie-
nie najciekawszych projektów zagospodarowania publicznych zielonych terenów 
wiejskich.

Brak rzetelnych informacji o sieci oraz 
niedostateczny stopień udziału spo-

łeczeństwa w procesie wdrażania Natura 
2000 po wstąpieniu do UE spowodowały 
wiele nieporozumień i konfliktów. Dla-
tego celem projektu „Natura się znów 
o(d)płaca” było podniesienie poziomu 
świadomości ekologicznej społeczeństwa 
na temat bioróżnorodności i promocja 
racjonalnych sposobów korzystania z jej 
zasobów na obszarach Natura 2000.

W ramach realizacji projektu realizo-
wanego przez Towarzystwo na rzecz Ziemi 
ze środków Mechanizmu Finansowego 
EOG udzielono wsparcia 10 gminom, na 
terenie których utworzono ostoje sieci 
Natura 2000 Były to gminy: Długosiodło, 
Kobylnica, Miechów , Oświęcim (gmina 
wiejska), Przygodzice, Rząśnik, Spytko-
wice, Turawa, Urszulin i Zarszyn. 

Gmina Turawa otrzymała 8 tys. map 
gminy i obszaru Natura 2000 promującej 
jej walory (przyrodnicze, kulturowe, 

historyczne itp.) oraz 8 tys. płyt DVD 
z filmem, który został wyemitowany 
w programie II TVP film, w cyklu tele-
wizyjnym pod hasłem „Natura się o(d)
płaca”. Obecnie jest on dostępny w serwisie 
internetowym Youtube. 

W ramach projektu odbyły się również 
dwie wizyty studyjne do podobnego 
obszaru Natura 2000, gdzie jego funk-
cjonowanie przebiega bezkonfliktowo 
i przynosi wy-
mierne korzy-
ści. Dodatkowo 
Gmina Tura-
wa otrzymała 
wsparcie dzia-
łań promocyj-
nych o wartości 
30 tys. zł, z któ-
rego wykonano 
materiały pro-
mocyjne.

natura się o(d)płaciła…
Bartłomiej Kita
utworzenie obszarów natura 2000 w polsce od samego początku wywoływało 
kontrowersje. 
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ustala się, że dopłata do 1 m3 ścieków 
dla taryfowych odbiorców usług: 

S1, S1-A, S3, S5, ES1, ES1-A, ES3 i ES5 na 
terenie Gminy Turawa obsługiwanych 
przez WiK Turawa Sp. z o.o. wynosić 
będzie 2,00 zł netto. Do podanej ceny 
doliczony będzie podatek od towarów 
i usług – VAT.

Wykaz i opis taryfowych odbior-
ców usług, którym należna jest ww. 
dopłata:

S1 obejmuje gospodarstwa domowe, 
właścicieli, zarządców budynków wie-
lorodzinnych odprowadzających ścieki 
bytowe oraz zużywających wodę na cele 
socjalno-bytowe z gospodarstw domo-
wych rozliczanych za ilość odprowa-
dzonych ścieków na podstawie wskazań 
wodomierza głównego lub urządzeń 
pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura papierowa.

S1-A obejmuje gospodarstwa domowe, 
właścicieli, zarządców budynków wielo-
rodzinnych odprowadzający wyłącznie 
ścieki bytowe z gospodarstw domowych 
rozliczanych za ilość odprowadzonych 

ścieków na podstawie wskazań wodomie-
rza głównego lub urządzeń pomiarowych, 
w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
papierowa.

S3 obejmuje gospodarstwa domowe, 
osoby odprowadzające ścieki bytowe, 
korzystające z lokali w budynkach wielo-
lokalowych rozliczanych za ilość odpro-
wadzanych ścieków na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarcza-
nia faktury: faktura papierowa.

S5 obejmuje gospodarstwa domowe 
odprowadzające ścieki, rozliczane ryczał-
towo na podstawie przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody, 
w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
papierowa.

ES1 obejmuje gospodarstwa domo-
we, właścicieli, zarządców budynków 
wielorodzinnych odprowadzających 
ścieki bytowe oraz zużywających wodę 
na cele socjalno-bytowe z gospodarstw 
domowych rozliczanych za ilość odpro-
wadzonych ścieków na podstawie wskazań 

wodomierza głównego lub urządzeń 
pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura elektroniczna.

ES1-A obejmuje gospodarstwa do-
mowe, właścicieli, zarządców budyn-
ków wielorodzinnych, odprowadzający 
wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw 
domowych rozliczanych za ilość odprowa-
dzonych ścieków na podstawie wskazań 
wodomierza głównego lub urządzeń 
pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura elektroniczna.

ES3 obejmuje gospodarstwa domo-
we, osoby odprowadzające ścieki byto-
we, korzystające z lokali w budynkach 
wielolokalowych rozliczanych za ilość 
odprowadzanych ścieków na podsta-
wie wskazań wodomierza głównego, 
w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
elektroniczna.

ES5 obejmuje gospodarstwa domowe 
odprowadzające ścieki, rozliczane ryczał-
towo na podstawie przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody, 
w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
elektroniczna.

dopłata do ścieKów na 2017 r.
RyszARd KeRn

na podstawie uchwały nr XXi/130/2016 rady Gminy turawa z dnia 25 listopada 
2016 r. ,,w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbioro-
wego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

Taryfowe	grupy	odbiorców	usług	
dotyczące	zbiorowego	zaopatrzenia	
w	wodę

(Grupa I. A) woda wykorzystana do za-
opatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
dla odbiorców indywidualnych; dotyczy 
odbiorców, którzy nie zużywają wody do 
prowadzonej działalności produkcyjnej. 
Grupa ta obejmuje także odbiorców pro-
wadzących działalność usługową, han-
dlową, składową, transportową, a woda 

zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia 
potrzeb bytowych.

(Grupa I. B) woda wykorzystana do 
zaopatrzenia ludności w wodę przezna-
czoną do spożycia lub na cele socjalno-
bytowe dla odbiorców instytucjonalnych 
(zbiorowych); dotyczy odbiorców, któ-
rzy nie zużywają wody do prowadzonej 
działalności produkcyjnej. Grupa ta 
obejmuje także odbiorców prowadzących 
działalność usługową, handlową, skła-
dową, transportową, a woda zużywana 

jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb 
bytowych,

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

taryfowe grupy odbiorców dotyczące 
odprowadzania ścieków

1.  (Grupa I. A) Odbiorcy indywidualni 
odprowadzający wyłącznie ścieki 
o charakterze bytowym; dotyczy 
odbiorców, którzy odprowadzają 
ścieki z budynków mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego oraz uży-
teczności publicznej, powstające 

WIK opole – taryfy na 2017 r.
RyszARd KeRn

na podstawie uchwały nr XXi/129/2016 rady Gminy turawa z dnia 25 listopa-
da 2016 r. ,,w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r.” na terenie Gminy turawa obsługiwanym przez wiK opole obowiązywać 
będą następujące ceny usług dla przypisanych im grup taryfowych:

w wyniku ludzkiego metabolizmu 
lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym 
składzie pochodzące z tych budyn-
ków. Grupa ta obejmuje także od-
biorców prowadzących działalność 
usługową, handlową, składową, 
transportową, a odprowadzane ścieki 
mają wyłącznie charakter bytowy,

2.  (Grupa I. B) Odbiorcy instytucjonal-
ni odprowadzający wyłącznie ścieki 

o charakterze bytowym; dotyczy 
odbiorców, którzy odprowadzają 
ścieki z budynków mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej, powstające 
w wyniku ludzkiego metabolizmu 
lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym 
składzie pochodzące z tych budyn-
ków. Grupa ta obejmuje także od-
biorców prowadzących działalność 

usługową, handlową, składową, 
transportową, a odprowadzane 
ścieki mają wyłącznie charakter 
bytowy,

3.  (Grupa II. B) Odbiorcy instytu-
cjonalni odprowadzający ścieki 
przemysłowe; dotyczy odbiorców 
prowadzących działalność han-
dlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, którzy 
odprowadzają ścieki.

i.  wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf 
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
(w złotych)

Lp.
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Cena za 1 m3 
dostarczonej 

wody w zł

Stawka opłaty 
abonamentowej 
w zł (za jeden okres 
rozliczeniowy / za rozli-
czenie jednego przyrządu 
pomiarowego)

netto1) brutto2) netto1) brutto2)

1 2 3 4 5 6

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

1.

Grupa I. A
odbiorcy indywi-
dualni zużywający 
wodę do spożycia 
lub na cele socjal-
no-bytowe

3,87 4,18

licznik główny

4,70 5,08

Podlicznik

3,25 3,51

ryczałt

1,80 1,94

2.

Grupa I. B
odbiorcy instytu-
cjonalni (zbiorowi) 
zużywający wodę 
do spożycia lub 
na cele socjalno-
bytowe

3,87 4,18

licznik główny

5,27 5,69

Podlicznik

3,82 4,13

ryczałt

2,37 2,56

Woda przeznaczona do pozostałych celów

3.

Grupa II. B
odbiorcy instytu-
cjonalni (zbiorowi) 
zużywający wodę 
do spożycia do po-
zostałych celów

3,94 4,26

licznik główny

5,27 5,69

Podlicznik

3,82 4,13

ryczałt

2,37 2,56

ii.  wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego 
odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf 
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (w złotych)

Lp.
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Cena za 1 m3 od-
prowadzonych 
ścieków w [zł]

Stawka opłaty 
abonamentowej 
w [zł] (za jeden okres 
rozliczeniowy/za rozli-

czenie jednego przyrządu 
pomiarowego)

netto brutto netto brutto

1 2 3 4 5 6

Ścieki bytowe

1.

Grupa I. A
odbiorcy indy-
widualni od-
prowadzający 
wyłącznie ścieki 
o charakterze 
bytowym

5,25 5,67

licznik główny

4,70 5,08

Podlicznik

3,25 3,51

ryczałt

1,80 1,94

2.

Grupa I. B
odbiorcy insty-
tucjonalni od-
prowadzający 
wyłącznie ścieki 
o charakterze 
bytowym

5,25 5,67

licznik główny

5,27 5,69

Podlicznik

3,82 4,13

ryczałt

2,37 2,56

Ścieki przemysłowe

3.

Grupa II. B
odbiorcy insty-
tucjonalni odpro-
wadzający ścieki 
przemysłowe

7,42 8,01

licznik główny

5,27 5,69

Podlicznik

3,82 4,13

ryczałt

2,37 2,56
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i. zaopatrzenie w wodę

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę wyłoniono na podstawie celu 
zużycia wody lub odprowadzania ścieków, 
a także na podstawie sposobu rozliczeń 
za świadczone usługi, czternaście grup 
taryfowych odbiorców usług:

Grupa	pierwsza	W-1 obejmuje gospo-
darstwa domowe, właścicieli, zarządców 
budynków wielorodzinnych zużywających 
wodę na cele socjalno bytowe oraz odpro-
wadzających ścieki bytowe rozliczanych za 
ilość zużytej wody na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym.. Sposób dostar-
czania faktury: faktura papierowa.

Grupa	druga	W1-A obejmuje gospo-
darst wa domowe, właścicieli, zarządców 
budynków wielorodzinnych zużywających 
wyłącznie wodę na cele socjalno bytowe 
rozliczanych za ilość zużytej wody na pod-
stawie wskazań wodomierza głównego, 
w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
papierowa.

Grupa	trzecia	W2 obejmuje pozosta-
łych odbiorców usług, zużywających wodę 
na cele socjalno-bytowe oraz odprowa-
dzających ścieki bytowe, korzystających 
okresowo z usług np. domki letniskowe, 
ogródki działkowe rozliczanych za ilość 
zużytej wody na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w 3 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarcza-
nia faktury: faktura papierowa.

Grupa	czwarta	W2-A obejmuje pozo-
stałych odbiorców usług, zużywających 
wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe, 
korzystających okresowo z usług np. 
domki letniskowe, ogródki działkowe 
rozliczanych za ilość zużytej wody na 
podstawie wskazań wodomierza głów-
nego, w 3 miesięcznym cyklu rozlicze-
niowym. Sposób dostarczania faktury: 
faktura papierowa.

Grupa	piąta	W3 obejmuje gospo-
darstwa domowe, osoby korzystające 
z lokali w budynkach wielolokalowych 
zużywających wodę na cele socjalno-by-
towe oraz odprowadzający ścieki bytowe 

rozliczanych na podstawie wskazań wodo-
mierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura papierowa.

Grupa	szósta	W4 obejmuje odbiorców 
wody przemysłowej i poza przemysłowej 
oraz odprowadzający ścieki bytowe na 
inne potrzeby niż gospodarstwa do-
mowe, przeznaczonej do spożycia lub 
na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, 
hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za 
ilość zużytej wody na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarcza-
nia faktury: faktura papierowa.

Grupa	siódma	W4-A obejmuje wy-
łącznie odbiorców wody przemysłowej 
i poza przemysłowej na inne potrzeby niż 
gospodarstwa domowe, przeznaczonej 
do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo wychowawcze 
i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdro-
wia, zakłady usługowe i pozostałych, 
rozliczanych za ilość zużytej wody na 
podstawie wskazań wodomierza głów-
nego, w 1 miesięcznym cyklu rozlicze-
niowym. Sposób dostarczania faktury: 
faktura papierowa.

Grupa	ósma	EW1 obejmuje gospo-
darstwa domowe, właścicieli, zarządców 
budynków wielorodzinnych zużywających 
wodę na cele socjalno bytowe oraz od-
prowadzających ścieki bytowe rozlicza-
nych za ilość zużytej wody na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, w 1 
miesięcznym cyklu rozliczeniowym.. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
elektroniczna.

Grupa	dziewiąta	EW1-A obejmuje 
gospodarstwa domowe, właścicieli, za-
rządców budynków wielorodzinnych 
zużywających wyłącznie wodę na cele 
socjalno bytowe rozliczanych za ilość 
zużytej wody na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarcza-
nia faktury: faktura elektroniczna.

Grupa	dziesiąta	EW2 obejmuje pozo-
stałych odbiorców usług, zużywających 
wodę na cele socjalno-bytowe oraz odpro-
wadzających ścieki bytowe, korzystających 
okresowo z usług np. domki letniskowe, 
ogródki działkowe rozliczanych za ilość 
zużytej wody na podstawie wskazań wodo-
mierza głównego, w 3 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura elektroniczna.

Grupa	jedenasta	EW2-A obejmuje 
pozostałych odbiorców usług, zużywa-
jących wyłącznie wodę na cele socjal-
no-bytowe, korzystających okresowo 
z usług np. domki letniskowe, ogródki 
działkowe rozliczanych za ilość zużytej 
wody na podstawie wskazań wodomie-
rza głównego, w 3 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura elektroniczna.

Grupa	dwunasta	EW3 obejmuje go-
spodarstwa domowe, osoby korzystające 
z lokali w budynkach wielolokalowych 
zużywających wodę na cele socjalno-by-
towe oraz odprowadzający ścieki bytowe 
rozliczanych na podstawie wskazań wodo-
mierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura elektroniczna.

Grupa	 trzynasta	EW4 obejmuje 
odbiorców wody przemysłowej i poza 
przemysłowej oraz odprowadzający ścieki 
bytowe na inne potrzeby niż gospodar-
stwa domowe, przeznaczonej do spożycia 
lub na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, 
hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych 
za ilość zużytej wody na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, w 1 
miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
elektroniczna.

Grupa	czternasta	W4-A obejmuje 
wyłącznie odbiorców wody przemysłowej 
i poza przemysłowej na inne potrzeby niż 
gospodarstwa domowe, przeznaczonej 
do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo wychowawcze 
i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdro-
wia, zakłady usługowe i pozostałych, 
rozliczanych za ilość zużytej wody na 
podstawie wskazań wodomierza głów-
nego, w 1 miesięcznym cyklu rozlicze-
niowym. Sposób dostarczania faktury: 
faktura elektroniczna.

WIK Turawa – taryfy na 2017 r.
RyszARd KeRn

na podstawie uchwały nr XXi/128/2016 rady Gminy turawa z dnia 25 listopada 
2016r. ,,w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” 
na terenie Gminy turawa obsługiwanym przez wiK turawa obowiązywać będą 
następujące ceny usług dla przypisanych im grup taryfowych:

ii. odbiór ścieków

w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków wyłoniono 
dwadzieścia taryfowych grup 
odbiorców usług.

Grupa	pierwsza	S1 obejmuje gospo-
darstwa domowe, właścicieli, zarządców 
budynków wielorodzinnych odprowa-
dzających ścieki bytowe oraz zużywa-
jących wodę na celesocjalno-bytowe 
z gospodarstw domowych rozliczanych 
za ilość odprowadzonych ścieków na 
podstawie wskazań wodomierza głów-
nego lub urządzeń pomiarowych, w 1 
miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
papierowa.

Grupa	druga	S1-A obejmuje gospodar-
stwa domowe, właścicieli, zarządców bu-
dynków wielorodzinnych odprowadzający 
wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw 
domowych rozliczanych za ilość odprowa-
dzonych ścieków na podstawie wskazań 
wodomierza głównego lub urządzeń 
pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura papierowa.

Grupa	trzecia	S2 obejmuje pozosta-
łych odbiorców usług, odprowadzających 
ścieki bytowe oraz zużywających wodę 
na cele socjalno-bytowe, korzystających 
okresowo z usług np. domki letniskowe, 
rozliczanych za ilość odprowadzanych 
ścieków na podstawie wskazań wodomie-
rza głównego lub urządzeń pomiarowych, 
w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
papierowa.

Grupa	czwarta	S2-A obejmuje pozosta-
łych odbiorców usług, odprowadzających 
wyłącznie ścieki bytowe, korzystających 
okresowo z usług np. domki letniskowe, 
rozliczanych za ilość odprowadzanych 
ścieków na podstawie wskazań wodomie-
rza głównego lub urządzeń pomiarowych, 
w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
papierowa.

Grupa	piąta	S3 obejmuje gospodarstwa 
domowe, osoby odprowadzające ścieki 
bytowe korzystające z lokali w budynkach 
wielolokalowych rozliczanych za ilość 
odprowadzanych ścieków na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, w 1 
miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Sposób dostarczania faktury: faktura 
papierowa.

Grupa	szósta	S4 obejmuje pozostałych 
odbiorców przemysłowych i poza przemy-
słowych, odprowadzających ścieki bytowe 
oraz zużywających wodę np. placówki 
opiekuńczo wychowawczych i oświatowe, 
hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za 
ilość odprowadzanych ścieków na podsta-
wie wskazań wodomierza, wodomierza 
głównego, wodomierzy dodatkowych lub 
urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarcza-
nia faktury: faktura papierowa.

Grupa	siódma	S4-A obejmuje po-
zostałych odbiorców przemysłowych 
i poza przemysłowych, odprowadzających 
wyłącznie ścieki bytowe np. placówki 
opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, 
hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za 
ilość odprowadzanych ścieków na podsta-
wie wskazań wodomierza, wodomierza 
głównego, wodomierzy dodatkowych lub 
urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarcza-
nia faktury: faktura papierowa.

Grupa	ósma	S5 obejmuje gospodarstwa 
domowe odprowadzające ścieki, rozlicza-
ne ryczałtowo na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody, w 1 miesięcznym cyklu rozlicze-
niowym. Sposób dostarczania faktury: 
faktura papierowa.

Grupa	dziewiąta	S6 obejmuje pozosta-
łych odbiorców usług odprowadzających 
ścieki korzystających okresowoz usług np. 
domki letniskowe rozliczanych ryczałto-
wo na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody, w 3 
miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
papierowa.

Grupa	dziesiąta	ES1 obejmuje gospo-
darstwa domowe, właścicieli, zarządców 
budynków wielorodzinnych odprowa-
dzających ścieki bytowe oraz zużywa-
jących wodę na cele socjalno-bytowe 
z gospodarstw domowych rozliczanych 
za ilość odprowadzonych ścieków na 
podstawie wskazań wodomierza głów-
nego lub urządzeń pomiarowych, w 1 
miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
elektroniczna.

Grupa	jedenasta	ES1-A obejmuje 
gospodarstwa domowe, właścicieli, za-
rządców budynków wielorodzinnych 
odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe 

1)  wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 
2017 r. ( w złotych)

Lp. Taryfowe grupy 
odbiorców

Cena zł/m3
Stawka opłaty abonamento-

wej zł/punkt poboru/okres 
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto

1 W1 3,87 4,18 5,35 5,78

2 W1-A 3,87 4,18 8,28 8,94

3 W2 3,87 4,18 10,03 10,84

4 W2-A 3,87 4,18 12,99 14,03

5 W3 3,87 4,18 3,00 3,24

6 W4 3,87 4,18 5,36 5,79

7 W4-A 3,87 4,18 8,29 8,95

8 EW-1 3,87 4,18 4,39 4,74

9 EW1-A 3,87 4,18 7,33 7,92

10 EW2 3,87 4,18 9,09 9,82

11 EW2-A 3,87 4,18 12,03 12,99

12 EW3 3,87 4,18 2,04 2,20

13 EW4 3,87 4,18 4,39 4,74

14 EW4-A 3,87 4,18 7,33 7,92
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z gospodarstw domowych rozliczanych 
za ilość odprowadzonych ścieków na 
podstawie wskazań wodomierza głów-
nego lub urządzeń pomiarowych, w 1 
miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
elektroniczna.

Grupa	dwunasta	ES2 obejmuje pozo-
stałych odbiorców usług, odprowadzają-
cych ścieki bytowe oraz zużywających 
wodę na celesocjalno-bytowe, korzy-
stających okresowo z usług np. domki 
letniskowe, rozliczanych za ilość odpro-
wadzanych ścieków na podstawie wskazań 
wodomierza głównego lub urządzeń 
pomiarowych, w 3 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura elektroniczna.

Grupa	trzynasta	ES2-A obejmuje 
pozostałych odbiorców usług, odpro-
wadzających wyłącznie ścieki bytowe, 
korzystających okresowo z usług np. 
domki letniskowe, rozliczanych za ilość 
odprowadzanych ścieków na podstawie 
wskazań wodomierza głównego lub urzą-
dzeń pomiarowych, w 3 miesięcznym cy-
klu rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura elektroniczna.

Grupa	czternasta	ES3 obejmuje gospo-
darstwa domowe, osoby odprowadzające 
ścieki bytowe korzystające z lokali w bu-
dynkach wielolokalowych rozliczanych za 
ilość odprowadzanych ścieków na pod-
stawie wskazań wodomierza głównego, 
w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
elektroniczna.

Grupa	piętnasta	ES4 obejmuje po-
zostałych odbiorców przemysłowych 
i poza przemysłowych, odprowadzających 
ścieki bytowe oraz zużywających wodę 
np. placówki opiekuńczo wychowaw-
czych i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki 
zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, 
rozliczanych za ilość odprowadzanych 
ścieków na podstawie wskazań wodomie-
rza, wodomierza głównego, wodomierzy 
dodatkowych lub urządzeń pomiarowych, 
w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
elektroniczna.

Grupa	szesnasta	ES4-A obejmuje 
pozostałych odbiorców przemysłowych 
i poza przemysłowych, odprowadzających 
wyłącznie ścieki bytowe np. placówki 
opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, 
hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za 
ilość odprowadzanych ścieków na podsta-
wie wskazań wodomierza, wodomierza 

głównego, wodomierzy dodatkowych lub 
urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarcza-
nia faktury: faktura elektroniczna.

Grupa	siedemnasta	ES5 obejmuje 
gospodarstwa domowe odprowadzające 
ścieki, rozliczane ryczałtowo na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody, w 1 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. Sposób dostarczania 
faktury: faktura elektroniczna.

Grupa	osiemnasta	ES6 obejmuje po-
zostałych odbiorców usług odprowadza-
jących ścieki korzystających okresowo 
z usług np. domki letniskowe rozliczanych 

ryczałtowo na podstawie przepisów doty-
czących przeciętnych norm zużycia wody, 
w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
Sposób dostarczania faktury: faktura 
elektroniczna.

Grupa	dziewiętnasta	AP obejmuje 
abonament za wodomierz dodatkowy 
mierzący ilość wody zużytej bezpowrot-
nie, rozliczany, w 1 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym.

Grupa	dwudziesta	AP3 obejmuje 
abonament za wodomierz dodatkowy 
mierzący ilość wody zużytej bezpowrot-
nie, rozliczany, w 3 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym.

2)  wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków 
w okresie obowiązywania taryf od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
(w złotych)

Lp.
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Cena zł/m3
Stawka opłaty abonamento-

wej zł/punkt poboru/okres 
rozliczeniowy

netto brutto netto brutto

1 s1 9,61 10,38 9,65 10,43

2 s1-a 9,61 10,38 12,55 13,56

3 s2 9,61 10,38 22,93 24,77

4 s2-a 9,61 10,38 25,88 27,95

5 s3 9,61 10,38 3,00 3,24

6 s4 9,61 10,38 9,66 10,43

7 s4-a 9,61 10,38 12,68 13,69

8 s5 9,61 10,38 11,48 12,40

9 s6 9,61 10,38 24,75 26,73

10 es1 9,61 10,38 8,69 9,39

11 es1-a 9,61 10,38 11,63 12,56

12 es2 9,61 10,38 21,99 23,75

13 es2-a 9,61 10,38 24,93 26,92

14 es3 9,61 10,38 2,04 2,20

15 es4 9,61 10,38 8,69 9,39

16 es4-a 9,61 10,38 11,63 12,56

17 es5 9,61 10,38 10,47 11,31

18 es6 9,61 10,38 23,77 25,67

19 aP 9,61 10,38 1,16 1,25

20 aP3 9,61 10,38 1,16 1,25

lP 2014 2015 2016

3 415, 0 m²
46,09 Mg

25 Wnioskodawców
16 budynków

11 pryzm 

3 790,00 m²
43,26 Mg 

41 Wnioskodawców
28 budynków 

16 pryzm 

4 697,00 m²
56,179 Mg

26 Wnioskodawców
18 budynków

14 pryzm 

Miejsce unieszkodliwienia: miejsce unieszkodliwienia: miejsce unieszkodliwienia: 

sKłaDowisKo FirMy:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. „Eko-Radomsko” WOD-BUD Sp. zo.o.
z siedzibą w Dobrów 8 z siedzibą w radomsku z siedzibą w Kraśniku
28-142 tuczępy ul. narutowicza 5b ul. Piłsudskiego 12/1
 97-500 raDoMsKo 23-200 KraśniK

usuwanie azBestu w Gminie  
turawa – dotychczasowe efeKty
dAnuTA PIWoWARczyK

W latach 2014-2016r. dzięki pozy-
skanej dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Opolu na terenie 
Gminy Turawa zostało usuniętych: 
11 902,00 m² płyt azbestowych 
w przeliczeniu na masę odpadów 
– 145,529 mg

pozyskana dotacja z wfośiGw 
w opolu w latach 2014–2016:

2014 – 23 865,13 zł
2015 – 28 852,19 zł
2016 – 24 749,99 zł

RAzEM: – 77 467,31 zł

Płyty azbestowo-cementowe faliste na powierzchni dachu przed 
demontażem i odbiorem

Zdjęty azbest i przygotowany do transportu do miejsca unieszko-
dliwienia

Płyty faliste azbestowo-cementowe na nieruchomości przed odbio-
rem i utylizacją

Płyty azbestowo-ce-
mentowe płaskie na 
powierzchni dachu 
przed demontażem 
i odbiorem

Zdjęty azbest i przygotowany do transportu do miejsca unieszko-
dliwienia

Zdjęty azbest 
z dachu na 
nieruchomości 
i przygotowany 
do transportu
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W 2016r. w ramach Umowy Dotacji z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
Gmina Turawa otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu, 
które wyniosło: 24	749,99zł, 

w tym ze środków:
NFOŚiGW w Warszawie – 14	558,82	zł	(50%	kosztów);
WFOŚiGW w Opolu – 10	191,17	zł	(35%	kosztów);
Udział środków własnych beneficjentów końcowych – Wnio-

skodawców 4	367,65	zł – co stanowiło 15%.
Dofinansowanie	obejmowało	następujące	prace:	demontaż,	

transport,	zbierania	(wyrobów	wcześniej	zdemontowanych)	
i	unieszkodliwianie	odpadów	zawierających	azbest	dla	miesz-
kańców,	którzy	wystąpili	do	Gminy	Turawa	ze	stosownym	
wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy 
udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Ilość usuniętych płyt azbestowo-cementowych wyniosła: 
4	697,00	m², co stanowiło 56,179	Mg odpadów. 

Azbest został usunięty z:
18	budynków	•	 typu: budynki gospodarcze, wiaty, garaże, szopy, 
stodoły, domki letniskowe z obrzeży Jezior Turawskich,
14	pryzm	•	 płyt azbestowych wcześniej składowanych na 
posesjach.

Z dofinansowania skorzystało: 26	Wnioskodawców. 
Wykonawcą zadania była firma: Zakład	Gospodarki	Komu-

nalnej	„GRONEKO”	z	siedzibą	Mikorzyn	19,	87-732	Lubanie, 
posiadająca stosowne zezwolenia w tym zakresie. 

Odpady azbestowe zostały poddane unieszkodliwieniu na 
składowisku odpadów niebezpiecznych, posiadającym pozwolenie 
na prowadzenie składowania odpadów niebezpiecznych zawie-
rających azbest: WOD-BUD	Sp.	zo.o.	z	siedzibą	w	Kraśniku	
przy	ul.	Piłsudskiego	12/1,	23-200	Kraśnik.

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

usuwanie azBestu w Gminie turawa – dofinansowanie  
usuwania azBestu w 2016 roKu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił 
z początkiem października 2016 r. Program	

ograniczenia	niskiej	emisji	w	województwie	opolskim	dla	osób	
fizycznych	przy	udziale	środków	WFOŚiGW	w	Opolu. 

W ramach Programu mogą być dofinansowane następujące 
przedsięwzięcia:

1. wymiana źródła ciepła o niskiej sprawności energetycznej 
w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na no-
woczesne o wyższej sprawności (EKO-PIEC);

2. termomodernizacja domów jednorodzinnych obejmująca 
wymianę okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym 
bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie 
dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na 
gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem (EKO-
TERM);

3. wymiana źródła ciepła w domach jednorodzinnych lub 
lokalach mieszkalnych o niskiej sprawności energetycznej na 
nowoczesne o wyższej sprawności oraz termomodernizacja 
domów jednorodzinnych obejmująca wymianę okien, drzwi 
balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, 
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad 
ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu 
nad nieogrzewaną piwnicą/garażem (EKO-DOM);

4. zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię odna-
wialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących 
w budowie (OZE).

Dofinansowanie	w	ramach	w/w	Programu	jest	udzielane	
w	formie	pożyczki	(aktualne	oprocentowanie	2,5	%w	skali	
roku	)	bez	żadnych	prowizji	i	marży	z	możliwością	jej	czę-
ściowego	umorzenia	(nawet	do	30	%	w	przypadku	wymiany	
źródła	ciepła). 

Okres kwalifikowania kosztów liczony będzie od dnia złoże-
nia wniosku o pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu, co oznacza, że 
uznawane będą tylko kwoty faktur wystawionych nie wcześniej 
niż w dniu złożenia wniosku o pożyczkę.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów 
Programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu 
www.wfosigw.opole.pl	w	zakładce	Portal	beneficjenta/
Pożyczki	dla	osób	fizycznych.

Dodatkowo, informacji udzielają pracownicy Zespołu Fun-
duszy Europejskich:

EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM 77 45 67 873 wew. 
116,117,108,148,147,123

OZE 77 45 67 891 wew. 103,150 
Wnioski należy składać bezpośrednio w formie pisemnej 

w sekretariacie WFOŚiGW w Opolu, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy Funduszu, albo przesyłać drogą pocztową 
lub kurierem na adres:

wojewódzki fundusz ochrony środowiska i Gospodarki 
wodnej w opolu

45-018 opole, ul. Krakowska 53; www.wfosigw.opole.pl
Wnioskodawca składa do WFOŚiGW w Opolu wniosek 

o pożyczkę	wraz z wymaganymi załącznikami.
Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami należy sporządzić 

zgodnie ze	wzorami obowiązującymi dla każdej części Pro-
gramu.	Formularz	wniosku	wraz	z	wykazem	wymaganych	
załączników	dostępny	jest	na	stronie	internetowej	WFOŚiGW	
w	Opolu,	pod	adresem	www.wfosigw.opole.pl.	Wzory wniosków, 
załączników oraz pozostałych dokumentów będących podstawą 
oceny wniosków o pożyczkę oraz kompleksowej obsługi pożyczki 
ustala Zarząd Funduszu. 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu (WFOŚiGW)

informacja wfośiGw w opolu dotycząca proGramu oGraniczenia nisKiej emisji  
w województwie opolsKim dla osóB fizycznych przy udziale środKów  
wojewódzKieGo funduszu ochrony środowisKa i GospodarKi wodnej w opolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Turawie zwraca się do mieszkań-

ców Gminy Turawa z apelem, aby nie 
przechodzili obojętnie obok potrzebu-
jących i zgłaszali wszystkie niepokojące 
przypadki osobiście w siedzibie ośrodka 
lub telefonicznie, jak również pracow-

nikom innych instytucji zobligowanych 
do udzielania pomocy. Wyrażam przeko-
nanie, że społeczna wrażliwość mieszkań-
ców naszej Gminy pozwoli na działania 
profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw 
troski o najsłabszych i pozwoli uniknąć 
nieszczęśliwych następstw zimy. 

KonTAKT TeLeFonIczny:

999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
991 – Pogotowie Energetyczne
112 –  Telefon Ratunkowy (tylko z telefonu 

komórkowego)
0 800 120 226 – infolinia Policji
(połączenie bezpłatne )
77 4026-740 Policja Ozimek
77 4212-229 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Turawie.

pomóŻmy przetrwać zimę
BARBARA Bosy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Turawie
zbliżający się okres zimowy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie temperatury 
i obfite opady śniegu stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 
bezdomnych, samotnych (starszych i niepełnosprawnych )oraz nadużywających 
alkoholu. należy więc podjąć wszelkie działania dla ochrony tych osób w celu 
zapobiegania zamarznięciom.

Podstawowym zadaniem NTG jest 
sformułowanie „Projektu pla-

nu urządzenia lasu”, akceptacja spo-
rządzonej „Prognozy oddziaływania 
planu urządzenia lasu na środowisko 
i obszary Natura 2000”, a także analiza  
i akceptacja zadań wykonanych w mi-
nionym okresie obowiązywania planu 
urządzenia lasu.

Na Naradę Techniczno-Gospodarczą 
do Nadleśnictwa Turawa przybyli przed-
stawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach, Zespołu 
Ochrony Lasu w Opolu, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, jak rów-
nież przedstawiciele Biura Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej Sękocin Stary  
i z oddziału w Brzegu, Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych, KM PSP w Opo-
lu, Powiatowego Wydziału Inspekcji Sani-
tarnej, jednostek samorządowych, organi-
zacji społecznych i zakładów usług leśnych. 

Naradzie przewodniczył Zastępca 
Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP 
w Katowicach Jurand Irlik. Następnie 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Turawa przed-
stawił analizę gospodarki przeszłej za 
ubiegłe 10-lecie 2007-2016, podsumo-
wującą działalność Nadleśnictwa w tym 
okresie. Swoje referaty wygłosili również: 

przedstawiciel BULiGL 
oddział w Brzegu, w któ-
rym przedstawił w synte-
tycznej formie plan gospo-
darki leśnej na przyszłe 
dziesięciolecie 2017-2026, 
a także kierownik ZOL 
w Opolu. 

Każdy uczestnik na-
rady mógł wziąć udział 
w dyskusji na temat przed-
stawionego projektu planu 
oraz zgłaszać swoje ewen-
tualne uwagi.

narada w techniczno-Gospodarcza  
w nadleśnictwie turawa
IRenA KuReK
w dniu 17 października 2016 r. w siedzibie nadleśnictwa turawa odbyła się narada 
techniczno-Gospodarcza (ntG), stanowiąca kolejny etap prac nad planem urzą-
dzania lasu.
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LIczenIe dzIKóW
w dniach 17–21 października została przeprowadzona 
inwentaryzacja dzików na terenie nadleśnictwa turawa.  
inwentaryzacja została przeprowadzona metodą pędzeń 
próbnych. udział w niej wzięli pracownicy nadleśnictwa 
oraz myśliwi z kół łowieckich ,znajdujących się na terenie 
naszej jednostki.
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Bierdzany Brak  
danych 420

skład zarządu na rok 1992
przewodniczący jan lauer
zastępca jan Michalczyk
sekretarz józef tamm
skarbnik Franciszek Dreja

członkowie
urszula Prochota
Bernhard Kroll
Benedykt Danisch

komisja 
rewizyjna

jerzy walerowicz
Bernhard reichel
waltraud Kulig
Bernhard stas

historia mniejszości niemiecKiej  
nA TeRenIe GMIny TuRAWA cz. II
JeRzy FARys
na terenie Gminy turawa w 1989 r. z inicjatywy aktywnych 
mieszkańców zaczęły tworzyć się nieoficjalnie koła zrzeszające 
niemców zamieszkałych w polsce. na początku odbywały się 
poufne rozmowy, bo nikt z rozmówców nie wiedział jak zareaguje 
władza. po kilku miesiącach niepewności i kolejnych prób rejestracji, 
mniejszość niemiecka w polsce została oficjalnie uznana.
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Kadłub 
turawski

21.05.
1990 465 118

skład zarządu na rok 1990
przewodniczący Henryk Farys
zastępca Paweł Kupka
sekretarz Paweł waloszek
skarbnik jerzy reimann

członkowie
ernest Grzesik
jerzy Grzesik
Konrad Kilian

komisja 
rewizyjna

Maksymilian Matysek
rita Kaleja
józef Grysczyk

Kotórz 
Mały

20.05.
1990 488 140

skład zarządu na rok 1990
przewodniczący Meinrad Dlugosz
zastępca leon Kupka
sekretarz renata Halupczok
skarbnik józef Długosz

członkowie
Franciszek świerc
antoni Bloszczyk
stanisław Komor

komisja 
rewizyjna

reinhold Golla
eryk Kubus
alfons jończyk

Kotórz 
wielki

Brak  
danych 217 Brak 

danych

skład zarządu na rok 1992
przewodniczący Fritz Kannenberg
zastępca józef ofczorz
sekretarz Piotr Gola
skarbnik alfred Polednia

członkowie

Gerard Dziuk, amalia 
Heinze, jan Domin, 
werner Panicz, alojzy 
ozimek, Franciszek 
Knop

komisja 
rewizyjna

józef Fronia
Dieter Krause
Gerard tarara

ligota 
turawska

15.05.
1990 577 139

skład zarządu na rok 1990
przewodniczący jan tamm
sekretarz jan Michalczyk
skarbnik rudolf Bartyla

członkowie
józef staś
stefan stasch
józef Mendel

komisja 
rewizyjna

Helmut syga
adelheid Bensch
Paweł Kansy

osowiec
węgry, 
trzęsina

20.05.1990

1069:
590 

węgry
348 

osowiec
131 

trzęsina

298

skład zarządu na rok 1990
przewodniczący stefan janus
zastępca jerzy Buchta
sekretarz Piotr jendrzej
skarbnik Helmut wiench

członkowie
Paweł Madera
józef Gepert
werner Pikos

komisja 
rewizyjna

richard Pielawa
Hildegard Gelar
Herbert rychlikowski
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skład zarządu
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rzędów 20.05.1990 243 65

skład zarządu na rok 1990

przewodniczący joachim ebisch

zastępca stefan Bloszczyk

sekretarz –

skarbnik Max elias

członkowie
edmund Glowka
irma Kensy
adelheid ebisch

komisja 
rewizyjna

ingrid Kupka
Beate Kompala
Herbert Hentschel
agnes Moch

turawa 20.05.1990 329 83

skład zarządu na rok 1990

przewodniczący alfred Kupka

zastępca –

sekretarz jerzy Kurek

skarbnik Dieter libera

członkowie ewald rymarczyk
jan Klimas

komisja 
rewizyjna

Gertrud smok
Piotr zyla
Grzegorz Halupczok

z a k r z ó w 
turawski 28.05.1990 438 81

skład zarządu na rok 1990

przewodniczący józef Passon

zastępca jerzy lauer

sekretarz leonard warzecha

skarbnik Gabriela Pukowiec

członkowie
willibald niesporek
ryszard sikora
joachim Halupczok

komisja 
rewizyjna

ludwik twardawski
eryk lesik
Paweł egemann

zawada 22.05.1990 687 135

skład zarządu na rok 1990

przewodniczący rudolf Viktor

zastępca Herbert szymon

sekretarz Henryk Pikos

skarbnik erich wotzlaw

członkowie

Paul slota
erich Feliks
Paul Datko
Marie schwiertz
teofil sylla

komisja 
rewizyjna

jerzy Hylla
Herbert adamiec
walter Bandura

Ogromne zasługi w tworzeniu Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego Mniejszości Niemieckiej na terenie Gminny Turawa 
miał Herbert	Hentschel, wieloletni przewodniczący. Pierwszymi 
działaczami w kołach mniejszości na terenie poszczególnych wsi 
i zarządzie gminnym, byli głównie starsi mieszkańcy. Dopiero 
po kilku latach ster przejęli ich młodsi następcy.
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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

0,70 zł

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych

4,54 zł  
od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 

0,22 zł

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 
o rewitalizacji (Dz.u. z 2015r., poz. 1777 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu 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

pola namiotowe 0,38 zł

od budynków lub ich części:
stawka od 1m2 powierzchni 

użytkowej

mieszkalnych 0,70 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej

18,90 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 zł

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

4,61 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

stawKi podatKu od nieruchomości na 2017 r.
LeszeK BednARz
(zgodnie z uchwałą nr XXi/123/16 rady Gminy turawa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2017 rok.)

Komunikat 
prezesa Głównego urzędu statystycznego

z	dnia	18	października	2016	r.
w	sprawie	średniej	ceny	skupu	żyta	za	okres	11	kwar-

tałów	będącej	podstawą	do	ustalenia	podatku	rolnego	na	
rok	podatkowy	2017.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) 
ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 
wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Komunikat 
prezesa Głównego urzędu statystycznego

z	dnia	20	października	2016	r.
w	sprawie	średniej	ceny	sprzedaży	drewna,	obliczonej	

według	średniej	ceny	drewna	uzyskanej	przez	nadleśnictwa	
za	pierwsze	trzy	kwartały	2016	r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579) 
ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona we-
dług średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1m3.

W ostatni tydzień września (29-30 
września) posprzątane zostały 

obrzeża Jeziora Dużego (brzeg południo-
wy i północny), Jeziora Średniego i Jeziora 
Małego, brzegi rzeki Mała Panew w Tura-
wie, obrzeża lasów, poboczy dróg, ścieżek 
oraz poszczególne miejscowości.

w sprzątanie zaangażowane były 
następujące placówki oświatowe:

–	7	szkół:
PG w Turawie (ok. 78 uczniów) – sprzą-•	
tali Turawę, teren wokół szkoły;
PSP Osowiec (ok. 172 uczniów) – •	
sprzątali Osowiec, teren wokół szkoły, 
pobliski las, pobocza dróg ,
PSP Zawada (ok. 118 uczniów) – sprzą-•	
tali Zawadę, w tym teren wokół szkoły 
oraz rejon ul. Wodociągowej,
PSP Ligota Turawska (ok. 97 uczniów) •	
– sprzątali teren Ligoty Turawskiej, 
pobocza drogi Ligota Turawska-Ka-
dłub Turawski oraz wieś Zakrzów 
Turawski,
PSP Bierdzany (ok. 39 uczniów) – •	
sprzątali Bierdzany, w tym teren wokół 
szkoły,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ka-•	
dłubie Turawskim (ok. 26 uczniów) 
– sprzątali Kadłub Turawski;
Niepubliczna Szkoła Podstawowa •	
w Węgrach (ok. 130 uczniów) – sprzą-
tali Węgry i okolice;

–	6	przedszkoli
Publiczne Przedszkole w Kotorzu Ma-•	
łym (ok. 44 przedszkolaków),
Bierdzanach (ok. 37 przedszkolaków) •	
oraz
Turawie (ok. 50 przedszkolaków),•	
Publiczne Przedszkole w Zakrzowie •	
Turawskim (15 przedszkolaków), 
Publiczne Przedszkole w Zawadzie •	
(ok. 41 przedszkolaków) oraz
Publiczne Przedszkole w Węgrach (ok. •	
50 przedszkolaków).
Pozostali	uczestnicy:
Dom	Dziecka	w	Turawie•	  – porząd-
kował teren Rybaczówki oraz teren 
przyległy do Pomnika Przyrody (dąb 
bezszypułkowy), który zlokalizowany 
jest naprzeciw wału Jeziora Dużego,
Areszt	Śledczy	w	Turawie•	  – osadzone 
kobiety porządkowały obrzeża Jeziora 
Średniego, Jeziora Małego oraz Jeziora 
Dużego (brzeg południowy), lasy, 
pobocza dróg leśnych,
Urząd	Gminy	Turawa•	  – zapewnił 
worki na zbiórkę śmieci oraz ręka-
wiczki ochronne,
Remondis	Opole	Sp.	z	o.	o	•	 – zapewnił 
bezpłatny odbiór i utylizację zebranych 
odpadów.
Ponadto	w	akcji	udział	wzięli:
Spółdzielnia	Samopomoc	Chłopska	•	
w	Turawie,
PGLLP	Nadleśnictwo	Turawa,•	

Sołectwo	Turawa,•	
Wielkie	Księstwo	Turawskie.•	

Za udział w akcji wszystkim uczniom, 
dyrektorom szkół, nauczycielom oraz 
opiekunom serdecznie dziękujemy. Po-
dziękowania kierujemy również do: Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Turawie, 
Nadleśnictwa Turawa, Aresztu Śledczego 
w Turawie oraz przedsiębiorstwa Remon-
dis Opole Sp. z o. o.

Głównym przesłaniem akcji jest czyste 
środowisko wokół nas. Aby to osiągnąć 
wystarczy dbać o otaczające nas środo-
wisko. Mamy nadzieję, że dzięki takim 
działaniom przyczynimy się do zmiany 
świadomości ekologicznej i nawyków 
naszych mieszkańców. To	od	Nas	zależy	
czy	otaczające	nas	środowisko	będzie	
zdrowe	i	przyjazne.	Utrzymanie	porząd-
ku	wymaga	zaangażowania	wszystkich	
Mieszkańców	bez	wyjątku.

Nie	możemy	wyrzucać	odpadów	do	
lasu,	nad	brzegi	rzek	oraz	do	przydroż-
nych	rowów.

Przypominamy,	że	w	ramach	obecne-
go	systemu	gospodarki	odpadami	na	te-
renie	Gminy	Turawa	każdy	mieszkaniec	
może	oddać	firmie	odbierającej	odpady	
komunalne	dowolną	ilość	zmieszanych	
i	segregowanych	odpadów	powstałych	
w	gospodarstwie	domowym,	zgodnie	
z	obowiązującym	harmonogramem	
ich	odbioru.

sprzątanie w Gminie turawa
dAnuTA PIWoWARczyK

Gmina turawa po raz kolejny włączyła się aktywnie w ogólnopolskie obchody dnia 
ziemi. jest to cykliczna impreza plenerowa o charakterze proekologicznym.
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W Bierdzanach w parafii p.w. św. Ja-
dwigi Śląskiej obchody rozpoczęły 

się Mszą św. Następnie dzieci z lampio-
nami udały się na boisko, gdzie czekały 
na wszystkich rogaliki św. Marcina oraz 
cyrk, który zagościł w tym dniu w Bier-
dzanach.

W parafii p.w. św. Michała Archanioła 
w Kotorzu Wielkim uroczystości roz-
poczęła krótka prelekcja przygotowana 
przez Dzieci Maryi, w której to przyto-
czono najważniejsze momenty z życia 
świętego. Następnie pochodem udano 
się na poczęstunek przy ognisku. 

Natomiast 11 listopada dzieci z całej pa-
rafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Ligocie Turawskiej obchodziły uroczy-
stość św. Marcina. Dla wielu z nich to był 
niezapomniany dzień. Prócz nabożeństwa 
w kościele parafialnym i procesji ze św. 
Marcinem na koniu, prócz rogalików 
i ogniska z kiełbaskami dodatkowe atrak-
cje zapewnił.. cyrk „Arena” ze specjalnym 
programem dla najmłodszych. Po dwugo-
dzinnym spektaklu cyrkowym dzieci za-
kończyły swoje „marcinowe” świętowanie.

W Węgrach w parafii p.w. św. Józefa 
uroczystości rozpoczęły się o godz. 15:30 

nieszporami w Kościele Parafialnym. 
Następnie wszyscy uczestnicy na czele 
ze świętym Marcinem, który okrywał 
swoim płaszczem żebraka udali się na 
plac zabaw, na ognisko i rogale. Całości 
towarzyszyła oprawa muzyczna w wy-
konaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Parafii Węgry-Osowiec.

W parafii p.w. św. Floriana w Zawadzie 
o godz. 16:30 przywitano i odprowadzono 
Św. Marcina na koniu. Uroczysty pochód 
wyruszył spod Szkoły Podstawowej i udał 
się do Kościoła. Dzieci szły w pochodzie 
z lampionami, a po uroczystej Mszy Św. 
częstowano je rogalikami Św. Marci-
na. Całości przygrywała orkiestra dęta 
z Węgier.

święty marcin w naszej Gminie
MAGdALenA sAdoWsKA

11 listopada przypada dzień wspomnienia świętego marcina z tours – rycerza 
oddającego pół płaszcza żebrakowi. w ów dzień organizowane są różnego rodzaju 
pochody, których punktem kulminacyjnym jest ognisko i poczęstunek rogalikami 
świętego marcina.
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By to marzenie mogło się stać rzeczy-
wistością, gmina Turawa przebyła 

długą drogę. Wpierw na przeszkodzie 
stanęła budowa kanalizacji, tyleż samo 
nieodzowna co kosztowna. Później spłata 
zobowiązań i zagrożenie utratą przycho-
dów z C. H. Turawa Park. 

I mimo tych przeciwności udało się… 
Po pierwsze udało się doprowadzić 

do zmiany niekorzystnych zasad, które 
dawały Gminie Turawa jedynie 33% do-
finansowania inwestycji, potem udało się 
napisać i złożyć wniosek do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, pozytywnie przejść jego 
weryfikację i podpisać umowę o dofinanso-
wanie. Choć słowo „udało się” z pewnością 
nie jest tu najwłaściwsze, sugeruje bowiem 
swego rodzaju przypadkowość, łut szczę-
ścia, a przecież te wszystkie działania to 
efekt ciężkiej i systematycznej pracy wielu 
osób przy tym projekcie. Podziękowania 
należą się również radnym Gminy Turawa, 
którzy dali „finansowe zielone światło” 
na realizacje tej inwestycji. Inwestycji nie 
tylko w mury, ale również we wszystkich, 
którzy w przyszłości będą korzystać z tego 
obiektu. Teraz wszystko w rękach budow-
lańców, a planowane zakończenie prac to 
lipiec 2018 roku.

hala sportowa w turawie
Hala sportowa o wymiarach 64,8 x 40,4 

m usytuowana w centralnej części działki 
556/2. Główne wejście do sali zlokali-
zowane jest od północy. Przy wejściu 
głównym zaprojektowano pochylnię dla 
osób niepełnosprawnych. Obiekt przezna-
czony jest do zajęć z zakresu wychowania 
fizycznego i sportu, do organizacji imprez 
sportowo-widowiskowych, zajęć klubowo-
świetlicowych, zajęć międzyszkolnych 
organizacji sportowych i rekreacyjnych. 
Budynek składa się z hali, specjalistycznych 
sal pomocniczych, oraz pomieszczeń po-
mocniczych. Na parterze zaprojektowano: 
przy wejściu głównym hall z kioskiem 
z zapleczem, 2 pomieszczenia biurowe, 2 
pomieszczenia porządkowe, pokój socjal-
ny, sanitariaty ogólnodostępne, 2 zespoły 
szatniowe wraz z ustępami, umywalniami 
i natryskowniami, pomieszczenie saun 
z przebieralniami i łazienkami, pokój 
trenera z łazienką, halę główną z wi-
downią przystosowaną do rozgrywania 
meczy piłki ręcznej, koszykówki, tenisa 
i siatkówki, magazyny, kotłownię olejową, 
skład opału, wentylatornię i niezbędną 

komunikację. Na piętrze zaprojektowano 
kabinę komentatora, 2 sale pomocnicze, 
2 zespoły szatniowe z toaletami, umy-
walniami i natryskowniami, trybunę na 
65 miejsc oraz niezbędną komunikację. 
Przewiduje się 90 osób jako maksymalną 
liczbę ćwiczących. Łączna liczba miejsc 
na widowni wynosi 305, z czego 240 to 
miejsca na trybunach składanych, a 65 
na trybunach stałych (I piętro). Wymiary 
areny to 44,42 x 26,09 m, wys. 7,82 m. 
Arena umożliwia uprawianie następują-
cych dyscyplin: piłka ręczna, siatkówka, 
koszykówka, z zachowaniem regulacji 
umożliwiających przeprowadzenie rozgry-
wek sportowych rangi mistrzowskiej lub 
ogólnopolskiej. Dodatkowo wyposażenie 
areny umożliwi jej skonfigurowanie do 
dwóch boisk treningowych do koszykówki 
lub trzech do siatkówki. 

Na I piętrze hali znajdują się 2 sale 
pomocnicze, które mogą być wykorzy-
stywane do przeprowadzania zajęć np. 
zumby, aerobiku, jogi, tańca, i innych 
zajęć ruchowych nie wymagających are-
ny lub specjalistycznego wyposażenia 
sportowego. 

charakterystyczne parametry obiektu: 
Powierzchnia zabudowy: 2 557,4 m2 
Powierzchnia użytkowa: 2 747,5 m2 
Powierzchnia całkowita: 3008,33 m2 
Kubatura: 18 615,9 m3 
Wysokość budynku: 11,31m 
Wymiary budynku: 65,18 x 40,44 m 
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne 

finansowanie budowy przyszkolnej 
hali sportowej przy publicznym 
Gimnazjum w turawie

Budowa przyszkolnej hali sportowej 
przy Publicznym Gimnazjum w Turawie 
planowane jest do sfinansowania z udzia-
łem środków Funduszu Rozwoju kultury 
Fizycznej w ramach Programu rozwoju re-
gionalnej infrastruktury sportowej. W tym 
celu 15 lutego 2016 r. złożono do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskie-
go zgłoszenie w/w inwestycji do Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Opolskiego. Wcześniej prowadzono dzia-
łania dotyczące zasad dofinansowywania 
inwestycji, tak by zmienić niekorzystny 
procent (33 %) wsparcia do budowy hal 
sportowych (obiektów o wymiarach areny 
nie mniejszej niż 19,0 x 36,0 m). Problem 
ten sygnalizowano wielokrotnie na róż-
nego rodzaju konferencjach, spotkaniach 
z przedstawicielami Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Wystąpiono również do Mar-
szałka Województwa Opolskiego z proś-
bą o wystosowanie do Ministra Sportu 
i Turystyki pisma popierającego budowę 
hali sportowej w Gminie Turawa oraz 
rozważenie możliwości odstąpienia od 
wymogu maksymalnych wymiarów obiektu 
sportowego objętego preferencyjnym dofi-
nansowaniem na poziomie 70%.

W dniu 26 kwietnia br., uchwałą 
nr XVI/176/2016, Sejmik Wojewódz-
twa Opolskiego przyjął Program Roz-
woju Bazy Sportowej Województwa 
Opolskiego na lata 2013-2016, w któ-
rym ujęto dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa przyszkolnej hali sportowej  
przy Publicznym Gimnazjum w Turawie” 
w wysokości 4 mln zł, z podziałem na: 500 
tys. w roku 2016, 1,9 mln zł w roku 2017 
i 1,6 mln w roku 2018. 

W dniu 10 maja 2016 r. wystosowano 
pismo do Ministra Sportu i Turystyki 
z prośbą o możliwość rozważenia od-
stąpienia od wymogu maksymalnych 
wymiarów obiektu sportowego, objętego 
preferencyjnym dofinansowaniem na 
poziomie 70%, jak również o możliwość 
osobistego spotkania celem przybliżenia 
idei budowy hali sportowej w Gminie 
Turawa. W odpowiedzi otrzymano pismo 
z dnia 25 maja 2016 r. potwierdzające moż-
liwość otrzymania przez Gminę Turawa 
dofinansowania w wysokości do 70% 
wydatków kwalifikowalnych, a kwotowo 
do 4 mln zł. W konsekwencji tej infor-
macji, w dniu 30 maja 2016 r., złożono 
wniosek do Ministra Sportu i Turystyki 
o dofinansowanie zadania pn. „Budowa 
przyszkolnej hali sportowej przy Publicz-
nym Gimnazjum w Turawie” na warun-
kach opisanych wyżej. Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku przez ministerstwo, 
w dniu 15 listopada 2016 roku podpisano 
umowę o dofinansowanie.

marzenia się spełniają…
Bartłomiej Kita

„to, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem”. tymi słowami 
paulo coelho można by skwitować podpisanie 8 listopada umowy z wykonawcą 
hali sportowej oraz rozpoczęcie sześć dni później prac budowlanych. 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Wę-
grach w Gminie Turawa towarzyszyli 

tej akcji, jako kronikarze i pisemnie ją 
dokumentowali. Kronika owego protestu 
obywatelskiego trafiła do Fundacji Kör-
bera w Hamburgu, gdzie w ramach kon-
kursu historycznego została doceniona, 
jako ważny dokument historyczny, który 
opisuje rozwijające się społeczeństwo 
zamieszkałe na Górnym Śląsku przez 
Niemców i Polaków, które zosta-
ło przez ówczesnego Prezydenta 
Niemiec Johannesa Rau docenione, 
a ich autorzy zostali wyróżnieni. 
Być może osoby w to zaangażowane 
posiadają jeszcze tę kronikę.

oto kilka cytatów
15 marzec 1998 przeszedł do 

historii województwa, jako „Cud 
Opola”. „Opolska Nike” na Placu 
Wolności ubrana była wówczas 
w długą żółto-niebieską suknię. Nie 
po raz pierwszy spotykali się przed 
nią polscy i niemieccy mieszkańcy 
województwa i manifestowali przeciwko 
warszawskim planom i o utrzymanie ich 
ojczyzny w strukturach administracyj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. Wielu 
mieszkańców województwa odczuwało 
to, jako arbitralny akt, przeciwko któremu 
trzeba było się za pomocą pokojowych pro-
testów przeciwstawić. I tak demonstranci 
śpiewali tradycyjne pieśni, niektórzy byli 
w strojach ludowych swojego regionu, 
a przedstawiciele województwa, powia-
tów i gmin, miasta Opola i mieszkające 
w województwie mniejszości wygłaszały 
przemówienia, m.in. ówczesny Wojewoda 
Ryszard Zembaczyński, senator Dorota 
Simonides oraz z mniejszości niemieckiej 
Przewodniczący Towarzystwa Społecz-
no-Kulturowego Niemców na Śląsku 
Opolskim i Poseł na Sejm Henryk Kroll. 
Wieża Piastowska, symbol Opola, działała, 
jako „armata”, z której symbolicznie „wy-
strzelono” w kierunku Warszawy protest 
obywatelski. Natomiast z wieży ratusza, 
co pół godziny rozbrzmiewał grany przez 
strażaka „Opolski Walc”. Wówczas był 
to również symbol protestu, który stał 
się jednak piękną tradycją, gdyż po dziś 

dzień punktualnie o 12-tej rozbrzmiewa 
ta melodia ku uciesze opolan i gości.

motto dla wielu akcji
„My bronimy swojego!” -tak brzmiało 

motto towarzyszące wszystkim akcjom, 
które wówczas uzgadniane były wspólnie 
przez wszystkie grupy społeczne wo-
jewództwa. Najważniejszym punktem 
było, by wszystkie starania o utrzymanie 

województwa opolskiego przebiegały 
pokojowo. Kolejnymi punktami było 
zbieranie podpisów, tworzenie ludzkiego 
łańcucha, wyjazd i marsz protestacyjny 
w Warszawie. Wszystkie te akcje wspie-
rane były przez kilka tysięcy miesz-
kańców województwa bez względu na 
narodowość, bez względu na to czy jest 
się starym mieszkańcem czy osiadłym po 
1945 roku. Ten wielogłośny protest nie 
mógł zostać w Warszawie nieusłyszany 
i tym oto sposobem nabrano dystansu 
do likwidacji i podziału Województwa 
Opolskiego. W roku 1999 po likwidacji 
Województwa Częstochowskiego do 
Opola powrócił powiat oleski.

protest jest stałym przypomnieniem
Co pozostało po 18 latach od tych 

wydarzeń? Widoczne symbole są humory-
stycznym pomnikiem (żołnierz z armatą) 
na skraju Placu Wolności i pamiątkowy 
kamień przed Urzędem Wojewódzkim, 
który odsłoniono 8 lat temu z okazji 
10-lecia „dalszego istnienia” wojewódz-
twa. A pozostali przede wszystkim ci 
liczni pracowici urzędnicy i pracowni-

cy w siedzibie Wojewody i w Urzędzie 
Marszałkowskim.

Teraz jest wszędzie obchodzona 25. 
rocznica podpisania polsko-niemiec-
kiego traktatu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy. Całkowicie 
słusznie, doniosły sukces obu narodów 
z aktualnym przykładem efektywności. 
Gdyby nie „odgórnie” zarządzone po-
większenie miasta Opola niezwracające 
uwagi na prawa stron zaangażowanych 
i powtarzające się oskarżenia o prze-
czenie funkcji mniejszości niemieckiej 
jako mostu dialogu oraz wyrzucanie ich 

urzędnikom ratowania swoich po-
zycji. Poważnym argumentem jest 
to, że Polska w traktacie o dobrym 
sąsiedztwie art. 20 ust. 2 zobowią-
zała się, by przestrzegać międzyna-
rodowych standardów dotyczących 
mniejszości. Warto zauważyć, iż 
znowu polscy i niemieccy współ-
obywatele demonstrują pokojowo 
przeciwko przyłączeniu gmin. Jako 
powody magistratu są podawane 
podniesienie się znaczenia stolicy 
województwa, tworzenie nowych 
gałęzi przemysłu oraz poprawa 
infrastruktury transportowej. Przy 

tym nie jest brane pod uwagę, że wła-
śnie obecność mniejszości niemieckiej 
i dwujęzyczność przyciągają inwestorów, 
co jest dużą zasługą niemieckiej polityki 
gminnej. Poza tym nie jest brane pod 
uwagę, że rozbija się budowane przez 
dekady struktury, odbiera się ludziom, 
Polakom i Niemcom poczucie swojej 
„Małej Ojczyzny”. Naturalnie dzisiaj– 
w dobie coraz szybciej rozwijającej się 
globalizacji niezbędne są zmiany w starych 
strukturach administracyjnych. To stało 
się również w Niemczech, gdzie setki 
miast, gmin i powiatów w ostatnich dwóch 
dziesięcioleciach zostało połączonych. 
Ale przy rozszerzaniu miasta Opola cho-
dzi również o dalsze istnienie wyraźnej 
obecności mniejszości niemieckiej, której 
miejsce zamieszkania przez wspólny 
protest mieszkańców Polaków i Niem-
ców w 1998r. przed podziałem pozostała 
zachowana i tym samym utrzymana. 
Tak więc powinno się ze sobą rozma-
wiać, wspólnie szukać kompromisów , by 
znaleźć niezbędne reformy zarządzania 
w odniesieniu dla dobra ludzi. Dlatego 
opłaca się , by dalej walczyć.

erinnerunG – wspomnienie
Tekst: johanna lemKe-prediGer, tłumaczyła: m.s.
sierpień 1998 – „opolska bajka letnia” osiąga swój punkt szczytowy „balem 
szczęścia” – województwo opolskie nie zniknie z mapy polski. dzięki trwającej 
kilka miesięcy pokojowej akcji protestacyjnej!
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XiX/2016 sesja nadzwyczajna 
3 października 2016 r. na której 
podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr XIX/113/2016 w sprawie •	
porozumienia w sprawie ustalenia 
zasad wykorzystania sił i środków oraz 
zasobów materiałowych i sprzętowych 
w sytuacji wystąpienia nadzwyczaj-
nych zagrożeń na terenie Aglomeracji 
Opolskiej oraz zasad działania na rzecz 
realizacji Programu poprawy funk-
cjonowania systemu przeciwdziałania 
i ograniczenia skutków występowania 
zjawisk ekstremalnych na obszarze 
Aglomeracji Opolskiej na lata 2015– 
2020. Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało 
się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XIX/114/2016 w sprawie •	
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
Turawa na 2016 rok. Za: 12, przeciw: 
1, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.
Uchwała Nr XIX/115/2016 w sprawie •	
emisji obligacji komunalnych Gmi-
ny Turawa oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. Za: 
11, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1

XX sesja w dniu 21 października 
2016 r. na której podjęto następujące 
uchwały:

Uchwała Nr XX/116/2016 •	 w sprawie 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
w miejscowości Kotórz Mały, Gmina 
Turawa Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało 
się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XX/117/2016 w sprawie •	
załatwienia skargi na działalność Kie-
rownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turawie. Za: 13, przeciw: 
0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.
Uchwała Nr XX/118/2016 w sprawie •	
organizacji wspólnej obsługi admini-
stracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
jednostek budżetowych Gminy Turawa. 
Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, 
nie głosowało: 0, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XX/119/2016 w sprawie •	
nadania statutu Gminnemu Zespołowi 
Ekonomiczno-Administracyjnemu 
Szkół w Turawie. Za: 13, przeciw: 0, 

wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.
Uchwała Nr XX/120/2016 w spra-•	
wie określenia zasad przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat i trybu ich pobierania. Za: 
14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XX/121/2016 w sprawie •	
zmiany budżetu gminy w 2016 roku. 
Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, 
nie głosowało: 0, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XX/122/2016 w sprawie •	
zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej. Przeprowadzono głosowanie 
imienne. Za: Waldemar Czech, Jerzy 
Farys, Joachim Klotka, Ryszard Ko-
gut, Beata Kupka, Krzysztof Netter, 
Andrzej Skrzipczyk, Benedykt Śliwa, 
Leonard Warzecha, Róża Wieczorek, 
Przeciw: Iwona Duda, Wstrzymał 
się: Artur Gallus, Danuta Matysek, 
Adam Prochota, Nieobecna: Maria 
Syboń.

Przegłosowano również do realiza-
cji przez Wójta wnioski złożone przez 
radnych, Komisję Rewizyjną, Komisję 
Ładu, Porządku i Rolnictwa oraz Komisję 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partner-
stwa. 

Komisja	Rewizyjna:
wnioskuje o przedstawienie koncepcji 1. 
finansowania i zarządzania halą spor-
tową po jej wybudowaniu. 
wnioskuje o przedstawienie planowa-2. 
nych miesięcznych, stałych kosztów 
utrzymania obiektu z uwzględnieniem 
zatrudnienia obsługi obiektu, ogrze-
wania, kosztów energii itp. 

Komisja ładu, porządku i rolnictwa 
Kadłub	Turawski: 
Przy objeździe dróg w tej miejscowości 1. 
uczestniczył sołtys Pan E. Grzesik. 
Komisja nie wnosi uwag. 
Komisja występuje do Wójta Gminy 2. 
o przedstawienie informacji o aktualnej 

sytuacji dot. uruchomienia ośrodka 
zdrowia w Kadłubie Turawskim. 
Osowiec: 
Podczas lustracji dróg uczestniczył 

sołtys Pan Bernard Loch.
Komisja wskazuje swoje spostrzeżenia 1. 
dot. nieprawidłowego wykonania prac 
drogowych: Spostrzeżenia i wnioski 
Komisji: 
Komisja zwróciła uwagę na wadliwe 2. 
(zdaniem członków komisji) klejenie 
dziur na ul. Lipowej i Cmentarnej. 
Masę, którą zalepiono dziury można 
ściągnąć rękami. 
Zwrócono uwagę na konieczność wy-3. 
stąpienia o naprawę zniszczonego 
pobocza na łuku drogi powiatowej 
(przy ul. Leśnej). 
Przyłącz drogi powiatowej (do drogi 4. 
wykonanej z kostki ul. Leśna) został 
niedbale wykonany. 
W tym samym miejscu uszkodzona 5. 
została nawierzchnia drogi i Komisja 
wnioskuje w sprawie wystąpienia do 
wykonawcy o naprawę nawierzchni. 
Zdaniem komisji istnieje obawa, że 6. 
w czasie ulewy ostatnia posesja na 
przedmiotowej drodze może być pod-
topiona. 
Komisja wnioskuje o wyjaśnienie kwe-

stii przejazdów kolejowych na prywatnych 
gruntach, które mają być zlikwidowane, 
na co mieszkańcy i sołtys wsi Osowiec 
nie wyrażają zgody. 

Komisja	Oświaty,	Kultury,	Zdrowia	
i	Partnerstwa: 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia 1. 
i Partnerstwa wnioskuje o zwiększenie 
środków w budżecie Gminy na 2017 
rok na działalność animatorów ludzi 
starszych. 
Komisja popiera ideę otwarcia świetlicy 2. 
dziennego pobytu osób starszych na 
terenie Gminy Turawa. Zwraca się do 
Urzędu Gminy o rozważenie wszyst-
kich aspektów sprawy i możliwości 
uruchomienia takiej świetlicy. 
Radni:
W sprawie wyrównania drogi Klonowej 1. 
w Kotorzu Małym (utwardzenie). 
W sprawie uzupełnienia asfaltu na 2. 
drodze Wodnej w Kotorzu Małym 
(ubytki w asfalcie) kierunek oczysz-
czalnia.

z prac rady Gminy turawa
ARTuR GALLus
rada Gminy spotykała się od sierpnia na 3 sesjach. w czasie ich trwania zajmo-
wano się następującymi sprawami.

XXi sesja w dniu 25 listopada 2016 r. 
na której podjęto następujące 
uchwały:

Uchwała Nr XXI/123/2016 w sprawie •	
określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2017 rok. Za: 
12, przeciw: 1, wstrzymało się: 1, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/124/2016 w sprawie •	
opłaty targowej Za: 13, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/125/2016 w sprawie •	
opłaty miejscowej, Za: 13, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/126/2016 w sprawie •	
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na 
terenie Gminy Turawa, Za: 13, przeciw: 
0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/127/2016 w spra-•	
wie minimalnych stawek dzierżawy 
gruntów i stawek czynszu za lokale 
użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła 
c.o. na terenie Gminy Turawa obowią-
zujących od dnia 1 stycznia 2017 r. Za: 
13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/128/2016 w sprawie •	
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 
r.( WiK Turawa) Za: 12, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/129/2016 w spra-•	
wie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na okres od 1 
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 
r.(WIK Opole) Za: 12, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/130/2016 w sprawie •	
zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców 
usług w zakresie zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na okres od 1 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Za: 12, 
przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/131/2016 w sprawie •	
rocznego programu współpracy Gmi-
ny Turawa z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok, Za: 12, prze-
ciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 
1, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/132/2016 w sprawie •	
„Planu Odnowy Miejscowości Ligota 
Turawska na lata 2016– 2023”, Za: 

12, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/133/2016 w spra-•	
wie wyrażenia stanowiska sprzeciwu 
wobec działań Prezydenta Miasta 
Opola mających na celu powiększenie 
terytorium Opola, Za: 12, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.
Uchwała Nr XXI/134/2016 w spra-•	
wie zmiany budżetu w 2016 r. Za: 
11, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.
Przegłosowano również do realiza-

cji przez Wójta wnioski złożone przez 
radnych.

Zamontowanie lampy na ulicy Jodłowej 1. 
nr słupa 96.
Zamontowanie tablic z nazwami ulic 2. 
na skrzyżowaniu dróg Jodłowej i Gra-
bowej.
Remont drogi na odcinku las Kadłub 3. 
Turawski – Rzędów od krzyża do 
miejscowości Rzędów. Na odcinku 
tym od wielu lat występują nierówno-
ści, których skutkiem jest niszczenie 
samochodów. Parę lat temu ze względu 
na zły stan drogi doszło tu do wypadku 
ze skutkiem śmiertelnym.
Więcej	informacji	w	protokołach	

sesji	na	stronie	bip.turawa.pl

8 stycznia poniedziałek, 1945 r. skoń-
czyły się ferie świąteczne, które zawsze 

trwały aż do święta Trzech Króli włącz-
nie. Rozpoczynały się znów zajęcia w tu-
rawskiej szkole podstawowej. Moja star-
sza siostra była już w ostatnim roku 
uczennicą oberklasse. Kończyła w tym 
roku w marcu 14 lat. W ten pierwszy 
dzień zajęć szkolnych, po Bożym Naro-
dzeniu, wróciła do domu niesłychanie 
rozstrzęsiona nowymi wiadomościami, 
jakie tam usłyszała. Myśmy w domu nie 
mieli jeszcze radia. Już od progu woła 
głośno do mamy: Uciekamy stąd, bo nie 
dam się od ruskich „vergewaltigen”! tzn. 
zgwałcić. Pierwszy raz usłyszałem takie 
słowo po niemiecku vergewaltigen. Nie 
wiedziałem dokładnie co ono oznacza, 
ale domyśliłem się, iż ma coś wspólnego 
z użyciem przez żołnierzy rosyjskich 
przemocy na słabszych od mężczyzn 

kobiet. I tak to teraz, to lamentowanie 
w domu szło, prawie codziennie i bez 
przerwy. Gdy 12 stycznia ruszyła z nad 
Wisły wielka ofensywa radziecka, wszyst-
kim stało się jasne, iż prędzej czy później 
front dotrze do nas. Utwierdzili nas w tym 
żołnierze z obsługi balonów zaporowych 
i działek przeciwlotniczych ochrony je-
ziora, którzy mieszkali na kwaterach we 
wsi. U nas w domu też mieszkał Oberge-
freiter o nazwisku Hoerr. Miał służbę na 
stanowisku na naszym boisku sportowym, 
tym dzisiejszym. Poprzez swoje kanały 
łączności wiedzieli o postępach ofensywy. 
Pan Hoerr powiedział nam, iż armia 
czerwona, ze względu na brak oporu 
posuwa się w szybkim tempie na zachód, 
nawet średnio 30-35 km dziennie i naj-
później za 10 dni zjawią się u nas. Wtedy 
matka wysłała w końcu telegram do ojca 
pracującego na budowach w Berlinie jako 

murarz. Po przyjeździe ojca do domu 
trwały narady z mamą i z bliskimi krew-
nymi, także z żyjącą jeszcze po sąsiedz-
ku ołmą– matką ojca. Stanęło na tym, iż 
z uwagi na moją niespełna 14 letnią siostrę 
uciekamy na zachód, a ściślej do Berlina, 
bo jak twierdził ojciec, który tam praco-
wał, może także przy umocnieniach 
obronnych, iż Berlina ruscy nie zdobędą 
– a srodze wtedy się mylił. Cenniejsze 
rzeczy, których zabrać nie potrafiliśmy 
zdeponowaliśmy u krewnych, sąsiadów 
i ołmy. Wyruszyliśmy już w czwartek, 
około godziny 5 rano – to był dzień 18 
stycznia 1945r. Klucz zostawiliśmy u ołmy, 
drugi miał żołnierz, który jeszcze u nas 
mieszkał. Panowała surowa zima, wiał 
silny, przenikliwy wiatr. Szliśmy pieszo, 
ciągnąc załadowane sanki, do stacji ko-
lejowej w Kotorzu Małym. Mama, ojciec, 
starsza o 3 lata ode mnie siostra i młod-

roK 1945 eXodus jaKich wiele
ALFRed KuPKA
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szy o 3 lata brat i ja. Najstarsza siostra 
pracowała już wówczas w rejencji opolskiej 
i ewakuowała się razem z całym urzędem. 
Wśród bagaży mieliśmy też największą 
zawadę – pierzynę. Udało nam się szczę-
śliwie załadować do przepełnionego, 
rannego pociągu do Opola, w czym za-
sługa naszego ojca, oblatanego podróżo-
waniem koleją po tylu latach pracy w głę-
bi Niemiec. Ze względu na swoje lewico-
we poglądy, nie mógł dostać pracy tutaj 
na miejscu, ani nawet w latach 1933-38 
przy budowie naszego jeziora zaporowe-
go. Pierwszym etapem naszej ucieczki 
był Strehlen-Strzelin na Dolnym Śląsku, 
gdzie mieszkała zamężna starsza siostra 
ojca. Mniej więcej po tygodniu wyruszy-
liśmy w dalszą drogę, bo wiadome było, 
że ofensywa radziecka posuwa się bardzo 
szybko i rodzina cioci też szykowała się 
do ewakuacji. Wtedy w Strzelinie, gdyśmy 
tam z bratem chodzili po ulicach tego 
miasteczka, widzieliśmy po raz pierwszy 
– widocznie leżało wtedy na przelotowych 
trasach – niekończące się kolumny kon-
nych taborów, uciekinierów ze wschod-
nich terenów Niemiec. Wstrząsający był 
wtedy dla mnie widok, gdy za jednym 
z wozów szła dziewczyna, może 10 letnia 
– moja rówieśniczka, trzymała się kur-
czowo wozu, widocznie była już bardzo 
zmęczona. Pończocha na jednej nodze 
jej spadła. Cała noga już wtedy była od 
przemrożenia czerwono-sina, a nie mo-
gła pozwolić sobie, żeby się zatrzymać 
i wciągnąć pończochę, bo utraciłaby 
kontakt z taborem i to oznaczało dla niej 
pewną śmierć – horror. Ten widok prze-
śladuje mnie całe długie życie do dziś! 
Następnym etapem naszej ucieczki, cały 
czas pociągami– był Waldenburg – 
Wałbrzych. Dlaczego? Nie wiem. Tutaj 
przy siarczystym mrozie cały czas ocze-
kiwania na następny pociąg spędziliśmy 
na peronie, aby dostać się do następnego 
nadjeżdżającego pociągu do Berlina. 
A była noc. Spać się chciało potwornie, 
a nie wolno nam było nawet gdzieś usiąść, 
bo jak nas rodzice straszyli, gdy zaśnie-
my to zamarzniemy na śmierć. To była 
straszna noc. Pamiętam ojca, jak chodził 
tam i z powrotem po peronie, co jakiś 
czas sięgał za pazuchę, wyciągał piersiówkę 
i pociągał łyk czegoś mocniejszego. 
W końcu z łoskotem nadjechał pociąg. 
Ja oparty o jakiś słup, może od oświetle-
nia, widocznie się jednak zdrzemnąłem, 
bo usłyszałem jak by z daleka przeraźli-
wy okrzyk siostry i oprzytomniałem: 
Beeeeerliiin!! Udało nam się dostać do 

pociągu, ale już bez tego zawadzającego, 
nieporęcznego tobołu – pierzyny. W wa-
gonie nareszcie było ciepło, nawet nie 
tłoczno i miejsca siedzące. Widocznie po 
drodze pasażerowie z dalszych okolic 
wysiadali myśląc, iż tutaj już są bezpiecz-
ni. Do pokonania następnego etapu do 
Goerlitz – Zgorzelec pociąg potrzebował 
chyba 2 dni. Bardzo często stał w górzy-
stym teraz terenie, widocznie musieliśmy 
na jednotorowej trasie ustępować miejsca 
pociągom wojskowym. I tutaj mój młod-
szy brat obchodził swoje 8 urodziny 28. 
stycznia. Gdy wiadomość się w wagonie 
trochę rozniosła, pasażerowie, przeważ-
nie ludzie starsi – w ogóle tutaj nie było 
innych dzieci, składali mu życzenia, a od 
niektórych dostawał drobne prezenty. 
Od jednej współpasażerki, młodej za-
konnicy, dostał nawet małego pluszowe-
go niedźwiadka, którego przyjął dopiero 
po wielu namowach, widocznie uznał, 
iż był to prezent, który w ogóle nie pa-
sował już dla niego, jako dla prawie 
dorosłego mężczyzny. Czy w rewanżu, 
czy przez zwykłą nieuwagę przewrócił 
konewkę pełną zupy mlecznej na rąbek, 
sięgającego do podłogi habitu zakonnicy. 
Pociąg ten składał się z niespotykanej 
zwykle ilości wagonów, dlatego na jednym 
z górzystych odcinków znów staliśmy 
kilka godzin i czekali na dojazd dodat-
kowej lokomotywy i tak pchając i ciągnąć 
sforsowaliśmy górzysty odcinek. Nie 
wiem ile wagonów w składzie pociągu 
miało swoje ubikacje, ale do naszego 
chodzili pasażerowie i z sąsiednich wa-
gonów. Od wszystkich korzystających 
pobierano drobne, dobrowolne datki 
pieniężne – jak mówiono, na opłacenie 
biednej dziewczyny, która tę ubikację 
sprząta. Niebardzo radziła sobie jednak 
z tym sprzątaniem, bo gdy raz musiałem 
skorzystać z ubikacji od drzwi aż mnie 
cofnęło. Tam była rozbita szyba i hulał 
mróz. Ponad muszlę wystawał już stale 
rosnący czubek zamarzniętych i dlatego 
nie spadających przez otwór do tego 
wyznaczony ludzkich odchodów. Dopie-
ro na drugi dzień przyszedł ktoś z ob-
sługi pociągu i łomem to wszystko usu-
nął i udrożnił. Na dworcu w Goerlitz– 
Zgorzelec ogłoszono, iż pasażerowie tego 
pociągu, który kończy tutaj bieg – mają 
udać się i tu podano adres. Pomocni im 
będą wolontariusze, dzieci tamtejszego 
gimnazjum. I tak znaleźliśmy się po 
przejściu na drugi brzeg Nysy w salach 
budynku szkolnego, przeznaczony na 
punkt zborny dla uciekinierów. Widocz-

nie tutaj już działały tryby machiny 
ewakuacji ludności z terenów zagrożonych 
ofensywą radziecką i żaden pociąg cy-
wilny już do Berlina, który został uzna-
ny za festung (twierdza), nie dojeżdżał. 
Wyżywienie tutaj było regularne, ale 
marne. Przeważnie zupy mleczne z mąką 
lub grysikiem, suchy chleb i cukier. Wię-
cej sobie nie przypominam. Po około 10 
dniach zabrał nas następny transport – 
tym razem do Drezna. Na dworzec znów 
pomogli nam się dostać uczniowie gim-
nazjum, w którym przebywaliśmy. 
W Dreźnie wszystko wtedy było jeszcze 
,pomimo wojny, piękne i schludne – 
dworzec, neobarokowe stare miasto no 
i smaczne i wystarczające darmowe po-
siłki dla uciekinierów. Także kiełbasa, 
której wspaniały smak pamiętałem lata-
mi. Myślałem, iż tu pozostaniemy, ale 
ojciec myślał perspektywicznie i nie 
chciał, byśmy zostali wchłonięci przez 
armię radziecką, bo wiedział co nas 
wtedy czeka. Spodziewano się bowiem, 
iż dotrze conajmniej do Łaby. I tak pew-
nego wieczora wsiedliśmy do następne-
go transportu uciekinierów. A miał ojciec 
nosa, albo opatrzność wysłuchała nie-
ustannych i żarliwych modlitw mamy. 
Mniej więcej po godzinie, a może i mniej, 
jazdy pociąg zatrzymał się w szczerym 
polu. Pogaszono wszystkie światła, a kon-
duktorzy i cała obsługa pociągu wrzesz-
czała: Wszyscy wysiadać i kryć się! (Al-
les aussteigen und in deckung gehen!). 
Ja, jako prawie już 11 latek, zawsze szyb-
ki i porywczy, nawet ołma nazwała mnie 
dlatego sulik postrzelony, pierwszy wy-
biegłem na platformę wagonu. I co zo-
baczyłem? Widok fascynujący ale i strasz-
ny zarazem. W kierunku wschodnim, 
może w odległości 10 km do 20 km nie-
bo rozświetlone było jakby za dnia mno-
gością powoli spadających i palących się 
jakby choinek, w dole horyzont czerwo-
ny od łuny pożarów, powyżej aż ciemno 
od mnogości lecących dużych samolotów, 
czyli bombowców. Słychać było daleki 
ryk syren, a od wybuchu bomb jakby 
ziemia drżała nawet i u nas. Słychać było 
nawet kanonadę dział i wycie nurkujących 
myśliwców z ochrony miasta albo flotyl-
li bombowców (i to był ten osławiony 
nalot 13 lutego na Drezno napełnione do 
granic możliwości uciekinierami ze 
wschodnich terenów Niemiec. Pozbawił 
życia conajmniej 30.000 ludzi, wiele ty-
sięcy z nich żywcem spalonych napalmem. 
Miasto legło w gruzach spalone napal-
mem. Nalot wykonany przez lotnictwo 

brytyjskie nie miał już absolutnie żad-
nego znaczenia militarnego i ani na go-
dzinę nie przyspieszył momentu bezwa-
runkowej kapitulacji powalonej już fa-
szystowskiej, zbrodniczej III Rzeszy 
Niemieckiej. Do dziś uważany jest za akt 
zemsty i odwetu Brytyjczyków za nalo-
ty Niemców na ich miasta w początkowej 
fazie wojny. Niektórzy z żyjących jeszcze 
pilotów bombowców z tych nalotów, już 
po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku, 
wyrażało swój żal i skruchę i ofiarowało 
jako zadośćuczynienie nawet znaczne 
kwoty pieniężne na odbudowanie z gru-
zów sławnej świątyni „Frauen Kirche” 

w tym mieście). Skoczyłem z platformy 
i wprost do rowu biegnącego wzdłuż 
torów, wpadając po pas w brudną maź 
topniejącego śniegu i błota, ściekającego 
z nasypu torowego! A była zima. Coś 
mnie oświeciło, iż gdy tutaj pozostanę 
mokry do połowy zamarznę na śmierć. 
Wylazłem po kryjomu z rowu i schowa-
łem się z powrotem w ciepłym wagonie. 
I to mnie chyba uratowało. Że się wtedy 
przemoczony ciężko nie rozchorowałem, 
zawdzięczam twardej naturze mojego 
pokolenia, które jeszcze nie było od dzie-
ciństwa kurowane antybiotykami. Wy-
rosły wtedy bowiem tylko te dzieci, któ-

re o własnych siłach zwalczyły wszelkie 
dziecięce choroby i z pomocą homeopa-
tycznych leków babuni, zapalenie płuc. 
Po tym wszystkim tylko trochę kaszlałem, 
ale chyba ze 3 tygodnie plułem ropą. 
A bałem się przyznać do choroby, żebym 
nie musiał gdzieś tutaj pozostać w szpi-
talu rozłączony z rodziną! 

Na tym kończę pierwszy odcinek, gdyż 
muszę po tych wszystkich wspomnieniach, 
które bardzo mnie wzruszyły moralnie 
odpocząć. Jeśli Bóg da, za 3 miesiące 
będzie ciąg dalszy.

specjaliści firmy Tauron uczyli naj-
młodszych, w jaki sposób należy 

bezpiecznie oraz racjonalnie korzystać 
z energii elektrycznej, natomiast stra-
żacy skupili się na kwestiach udzielania 
pierwszej pomocy. 

Szkolenie było podzielone na mniejsze 
grupy w zależności od wieku, ponieważ 
trudno nauczyć sześciolatka przeprowa-
dzenia prawidłowo resuscytacji u nieprzy-
tomnego poszkodowanego, ale można już 
mu wpoić, by w przypadku zagrożenia 

zawsze wzywał pomocy – telefon 
komórkowy potrafi dziś obsłu-
żyć nawet czterolatek. Natomiast 
starsze dzieci uczyły się profe-
sjonalnie prowadzonej pierwszej 
pomocy na fantomie. Spotkanie 
z Tauronem i OSP Zawada, to 
kolejny cykl szkoleń uczniów, 
którzy dowiadują się o zada-
niach poszczególnych służb, jak 
też mają możliwość poznania 
sprzętu, jakim dysponują. 

Dzisiaj nie można pomijać żadnego 
aspektu związanego z bezpieczeństwem. 
W szkole bezpieczeństwo dzieci za-
wsze było głównym punktem pracy 
wychowawczej. Szkolenie zakończyło 
się pokazem udzielania pierwszej po-
mocy poszkodowanemu w wypadku 
samochodowym, gdzie pierwszy raz 
można było zobaczyć w akcji nowy 
samochód ratownictwa drogowego 
OSP Zawada. 

W ciągu jednego dnia urlopu straża-
ków można było zrobić tak wiele – takie 
komentarze usłyszeliśmy na miejscu.

W chwili obecnej trwają ostatnie 
prace budowlane przed oddaniem do 
użytkowania boksu garażowego dla 
samochodu ratownictwa drogowego. 
Myślę, że do końca bieżącego roku zo-
stanie oddany do użytku.

wieści z zawady…

szlachetne przedsięwzięcie!
AndRzeJ sKRzIPczyK

dzięki sponsorowi tauron, członkowie osp zawada wraz z pracownikami spon-
sora zorganizowali w dniu 21 października b.r. na terenie szkoły podstawowej 
w zawadzie szkolenie dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa. 



28
Kwartalnik Gminy Turawa

29
Grudzień 2016



Kończący się rok 2016 to w LZS Za-
wada kolejny okres pracy na polu orga-
nizacyjnym i sportowym. Od dłuższego 
czasu, jak już informowaliśmy naszych 
sympatyków na łamach „Fali”, staramy 
się rozwijać te dwie płaszczyzny rów-
nomiernie. W przypadku LZS Zawada 
jest to tym bardziej istotne, ze względu 
na funkcje, jakie teren LZS-u spełnia dla 
całej lokalnej społeczności. 

Obiekt sportowy LZS Zawada, zloka-
lizowany w centrum miejscowości, od lat 

wykorzystywany jest zarówno na potrzeby 
działalności sportowej Stowarzyszenia 
LZS Zawada oraz przy realizacji wielu 
inicjatyw lokalnych. W ciągu roku, oprócz 
regularnych zajęć sportowych, z obiektu 
korzystają również uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Zawadzie oraz w okresie 
przygotowań do zawodów pożarniczych 
członkowie OSP Zawada. 

Zlokalizowana tutaj siłownia zewnętrz-
na dodatkowo zachęca mieszkańców do 
aktywnego spędzania czasu. Co roku 
odbywa się tu również festyn Lato w Za-
wadzie czy Martinstag. Są to wydarzenia 
cykliczne, w których organizację włącza 
się nasze stowarzyszenie. W związku 
z szerokim wykorzystaniem terenu LZS 
Zawada staramy się dbać o jego funkcjo-
nalność. Działania te stają się łatwiejsze 

we współpracy z innymi środowiskami 
i organizacjami. Współpraca jest dla nas 
bardzo ważna. Uważamy bowiem, że 
dzięki współdziałaniu – wspólnie możemy 
urozmaicać ofertę sportową i rekreacyj-
no – rozrywkową proponowaną naszym 
mieszkańcom. Cenimy sobie współpracę 
z Radą Sołecką Zawady, Radnymi Rady 
Gminy z Zawady, Szkołą Podstawową 
w Zawadzie, OSP Zawada, DFK Zawada 
oraz wszystkim tymi, z którymi mieliśmy 
okazję dotychczas działać. 

W roku 2016 dzięki wsparciu Rady So-
łeckiej i Szkoły Podstawowej udało się nam 
zakupić nowe ławki, które zamontowano 
wzdłuż linii boiska. Ławki cieszą oko i są 
funkcjonalnym elementem wyposażenia 
obiektu – służą kibicom i doskonale 
sprawdzają się podczas organizowanych 
na terenie LZS imprez. Od wiosny 2016 
dzięki staraniom i dużemu wkładowi 
pracy naszych członków automatyczne 
nawadnianie działa na całej powierzchni 
boiska. Dodając do tego cykliczne prace 
przy bieżącym utrzymaniu murawy, mo-
żemy cieszyć się dobrym jej stanem, co 
podkreślają drużyny przyjezdne i osoby 
korzystające z obiektu. 

Jesienią 2015 roku rozpoczęliśmy mo-
dernizację oświetlenia boiska, które doce-
lowo ma polegać na wymianie wysłużo-

nych lamp na nowe – metalohalogenowe. 
Do tej pory zakończyliśmy prace ziemne 
oraz zamontowaliśmy jeden kompletny 
słup oświetleniowy. W roku 2017 chcemy 
kontynuować tę inwestycję, która ze wzglę-
du na koszty została rozłożona na lata. 
Za wsparcie naszych działań dziękujemy 
Gminie Turawa i Gminnemu Zrzeszeniu 
LZS w Turawie. Z prac zrealizowanych 
w 2016 roku warto wspomnieć o zainsta-
lowaniu oświetlenia zewnętrznego przy 
szatniach gospodarzy i gości. Oświetlenie 
działa automatycznie (czujnik ruchu). 
Jego instalacja wpłynęła na poprawę 
bezpieczeństwa na naszym obiekcie, co 

szczególnie ma znaczenie w godzinach 
wieczornych i nocnych. 

Rok 2016 na niwie sportowej przyniósł 
nam wiele zadowolenia. Szczególnie 
runda jesienna będzie przez nas dobrze 
wspominana. Udało się nam ustabilizować 
kadrę, co przy zaangażowaniu trenera, 
kierownictwa drużyny i działaczy dało 
nam po pierwszej rundzie sezonu 2016 / 
2017 wysokie 4 miejsce w tabeli opolskiej 
klasy B (gr. VI). Są to wyniki, na które 
długo czekaliśmy. Warto przypomnieć 
naszym sympatykom, że od sierpnia tego 
roku nie przegraliśmy żadnego meczu na 
własnym boisku. 

Dobre wyniki przełożyły się bezpo-
średnio na większą niż do tej pory liczbę 
kibiców, którzy odwiedzają nasze boisko. 
W rundzie jesiennej policzyliśmy obecnych 

KiBic usiądzie na wyGodnej ławce
seBAsTIAn KLoTKA, za zarząd stowarzyszenia Lzs zawada

w cyklu, „co się dzieje w naszych klubach sportowych” dziś kilka informacji 
z lzs zawada.

kibiców podczas spotkań rozgrywanych 
w Zawadzie. Średnia na poziomie 60 osób 
na mecz mile nas zaskoczyła, a parę spo-
tkań zgromadziło nawet ponad 80 sympa-
tyków piłki nożnej. Szczególnie pod tym 
względem wypada mecz derbowy z LZS 
Turawa, na którym doliczyliśmy się 120 
osób – takiej frekwencji nie powstydziłaby 
się chyba nawet drużyna występująca 
w wyższej lidze. Dziękujemy przy tym 
kibicom za Państwa obecność i wspieranie 
zarówno drużyny na boisku jak i naszych 
działań organizacyjnych. 

O ile cieszy nas postęp drużyny se-
niorów i obecność kibiców, to martwi 
małe zainteresowanie najmłodszych 
aktywnością sportową. To zmusiło nas do 
zawieszenia na chwilę obecną działalności 
drużyny trampkarzy. Dbając o rozwój 
sportowy młodzieży, nawiązaliśmy po-
rozumienie z LZS Stal Osowiec oraz LKS 
Silesius Kotórz Mały i zaproponowaliśmy 
naszym młodym piłkarzom kontynu-
owanie przygody z piłką w działających 
w tych klubach drużynach młodzieżo-
wych. Większość zawodników skorzystała 
z propozycji. Wydaje się nam to dobrym 
rozwiązaniem, zapewniającym młodym 
piłkarzom rozwój, a klubom wsparcie 
kadrowe drużyn młodzieżowych. Zawie-
szenie działalności drużyny młodzieżowej 
nie oznacza, że nie myślimy o wznowieniu 

zajęć w przyszłości. Stowarzyszenie LZS 
Zawada jest gotowe do organizacji zajęć 
piłki nożnej dla najmłodszych adeptów 
w momencie, gdy zbierze się odpowiednio 
duża grupa zainteresowanych. Mamy 
nadzieję, że uda się to już w 2017 roku, 
w którym to chcemy również starać się 
tworzyć dobre warunki do rozwoju spor-
towego drużyny seniorskiej, równolegle 
rozwijając i dbając o infrastrukturę.

W mijającym roku w wieku 87 lat 
odszedł od nas Honorowy Członek Stowa-
rzyszenia LZS Zawada Śp. Alfred Świtała, 
były piłkarz i wieloletni działacz. Pan 
Alfred zostanie w pamięci całej naszej 
społeczności. 

Podsumowując miniony rok, składamy 
podziękowania członkom Stowarzyszenia 

LZS Zawada. Bez Państwa zaangażowania 
i regularnego wsparcia , m. in. w postaci 
opłacania składek członkowskich dzia-
łalność stowarzyszenia byłaby mocno 
ograniczona. Działalność LZS Zawada 
w mijającym roku wspierana była również 
przez darczyńców – przedstawicieli firm 
i osoby prywatne, za co też składamy 
podziękowania. 

Wszystkim naszym sympatykom, dar-
czyńcom, zawodnikom oraz członkom 
stowarzyszenia z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo 
radości i spokoju, a w Nowym Roku 2017 
spełnienia marzeń oraz szczęścia w ży-
ciu osobistym i zawodowym. W wolnej 
chwili oczywiście zapraszamy Państwa 
na mecz! 

25 lat Koła dfK węGry
AnnA MIKuLA

12 listopada 2016 r. pozostanie długo w naszej pamięci. otóż 
tego dnia 25 lat temu rozpoczynała się praca dfK w naszej 
miejscowości. 

uroczystość rozpoczęła msza św. o godz. 14.00 w kościele 
parafialnym, a później mieszkańcy wraz z zaproszo-

nymi gośćmi udali się na dalsze świętowanie do sali OSP 
Węgry. 

Nauczyciele obchodzący jubileusz pracy w Szkole Podsta-
wowej w Węgrach na czele z Panią Johaną Prediger-Lempke 
zostali obdarowani upominkami. Przygotowano również obfity 
poczęstunek. Uroczystość uświetnił chór DFK wraz z młodzie-
żową orkiestrą dętą z naszej miejscowości oraz zaproszoną 
Susanną Herud z Krapkowic. Cały program prowadził Pan 
Leonard Malcharczyk z Raciborza.



Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji 
i zadumy nad planami na Nowy Rok. 
Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji 
z podejmowanych wyzwań.

Andrzej Skrzipczyk, Joachim Klotka



30
Kwartalnik Gminy Turawa

31
Grudzień 2016

 25 września odbyły się dożynki wiejskie. Z piękną ko-
roną i darami do kościoła na mszę św. dziękczynną przybyła 
delegacja z Kolonii. Wśród przyniesionych darów znalazła 
się cała gama słoików z przetworami, co świadczy o tym, że 
przygotowania do dożynek zaczęły się już bardzo wcześnie. 
Po południu, tak by tradycji stało się za dość, wszyscy spotkali 
się na biesiadzie dożynkowej. Poczęstunek przygotowała rada 
sołecka, piwo, jak zwykle sponsorował pan Leonard Warzecha, 
a zabawiał wszystkich zespół muzyczny– panowie Tomek 
i Norbert z zespołu Paradox Band, dzięki którym wszyscy 
obecni mogli zaśpiewać piosenki z parafialnego śpiewnika 
biesiadnego. 

Gwoździem programu był skecz „500+” w wykonaniu Justyny 
Warzecha, Katriny Panicz, Kasi Wenzel i Waldka Świtały. Za-
krzowska świetlica na kilkanaście minut zamieniła się w punkt 
przyjmowania wniosków, a po pieniądze zgłosił się starszy 
pan, który pomylił dochody z odchodami, gospodyni, która 
doliczyła się wszystkich dzieci dopiero wtedy, gdy wysprzątała 
dom, starsza kobieta, która przyznała, że ostatnio ugotowała 
zupę z gipsem, zamiast zupy z grisem oraz panna Sindi, która 
wśród obecnych szukała ojca swojego dziecka. 

 Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” wzięło udział 
w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Opolskiego na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania 
terenów zielonych wsi”. Projekt zagospodarowania Żwirowego 
Wzgórza (Kiesbergu) otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę 10.000 
zł, która zostanie przeznaczona na ogrodzenie terenu. 
 Na zebraniu w dniu 25 września został uchwalony podział 

funduszu sołeckiego na 2017 rok. Wśród zaplanowanych do 
realizacji zadań znalazły się m.in. takie pozycje jak malowa-
nie świetlicy, doposażenie kuchni, wysprzątanie Żwirowego 
Wzgórza, remont i pomalowanie altanki i przystanku przy 
stawie oraz zakup oświetlenia choinkowego. 
 20 listopada obchodziliśmy 25 rocznicę konsekracji no-

wego kościoła św. Piotra i Pawła. Przed południem parafianie 
uczestniczyli w uroczystych mszach św. połączonych z prokla-
mowaniem Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa 
za Króla i Pana, a po południu mieszkańcy wsi spotkali się na 
biesiadzie. Pan Jerzy Farys przedstawił ciekawy wykład o prze-
szłości i współczesności Zakrzowa i zakrzowskich kościołów, 
przygrywał tradycyjnie zespół Paradox Band, a piosenki ze 
śpiewnika biesiadnego śpiewała cała sala.

noWInKI zAKRzoWsKIe
MARIA zuBeIL

na początku koncertu, po przywitaniu 
wszystkich przybyłych, konferansjer 

przedstawił pokrótce historię Orkiestry. 
Początki Orkiestry sięgają 1976 roku. 

Wtedy to grupka muzyków zapaleńców, gra-
jących najczęściej w orkiestrach kościelnych 
i rozrywkowych, założyła orkiestrę dętą. 
Na siedzibę wybrali remizę OSP Osowiec. 
Ponieważ było ich niewielu (ok. 6 osób), 
rozpoczęli rekrutację chętnych muzyków 
z okolicznych miejscowości, a także podjęli 
starania o zakup potrzebnych instrumentów. 
Pierwsza oficjalna próba Orkiestry (odnoto-
wana w archiwach OSP Osowiec) odbyła się 
8 marca 1977 roku i uczestniczyło w niej 12 
muzyków. Pierwszym kapelmistrzem został 
Paweł Konieczko. Orkiestra sukcesywnie 
powiększała swój stan osobowy – w maju 
1977 r. liczyła już 18 członków. Rozpoczęło 
się również szkolenie młodzieży – na wer-
blach kształciło się 6 uczniów. W zakupie 
potrzebnych instrumentów muzycznych 
pomogła finansowo Fabryka Wyrobów 
Metalowych w Osowcu, która zapewniała 
również dowóz muzyków na próby i występy. 

Po śmierci pierwszego kapelmistrza 
Pawła Konieczko, pieczę nad Orkiestrą na 
krótko przejął Hubert Pianka, a następnie 
w roku 1988 kapelmistrzem został Jan Baron. 

Zmiany restrukturyzacyjne w Fabry-
ce Wyrobów Metalowych w Osowcu, na 
początku lat 90-tych, dotknęły również 
Orkiestrę. Nowy właściciel nie był zainte-
resowany dalszym jej funkcjonowaniem 
i przestał dofinansowywać jej działalność. 
W tym samym czasie nadeszła od Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach 
propozycja przeniesienia Orkiestry do nowo 
wybudowanej strażnicy w Węgrach. Muzy-
cy oczywiście skorzystali z tej propozycji, 
a strażacy z Węgier z radością przyjęli ich 
pod swój dach i zapewnili bardzo dobre 
warunki do dalszego funkcjonowania. 
W tym okresie Orkiestra liczyła 16 człon-
ków. Wszyscy muzycy grali społecznie i nie 
pobierali żadnych gratyfikacji finansowych 
(i tak jest do dnia dzisiejszego). Korzystali 
z prywatnych instrumentów i kilku zaku-
pionych jeszcze przez FWM w Osowcu. 

W 1993 roku kapelmistrzem Orkiestry 
został Andrzej Bojarski – ówczesny Tambur-

major Orkiestry Wojskowej w Opolu. Do-
świadczenie zawodowe nowego kapelmistrza 
oraz ciężka praca na próbach wszystkich 
muzyków pozwoliła w następnych latach 
znacznie podnieść poziom artystyczny. 

W 1995 roku po raz pierwszy pod no-
wym szyldem „Orkiestra Dęta OSP Wę-
gry” bierze udział w Przeglądzie Dorobku 
Orkiestr OSP w Strzelcach Opolskich i od 
razu zdobywa I miejsce. W 1996 roku jako 
jedyna orkiestra z Opolszczyzny startuje 
w XIV Międzywojewódzkim Przeglądzie 
Orkiestr OSP w Głuchołazach, gdzie zaj-
muje III miejsce, konkurując z bardzo 
dobrymi orkiestrami z woj. wrocławskiego 
i wałbrzyskiego. W 1997 roku zostaje za-
proszona na V Przegląd Orkiestr i Kapel 
Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy, gdzie 
zdobywa I miejsce. Od tego czasu Orkie-
stra regularnie uczestniczy w przeglądach 
orkiestr, plasując się zawsze na najwyż-
szych miejscach. Stale zwiększa się ilość 
członków Orkiestry. Muzycy otrzymują 
nowe mundury, czapki i koszule letnie. 
Zostaje zakupiony nowy zestaw perku-
syjny i pulpity. Finansowo przez cały czas 
wspiera Orkiestrę Urząd Gminy w Turawie 
i OSP Węgry. Środki na działalność wy-
pracowują również sami muzycy, zdoby-
wając nagrody pieniężne na przeglądach 
i występach okolicznościowych. Szeregi 
Orkiestry zasila coraz więcej młodzież, 
a to ze względu na powstanie przy Szkole 
Podstawowej w Węgrach filii Ogniska 
Muzycznego w Ozimku, które kształci 
młodych muzyków. 

W 2001 roku Orkiestra odniosła naj-
większy sukces, zdobywając I miejsce w II 
Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr 
OSP w Domaniowie – udział brało 13 or-
kiestr z woj. dolnośląskiego i opolskiego. 
Należy wspomnieć również o występie 
Orkiestry na I Gogolińskim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych Województwa Opolskie-
go Gogolin 2002, w którym brały udział 
najlepsze orkiestry Opolszczyzny zarówno 
zawodowe (przyzakładowe) jak i amatorskie. 
Orkiestra z Węgier zajęła IV miejsce– tuż za 
orkiestrami z Górażdży, Zdzieszowic i Tar-
nowa Opolskiego, zdobywając dodatkowo 
nagrodę specjalną za najlepszy przemarsz.

Orkiestra występowała również za granicą. 
W 2005 roku koncertowała w Niemczech pod-

czas „Parkfestival Wetter (Ruhr) 2005 Jazz, 
Blues und mehr…”, a od 2007 roku regularnie 
bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu 
Orkiestr Dętych w czeskich Dřevohosticach. 

W chwili obecnej Orkiestra liczy 30 
muzyków. Od 23 lat niezmiennie kapel-
mistrzem jest Andrzej Bojarski. Orkiestra 
dęta OSP Węgry należy do ścisłej czołówki 
orkiestr dętych na Opolszczyźnie.

Po przedstawieniu historii rozpoczęła się 
właściwa część koncertu jubileuszowego, 
w której Orkiestra zagrała kilkanaście naj-
lepszych utworów ze swojego bogatego reper-
tuaru. Wzbudzały one aplauz zgromadzonej 
publiczności. Po koncercie pani Sekretarz 
Gminy Stanisława Brzozowska, w krótkim 
wystąpieniu odczytała list gratulacyjny 
i podziękowała Orkiestrze za wieloletnie 
reprezentowanie gminy Turawa. Życzenia 
i prezenty złożył też Zarząd OSP Węgry 
oraz zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych 
orkiestr z Komprachcic i Prószkowa. 

Po części oficjalnej jubileuszu, rozpoczęła 
się część towarzyska. Muzycy Orkiestry oraz 
zaproszeni goście zasiedli do uroczystej 
kolacji, przy której wspominano dawne 
czasy i robiono plany na przyszłość. Miej-
my nadzieję, że Orkiestra będzie odnosić 
kolejne sukcesy i jeszcze długo cieszyć nas 
swoją muzyką, czego myślę, serdecznie 
jej życzymy.

40 lat juŻ Gramy!
MAReK WIeczoReK, oRKIesTRAnT

orkiestra dęta ochotniczej straży pożarnej w węgrach obchodzi w bieżącym roku 
jubileusz 40-lecia swojego powstania. z tej okazji 18 listopada 2016 r. został zorgani-
zowany koncert, który zgromadził w sali osp węgry obecnych oraz byłych muzyków 
orkiestry. zaproszeni byli również goście: z urzędu Gminy w turawie pani sekretarz 
Gminy stanisława Brzozowska i Kierownik referatu turystyki i promocji Gminy pan 
Bartłomiej Kita, zarząd osp węgry, na czele z prezesem panem michałem morawcem 
oraz szefowie zaprzyjaźnionych orkiestr z prószkowa i Komprachcic. 
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spotKanie z pisarKą
uczennice z Koła BiBlioteczneGo iiid

16 listopada turawscy gimnazjaliści zostali zaproszeni do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie na spotkanie 

autorskie z Katarzyną Ryrych. 
Nasza grupa liczyła 30 uczniów oraz 2 opiekunów. Katarzyna 

Ryrych opowiadała nam wiele ciekawych historii związanych 
z twórczością literacką oraz z życiem prywatnym. Zadawaliśmy 
jej wiele pytań dotyczących pracy pisarza oraz jak wyglądała 
Jej droga kariery zawodowej. 

Byliśmy zachwyceni pisarką. Pożegnaliśmy p. K. Ryrych 
kwiatami, każdy z nas otrzymał autograf. Mamy nadzieję, że 
będą organizowane kolejne ciekawe spotkania z pisarzami, 
zwłaszcza literatury młodzieżowej.

w dniu 29.11.2016 r. został przeprowadzony w publicznym 
Gimnazjum w turawie Festiwal Piosenki Zagranicznej. Kon-
kurs zorganizowała rada samorządu uczniowskiego przy 
turawskim gimnazjum. 

społeczność szkolna przygotowywała się do konkursu od 
dłuższego czasu. Warunkiem występu było przygotowanie 

piosenki obcojęzycznej. Przed występami zostały dostarczone 
podkłady muzyczne. 

Do występu przystąpiło 9 klas. Można było usłyszeć pio-
senki w języku niemieckim, angielskim i rumuńskim. Jak na 
prawdziwym festiwalu, były wybuchy sztucznego dymu oraz 
światła dyskotekowe. Jednak występujący artyści zachwycili 
publiczność przede wszystkim swoimi strojami i aranżacjami 
tanecznymi. Widownia reagowała bardzo żywiołowo, wszyscy 
z wielkim zainteresowaniem oglądali przygotowane show. 
Występujący grali na skrzypcach, trąbce oraz gitarze, za co 
zostali nagrodzeni burzą oklasków. Jury, w skład którego 
weszły: Eryka Matysek – dyr. placówki, Anna Kulasza – pe-
dagog i Sandra Janczyk – zastępca przewodniczącego RSU, 
stanęło przed trudnym wyborem, gdyż poziom występów był 
bardzo wysoki. Zwycięzcami festiwalu zostali artyści klas 
trzecich: pierwsze miejsce zajęła klasa IIID, drugie klasa IIIA, 
a trzecie miejsce IIIB. Zwycięskie zespoły zostały nagrodzo-
ne pucharami, a wszyscy uczestnicy – słodyczami. Nagrody 
ufundowała RSU. 

szKolny festiwal piosenKi zaGranicznej w turawie
JeRzy FARys, opiekun RsU

obchody rozpoczęły się o godz.16.00 
na placu obok straży. Po części ofi-

cjalnej wszyscy obecni przy słodkim 
poczęstunku zasiedli do wspólnej bie-
siady. Wspaniale czas spędzały dzieci, 
którym nie tylko pomalowano buźki, 
ale zorganizowano też dla nich konkursy 

z nagrodami. Czas umilał im animator. 
Na scenie gości bawił występ mażoretek, 
a kto chciał mógł przejechać się klasycz-
nym motocyklem. 

Wieczorem przy dobrym piwku i kieł-
basce serwowanej przez restaurację „Złoty 
Kłos” rozpoczęła się zabawa taneczna, 

do której przygrywał zespół Fun Musik. 
Była to pierwsza tego rodzaju impreza 
w Rzędowie. 

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania mieszkańcom za liczny 
udział w dożynkach. Organizatorami tego 
ludowego święta byli z Rzędowa: sołtys, 
rada sołecka, mniejszość niemiecka, 
straż pożarna.

doŻynKi wiejsKie w rzędowie
BeATA MAzuR

w niedzielę 11 września 2016 roku mieszkańcy rzędowa bawili się na dożyn-
kach wiejskich, które upłynęły pod znakiem świetnej pogody i równie udanej 
zabawy. 

W dniu 4 września delegacja z na-
szej miejscowości wraz z Koroną 

Dożynkową uczestniczyła w Dożyn-
kach Powiatowych w Polskiej Nowej Wsi 
w gminie Komprachcice, reprezentując 
tym samym Gminę Turawa. W czasie 
uroczystości dożynkowych odbył się 
konkurs Koron, w którym nasza korona 
zajęła I miejsce. To wielki sukces dla nas, 
bo w roku poprzednim też zajęliśmy 
I miejsce. Wielkie podziękowania za-
tem należą się wszystkim paniom, które 
stworzyły to arcydzieło. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 11 września o godz. 10.30 
odprawiona została Msza Św. w podzię-
kowaniu za tegoroczne plony. Jak co 
roku delegacje dzieci i mieszkańców 

wiadomości z osowca
ARTuR GALLus
w dniu 28 września odbyły się w Kotorzu wielkim dożynki 
Gminne, na których nasze sołectwo reprezentowała delegacja 
z Koroną dożynkową na czele z sołtysem. w trakcie doży-
nek wyróżnienia otrzymali: uczennice szkoły podstawowej 

im. jana pawła ii w osowcu w kategorii najwyższa średnia 
– joanna iglesias, osiągnięcia sportowe – natalia Gontarz 
oraz Grzegorz nowakowski w kategorii organizatorów piłki 
nożnej dla najmłodszych. 
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Osowca, Trzęsiny i Węgier w barwnym 
korowodzie wraz ze swoimi koronami 
dożynkowymi udały się procesyjnie do 
kościoła. Uroczystości przewodniczył 
ks. proboszcz, a uświetniła ją również 
parafialna orkiestra dęta.

W dniu 18 i 19 października 2016 r. 
w powiecie opolskim i strzeleckim odbyły 
się ćwiczenia Centralnego Odwodu Ope-
racyjnego.”SOLIDARNI 2016”. W ćwi-
czeniach brały udział siły województwa 
śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, 
Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego 
z kilku powiatów województwa opolskie-
go, jednostki OSP z powiatu opolskiego 
oraz straż pożarna z Jesenika z Republiki 
Czeskiej. Ćwiczenia rozpoczęły się 18 
października po godzinie 7:00, a za-
kończyły dnia następnego w godzinach 
popołudniowych.

W czasie ćwiczeń znalazło się wiele 
różnych epizodów. Nasza OSP z Osowca 
brała udział w dwóch epizodach, a mia-
nowicie w dniu 18 w Opolu ul. Augu-
stynka– przesiąkanie wału, zagrożenie 
obiektów wodą oraz Osowiec Jezioro 
Srebrne -przewrócone kajaki, 6 osób 
poszkodowanych w tym 3 pod wodą. 
Natomiast w dniu 19 Osowiec -Jezioro 

Średnie – pożar łodzi, 4 osoby poszko-
dowane w tym 1 pod wodą.

W dniu 19 października o godz. 18.30 
odprawiona była Msza św. w podzięko-
waniu za lata posługi w naszej parafii ks. 
Marcina Wilczka. Mszę celebrował sam 
ks. Marcin. Przed błogosławieństwem 
końcowym życzenia złożyły dzieci, jako 
przedstawiciele poszczególnych miejsco-
wości, a przed zakrystią drobny upominek 
wręczyli jeszcze przedstawiciele Rady 
Duszpasterskiej. Dziękujemy ks. Mar-
cinowi za 16 lat posługi w naszej parafii 
i zawsze czekamy na jego odwiedziny.

W dniu 26 listopada -jak co roku od-
był się w sali OSP w Osowcu kolejny już 
Dzień Seniora, w którym uczestniczyło 
ok 110 seniorów z naszej miejscowości. 
Na początku sołtys Pan Bernard Loch 
powitał wszystkich uczestników jak rów-
nież zaproszonych gości. Następnie dzieci 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Osowcu złożyły życzenia 
wszystkim seniorom oraz przedstawiły 
swój program artystyczny. Pomiędzy ich 
występami w dwóch tańcach baletowych 
wystąpiła uczennica naszej szkoły Oliwia 
Curlok. Uczniowie przygotowali też dla 
wszystkich gości malutki upominek wraz 

z życzeniami. Na spotkanie zaproszony 
był również Pan Jerzy Farys z Kadłuba 
Turawskiego, autor książek o historii 
Ziemi Turawskiej. Przedstawił zebranym 
prezentację związaną z historią Osowca 
od czasów jego założenia. W spotkaniu 
uczestniczył również ksiądz proboszcz, 
który jak zawsze skierował do zebranych 
krótkie słowo. Całe spotkanie przebiegło 
w bardzo miłej atmosferze.

27 listopada w Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Osowcu 
o godz. 13.30 rozpoczął się kiermasz 
świąteczny, zorganizowany przez Radę 
Rodziców. Na kiermaszu można było za-
kupić stroiki świąteczne, kartki, pierniki, 
ciasto oraz samemu wykonać bombkę 
choinkową. Kiermasz cieszył się dużym 
powodzeniem.

Korzystając z okazji ,chciałbym złożyć 
wszystkim czytelnikom Fali, mieszkań-
com Osowca i gminy najserdeczniejsze 
życzenia z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 
Spokojnych, zdrowych, radosnych i bło-
gosławionych świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w serdecznym gronie ro-
dzinnym oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku.

uKS OSOWIEC wystawił dwie drużyny 
i żadna z nich wstydu nie przyniosła!  

W eliminacjach powiatowych:
U8 dzieci z rocznika 2009/2010 zajęły 

2 miejsce, reprezentowani przez:
Maksymilian Wyrwich, Mateusz Stot-

ko, Franciszek Ponitka, Bartosz Nowak, 
Michał Kluczny oraz Kacper Kluczny. 
Chłopcy spisali się na medal, walczy-
li, byli zaangażowani całym sercem. 
U10 chłopcy z rocznika 2007/2008 zajęli 
3 miejsce, choć w regulaminowym czasie 

gry nie przegrali meczu, a przez fazę 
grupową przeszli strzelając 30 goli, tracąc 
tylko 1 bramkę. Naszych barw bronili: 
Paweł Toppich, Szymon Czech, Mateusz 
Czech, Maciej Jadczak, Dominik Więczek, 
Kacper Rachwalik, Marek Wiecha oraz 
Florian Sochor. 

Cieszy, że praca sztabu szkoleniowego 
i obrana przez klub droga, zmierza we 
właściwym kierunku, czego dowodem 
jest udział w tego typu turniejach oraz 
uśmiechnięte twarze dzieci.

Mamy nadzieję, że już co roku bę-
dziemy mogli brać udział w turnieju „ 
Z PODWÓRKA NA STADION O PU-
CHAR TYMBARKU”

Poniżej przedstawiamy Państwu osta-
teczną klasyfikację najlepszych drużyn 
po obu finałach powiatowych, w grupach, 
w których braliśmy udział:

POWIAT	OPOLSKI: 
CHŁOPCY U-8:

1. PSP Łubniany
2. UKS Osowiec
3. PSP Tarnów Opolski

CHŁOPCY U-10:
1. PSP Czarnowąsy Swornica
2. PSP Jełowa
3. UKS Osowiec

PuchAR TyMBARKu
GRzeGoRz noWAKoWsKI
jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich, że w końcu gmina turawa 
doczekała się swojego przedstawiciela, w tak poważnej imprezie dla dzieci, jaką 
jest turniej „ z podwórKa na stadion o puchar tymBarKu”, który odbył 
się 8 listopada 2016r., na obiekcie centrum sportu w opolu, przy ulicy wandy 
rutkiewicz.
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czas pracy i czas zaBawy
dAnuTA MATyseK

I tak po kolei: wzorem minionych lat 
nasza korona dożynkowa została zgło-

szona do udziału w XXV edycji Międzyna-
rodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej 
w Rudnikach i zajęła tam II miejsce.

18 września– dożynki wiejskie obcho-
dzone wg wieloletniej tradycji ze mszą 
św. dziękczynną, obiadem,spotkaniem 
przy kołaczu i kawie, zakończone zaba-
wą taneczną. Po tygodniowym wysta-
wieniu w kościele korona dożynkowa 
jest prezentowana w Wiejskiej Izbie 
Regionalnej.

Wraz z przygotowaniami do „żniw-
nioka” trwała modernizacja I odcinka 
ul. Polnej oraz budowa II odcinka cał-

kowicie nowej drogi o tej samej nazwie, 
zakończonej pod koniec października. Ta 
kilkuset metrowa część ulicy umożliwiła 
dostęp do drogi publicznej, gminnej ro-
dzinom, nigdy dotąd takiej możliwości 
nie mającym.

 Ważnym wydarzeniem, szczególnie 
dla sportowej części ligockiej społecz-
ności, była prezentacja wydanej dru-
kiem „Historii Klubu LZS w Ligocie 
Turawskiej”. Kilkuletnia praca zbierania 
dokumentów i spisywania faktów wśród 
najstarszych działaczy sportowych, by-
łych zawodników i kibiców zakończona 
została sukcesem, zaś jej autorowi – p. 
Helmutowi Stasiowi– dała satysfakcję 

i poczucie wypełnienia obietnicy, aby 
nikt tego nie zapomniał.

22 października na wieczorze po do-
żynkowym spotkali się w remizie OSP 
wszyscy pracujący w dożynki i na rzecz 
Sołectwa w ciągu całego roku. Taka forma 
podziękowania za poświęcenie swojego 
czasu, chęci i wysiłku dla wsi została 
zapoczątkowana w 2015 roku.

Radę Sołecką czeka równie pracowity 
grudzień: 4-go kiermasz świąteczny, 6-go 
spotkanie ze św. Mikołajem i 16– go 
wigilia osób samotnych, a w związku 
z festynem jubileuszowym i dożynkami 
gminnymi w dniach 8– 10 września 2017 
roku 7– go grudnia zostanie powołany 
Komitet Organizacyjny uroczystości.

Dziękując wszystkim mieszkańcom 
Ligoty za całoroczną współpracę życzę 
spokojnych, ciepłych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia, zdrowia, wzajemnej 
życzliwości i Błogosławieństwa Bożego 
w każdym dniu nadchodzącego-2017 
Roku.

ostatnie tygodnie kończącego się roku nastrajają z jednej strony do myśli o przy-
gotowaniach do zbliżających się świąt Bożego narodzenia, a z drugiej– do podsu-
mowania tego, co zostało już zrobione lub będzie w najbliższych dniach.

cudze chwalicie, sweGo nie znacie – 
WycIeczKA ReGIonALnA do TuRAWy
JeRzy FARys, organizator wycieczki

wycieczki szkolne bardzo często 
odbywają się w odległe zakątki 
polski, jednak niejednokrotnie 
w pobliżu nas znajdują się piękne 
i ciekawe miejsca, które warto 
odkrywać. 

uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Ligoty Tu-

rawskiej udali się na wycieczkę do 
Turawy. W dniu 22 września na 
wycieczkę pojechały klasy starsze, 
a tydzień później uczniowie klas 
młodszych.

Obie grupy po przyjeździe do 
Turawy zapoznały się z historią 
turawskiego pałacu, który przez 
kilkaset lat był własnością rodziny 
von Garnier, a po zakończeniu II 
wojny światowej stał się siedzibą 
domu dziecka. Obecnie pałac 
niestety niszczeje. 

Po wędrówce ścieżką dydak-
tyczną w turawskim nadleśnictwie 
wszyscy udali się do budynku 
Urzędu Gminy w Turawie. Wice-
wójt Sławomir Kubicki oprowadził 
wycieczkę po obiekcie, a uczest-
nicy mogli zapoznać się z pracą 
urzędu. Wiele atrakcji sprawił 
uczniom pobyt – jak radni na sali 
obrad, wychowankowie mogli 
zająć miejsca w fotelach, które 
na co dzień zajmują radni i pro-
wadzić rozmowy przy pomocy 
nagłośnienia. 

Bardzo interesujące dla uczniów 
było spotkanie z wójtem Walde-
marem Kampą. Następnie wszyscy 
udali się nad Jezioro Turawskie, 
gdzie nauczyciel historii Jerzy 
Farys przedstawił historię budowy 
jeziora. Wszyscy z zainteresowa-
niem wysłuchali historii o dziejach 
miejscowości, które znajdowały 
się na terenie obecnego Jeziora 
Turawskiego. 

W drodze powrotnej uczestnicy 
wycieczki zapoznali się z historią 
napotkanych krzyży i kapliczek. 
Wycieczki były bardzo udane, 
a uczniowie poznali ciekawe miej-
sca Gminy Turawa.
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Robotę wykonała ku chwale Bożej 
firma ciesielsko-dekarska z Kotorza 

Wielkiego. Do tego celu użyto drewno 
konstrukcyjne-klejone warstwowo o sym-
bolu BSH. Poświęcenia dokonał proboszcz 
ks.Rajmund Kała 23 pażdziernika po 
nabożeństwie różańcowym w asyście 
diakona, pełniącego w tych dniach po-
sługę w naszej parafii.

Historii postawienia pierwszego krzyża 
w tym miejscu nie znamy. Opierając się 
na wiadomościach, uzyskanych od pana 
Teobalda Koniecznego z Kotorza Małego, 
możemy stwierdzić; że przed 1891 rokiem 
stał w tym miejscu już krzyż drewniany. 
Niestety, po roku 1903 uległ zniszczeniu 
-przewrócił się /przyp.autor.1903-wielka 
powódź na tych terenach/.

Pan Karol Czech, ówczesny kościelny, 
postanowił odnowić powyższy krzyż. Ma-
teriał kupił za własne pieniądze, a będąc 
z zawodu stolarzem, resztę wykonał sam. 
Należy w tym miejscu dodać,iż materiał 
był w tym czasie bardzo drogi; poszła na 

to prawie cała wypłata, jednak rodzina 
dowiedziała się o tym już po fakcie. Postać 
Chrystusa wykonano z blachy.Pan Czech 
obok nowego krzyża posadził również 
młode drzewo/dąb/.

Następnego remontu krzyża dokonał 
ks.proboszcz Alfred Dudek po wojnie 
w 1945 roku. Konstrukcja krzyża została 
zamocowana na metalowym postumen-
cie. Postać Chrystusa odnowiono na 
tej samej blasze.W latach 1955/56 pan 
Teobald Konieczny, wtedy mieszkaniec 
Kotorza Wielkiego, wykonał metalowy 
płotek otaczający krzyż. Z kronikarskiego 
obowiązku dodam, że przez długie lata 
omawianym krzyżem opiekowała się 
rodzina Czech oraz pani Jadwiga Kupka, 
następnie pałeczkę opieki przejęła pani 
Albina Konieczny /wokół krzyża posadziła 
żywopłot ozdobny/. W latach 1966-67, 
kiedy powiększono skrzyżowanie w kie-
runku Turawy, nastąpiło przesunięcie 
krzyża, oraz usunięto ok.64 letni dąb. Od 
1997 roku opiekę nad krzyżem przejęła 
pani Małgorzata Niesłony, jednak kiedy 
siły opadły, od ok. roku 2010 krzyżem 
opiekują się do dziś panie Irmgarda 
Guttman oraz Anita Koziol. W razie po-
trzeby korzystają z męskiej pomocy pana 
Teobalda Koniecznego, który od młodych 
lat oddany jest opiece nad tym krzyżem.

Należy tutaj wspomnieć też o kolizji 
drogowej, w której zniszczeniu uległ 
krzyż. Jednak sprawca (ze Szczedrzyka) 
całość uszkodzeń naprawił we własnym 
zakresie.

remont KrzyŻa w Kotorzu wielKim
FoToAMAToR

w październiku 2016 roku stojący w Kotorzu wielkim na rozdrożu dróg do turawy 
i w kierunku opola krzyż, przeszedł gruntowną naprawę. 

W tym roku frekwencja 
bardzo dopisała ,tak 

jak i pogoda.
W popołudniowym pro-

gramie wystąpiły lokal-
ne zespoły, orkiestra dęta 
z Chrząstowic, Karolina Staś 

oraz studio instrumentalne 
BIS w bogatym programie 
artystycznym.

Podziękowano kotorskim 
zespołom, które przez wiele 
lat promują śląską, niemiec-
ką i polską kulturę poprzez 

śpiew, z rąk wójta pana Wal-
demara Kampa otrzymały 
one dyplomy i statuetki. 
Piwo lało się strumieniami, 
jak przystało na Oktoberfest 
– święto piwa. Bufety były 
obficie zaopatrzone w napoje 
oraz grill.

W części wieczornej odbyła 
się zabawa taneczna z zespo-

łem BIS, która trwała prawie 
do białego rana.

Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim tym, którzy w ja-
kikolwiek sposób wsparli tę 
inicjatywę.

Dziękuje tym wszystkim , 
którzy pomogli w organizacji 
Oktoberfestu czynem i doradą, 
tym, którzy zaangażowali się 
dla dobra całej społeczności 
Kotorza.

Już dziś zapraszamy na 
kolejny Oktoberfest w przy-
szłym roku!

U FLORIAnA

oKToBeRFesT Po nAszeMu
MAReK GoLLA

października 2016 roku w Kotorzu małym odbył się okto-
berfest, który po raz pierwszy zorganizowano na placu pod 
namiotami (w ubiegłych latach odbywał się na sali).

u nas wiele się dzieje. Każdy kto do nas przychodzi może się 
przekonać, że świetlica środowiskowa i działająca przy niej 
pracownia orange w Kotorzu wielkim to miejsce, w którym 
można się dobrze bawić i wiele nauczyć.

na początku października braliśmy udział w ogólnopolskim 
„Tygodniu Pracowni Orange”. Podczas „pomarańczowego 

tygodnia” mieliśmy moc atrakcji. I tak razem budowaliśmy 
„Hotel dla owadów” i tworzyliśmy miejsce przyjazne pszczo-
łom. Drugiego dnia robiliśmy eksperymenty z produktów 
znalezionych w kuchni. Były też zajęcia komputerowe i uczy-
liśmy najmłodszych jak bezpiecznie korzystać z Internetu. 
Podnosiliśmy kompetencje językowe i ćwiczyliśmy rysunek 
podczas zabawy w kalambury. 

Warsztaty, na których robiliśmy drewniane sowy tak się 
wszystkim spodobały, że pieczone kartofelki, zaplanowane na 
ten wieczór, jedliśmy bardzo późnym wieczorem. Ostatni dzień 
to międzypokoleniowa potańcówka. Nie tylko impreza, ale już 
wspólne jej przygotowanie sprawiło nam wiele radości. 

Codziennie działamy, a dzięki skrzyni pomysłów, do której 
można wrzucać swoje pomysły, dziać się będzie jeszcze wię-
cej. Już dzisiaj zapraszamy na nowe wydarzenia. Każdy może 
przyjść na nasze zajęcia. 

Więcej informacji o tym co robimy na stronie: https://
pracownieorange.pl/pracownia/kotorz-wielki/

z Życia świetlicy
eWeLInA ToMechnA

W klubie został przeprowadzony 
kapitalny remont szatni, wymie-

niono drzwi oraz odnowiono fasadę. To 
jeszcze nie koniec remontów – zapowiada 
prezes klubu Norbert Komor, w planach 
na wiosnę jest renowacja nawodnie-
nia oraz wymiana dachu na dużej sali, 
w której odbywają się m.in. zakończenia 
sezonu. 

,,Silesius’’ Kotórz Mały to klub nie 
tylko dla graczy drużyny seniorów, sekcją 
młodzieżową od wielu lat zajmuje się 
rodzina Stykałów– Leszek Stykała były 
piłkarz m.in. Odry Opole , oraz jego syn 
Jarosław, który awansował z drużyną 
Silesiusa do 3 i 4 ligi. Od ubiegłego lata 

na naszym boisku działa również nie-
miecka szkółka piłkarska, w której dzieci 
i młodzież poznają tajniki niemieckiego 
stylu gry oraz przy okazji uczą się języka 
obcego.

Lks ,, Silesius’’ stara się podążać za du-
chem czasu, od ubiegłego sezonu wszyst-
kie rejestracje związane z rozgrywkami 
zapisywane są na internetowej platformie. 
O przebiegu spotkań, nowinkach z klubu 
możemy poczytać na portalu społeczno-
ściowym ,, Facebook”, gdzie wierny kibic 
Kotorza– Waldemar Krzeczek prowadzi 
otwartą grupę dla piłkarzy, działaczy 
oraz sympatyków Silesiusa. W grupie 
LKS ,,Silesius’’ Kotórz Mały zobaczyć 

można zapowiedzi meczowe, relacje 
z odbytych już spotkań oraz przeglądnąć 
fotorelacje.

Jak widać renowacje w Kotorzu idą 
pełną parą, miejmy nadzieję, że będzie to 
równorzędne z wynikami sportowymi. 

zmiany, zmiany... w KotorsKim silesiusie
MAGdALenA duRA
runda jesienna ligi okręgowej dopiero co się zakończyła. w kotorskim silesiusie 
były to intensywne miesiące, drużyna seniorów zakończyła rundę na 11 lokacie, 
lepiej spisali się działacze. 
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zarząd dfK Kadłub turawski postano-
wił spotkać się ze swoimi członkami 
i wspólnie świętować 25-lecie istnienia 
mniejszości niemieckiej w Kadłubie 
turawskim.

Wszyscy kadłubscy członkowie 
DFK otrzymali indywidualne 

zaproszenia. Większość zaproszonych 
gości przybyła 25 września na godz. 15.00 
do sali spotkań w remizie strażackiej. 
Program spotkania był bardzo intere-
sujący. Jerzy Farys w formie prezentacji 
przedstawił historię mniejszości niemiec-
kiej w Kadłubie Turawskim. Dokładnie 
przedstawiony został zarys historyczny 
tworzenia zrębów DFK. 

W kolejnej części spotkania pan Farys 
przedstawił także w formie prezentacji 
700 – letnią historię Kadłuba Turaw-
skiego. Uczestnicy spotkania zobaczyli 
wiele ciekawych zdjęć i widokówek oraz 
dowiedzieli się o wielu niesamowitych 
wydarzeniach historycznych. Uczestni-
cy spotkania poznali dane historyczne 

wszystkich kadłubskich sołtysów od 
1813 r. W humorystyczny sposób zostały 
również przedstawione „kryminałki” 
i osoby, które niechlubnie zapisały się 
w historii miejscowości. W ostatniej 
części spotkania uczestnicy obejrzeli 
fragmenty filmu z obchodów 700 – lecia 
istnienia Kadłuba Turawskiego, które 
odbyło się w 1995 r. 

Dla wszystkich uczestników spotkania 
został przygotowany poczęstunek. Na 
imprezie gościł były przewodniczący DFK 
Artur Gallus, obecna przewodnicząca 
Krystyna Konieczko oraz ks. proboszcz 
Sławomir Pawiński.

Impreza była bardzo udana, a wszyscy 
uczestnicy spotkania z niecierpliwością 
czekają na kolejną tego typu imprezę.

25 lat mniejszości niemiecKiej  
w KadłuBie turawsKim
zarząd dfK

na terenie Gminy Turawa znajduje się 
wiele krzyży i kapliczek. Mieszkańcy 

w obecnych czasach coraz bardziej dbają 
o przydrożne pomniki. Wiele z nich odno-
wił Jerzy Krok z Zawady. Podobnie stało 
się z krzyżem w Kadłubie Turawskim. 
Usytuowany obok skrzyżowania z drogą 
prowadzącą na Dylaki krzyż zbudowany 
został jeszcze w okresie przedwojennym 
przez pp. Panitz. W okresie powojennym 
ich syn został kapłanem. 

Ten betonowy krzyż o bardzo cie-
kawej architekturze, dzięki inicjatywie 
i finansowaniu Jana Grysczyka odnowił 
Jerzy Krok. 

Pan Krok wyczyścił i pomalował 
elementy betonowe, a także odnowił 
figurę i metalową płytę z namalowanym 
obrazem Matki Boskie Siedmiu Boleści. 

KrzyŻ jaK nowy
JeRzy FARys

Obraz ten przedstawia siedem mieczy, 
które przebiją serce Najświętszej Maryi 
Panny. Całkowicie zmienione zostało też 
otoczenie krzyża, usunięto rośliny, które 
zasłaniały krzyż, dzięki czemu krzyż nie 
ulega takiemu zniszczeniu.

dziecina
Tam gdzie mędrcy szli za gwiazdą, gdzie w ciemności szopa stała,

na sianeczku, pośród bydła, kiedy cała ludzkość spała,

na świat przyszło Boże Dziecię, w maleńkości swojej wielkie,

bez salonów i splendoru, porzucając skarby wszelkie.

Radość światu oznajmując, wnet zlecieli się anieli,

za ich blaskiem szli pasterze, oczy mrużąc od tej bieli.

Każdy cześć mu oddać pragnie, upadając na kolana,

i pokornie pokłon składa, tak witając swego Pana.

Swoim życiem – choć nikt nie wie, chce dokonać niezwykłego

i z tych możnych i z tych biednych zmaże grzechy świata złego.

Przystań chwilę pod tą szopą, człecze ciągle zabiegany,

zamknij oczy, otwórz serce, może to jest czas na zmiany?

Biedny, bogacz, chory, zdrowy, z bliskaś może czy z daleka,

to nieważne kim dziś jesteś – On na ciebie właśnie czeka.

Narodzony w swej prostocie, z bydłem położony w żłobie,

chce byś w pędzie swego życia, dał zamieszkać Jemu w sobie. 

Jak co roku
Znów grudzień i święta i wszystko jest jak co roku,

znów karp będzie i obrus biały, i choinka w rogu,

 i dzieci przy oknie gwiazdy wypatrują najpierwszej,

i puste ulice, bo każdy śpieszy do wieczerzy.

I opłatek już czeka, który w świec blasku połamiemy,

kolęda popłynie „Lulajże Jezuniu…” – jak łza po policzku.

I jak co roku będą też ludzie samotni i opuszczeni, 

obcy dla wszystkich, już niepotrzebni nikomu,

wpatrzeni w pustkę swojego mieszkania

i jak co roku nikt do stołu ich nie zaprosi.

Znów grudzień i święta i nie musi być jak co roku,

puste miejsce przy stole miłością zapełnij bliźniego,

by nikt sam nie został, łamiąc z lustrem opłatek.

W samotności jeśli jednak przyjdzie ci być, jak co roku,

weź chleb biały do ręki i podziel z całym światem.

Zanieś radość tam, gdzie nikt na nikogo nie czeka, 

by nikt– jak Ty, nie musiał czekać na człowieka. 

Znów grudzień i święta… i szansa, jak co roku.

Parę słów
List Ci napiszę, bo słów moich słuchać nie chcesz.

Może oczy Twoje, głębokie, zechcą spojrzeć na kartkę?

Bez słów rozmawialiśmy, tuląc kiedyś wargi do siebie,

zamkniętymi oczami świat poznawaliśmy dziwny.

Szalona wiosna w sercach pląsy czyniła,

kolorowa sukienka wirowała pod gwiaździstym niebem.

Czas schował wszystkie zegary – nawet ten z wieży 

i noc dniem była, a dzień nocą w niegasnącym słońcu.

Wszystko było i niczego nie było…

Dwa światy, które jednym nigdy być nie mogły.

Nadzieja, marzenia, sen, jawa, złuda, strach, złość

I cisza…

W tym miejscu, jeśli czytasz nadal moje słowa,

weź ogień do ręki, jak kiedyś marzenia

i dotknij płomieniem czerni moich liter.

Niech zmieni je w pustkę naszego wspomnienia.

henRyK FRAncIszeK PARAszczuK

GALL

W dniu twoich urodzin
Już wszyscy składali Ci życzenia,

I byłaś uradowana i uśmiechnięta,

Ale jest jeszcze jedna osoba na świecie,

Która o Tobie pamięta,

I życzy Ci dużo miłości,

Bo bez tego jest trudno żyć,

W tej codziennej szarości,

Dlatego daję Ci dzisiaj różę-symbol miłości,

Która łączy nasze serca w radości.

Co się marzeniem nie stało,

Nigdy nie będzie czynem,

Rozczyn już jest chlebem,

A winogrono winem,

Zjedzmy ten chleb i popijmy winem,

Wtedy miłość nasza będzie czynem

W dniu Twoich urodzin, rocznicy ślubu

Życzę wszystkiego co w sercu,

Bukiet miłości, wiele czułości
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KrzyŻówKa świąteczna nr 97
Opracował PIoTR JendRzeJ
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znAczenIe WyRAzóW
poziomo: 

1 – robi się nią zastrzyki; 9 – Sławomir, polski bramkarz 
piłki ręcznej; 13 – narkotyk z maku; 14 – mieszka w Baku; 
15 – konferencja szkoleniowa; 17 – biała gorączka; 18 – Vir-
tuti Militari; 19 – wytrzymałość fizyczna; 21 – polski herb 
szlachecki; 22 – twarz; 25 – taaka ryba; 27 – chroni głowę; 
28 – pręty w oknie celi; 30 – …rodu Forsytów; 31 – piękno, 
uroda; 33 – przypis, odsyłacz; 35 – Roger, aktor, filmowy 
Święty; 36 – presja; 38 – łobuz, opryszek; 41 – mała drabina; 
43 – samochód osobowy; 44 – adwokat, obrońca sądowy; 
47 – zmysłowa tematyka; 49 – muzułmański miesiąc postu; 
53 – tak Chrystus nazwał św. Piotra; 55 – kraj z Ottawą; 
56 – przestarzale: brzeg, kant; 58 – żołnierska zieleń; 60 
– metal o liczbie at.92; 62 – długowłosy pies myśliwski; 
63 – krzew derenia; 66 – piękna uczestniczka łowów kali-
dońskich; 70 – jednostki pływające; 72 – włókno z Torunia; 
74 – karciana układanka; 76 – owoce usmażone w gęstym 
syropie; 80 – teren wyższej uczelni z zabudowaniami; 81 – 
staropolski pan; 82 – wieś w pow.prudnickim; 83 – część 
stadionu, widowni; 84 – dowódca, wie kiedy atakować; 
85 – opinie, poglądy.
Pionowo: 
2 – mnóstwo ludzi; 3 – nie strata; 4 – kurka wodna, kwo-
ka; 5 – przynosi zdobycz myśliwemu; 6 – dźwig osobowy; 
7 – skrzynia podróżna; 8 – obywatel USA; 9 – ruchoma 
część skrzydła samolotu, elewon; 10 – jednostka prędkości 
odrzutowca; 11 – Chinka lub Japonka; 12 – szekspirowski 
król; 15 – kamizelka ratunkowa; 16 – super luksusowy 
samochód brytyjski; 20 – część twierdzenia; 23 – Jarosław, 
były reprezentacyjny bramkarz; 24 – latał z Dedalem; 25 – 
załoga łodzi wioślarskiej; 26 – krewny w linii męskiej; 29 
– gorącokrwisty koń; 32 – istota sprawy; 34 – imię Kolberga; 
35 – tarcza koła osadzona na wale, którego oś nie pokrywa 
się z jego osią; 36 – wał z ziemi; 37 – kasztanowy koń; 39 
– trzy minuty na ringu; 40 – Sokorska, śpiewaczka; 42 – 
strzeże kąpieliska; 45 – ze stolicą Asmarą; 46 – wyczuwany 
językiem; 48 – odmiana jabłoni; 50 – pielęgnica akwariowa; 
51 – Lipnicka, piosenkarka; 52 – początkujący w zawodzie; 
54 – dokumenty sądowe; 57 – bystry prąd rzeki; 59 – sza-
chowa królowa; 61 – odmiana węgla kamiennego, grafit; 
64 – jednostka bojowa lotnictwa; 65 – odraza, obrzydzenie; 
67– niepokoje, obawy; 68 – golas, nagi; 69 – pierw. chem. 
o liczbie at. 89; 71 – nieuczciwe zamiary, zapędy; 73 – mały 
nos; 75 – tytulowa kurtyzana z po – wieści Zoli; 77 – sute 
przyjęcie, uczta; 78 – miasto św. Pawła; 79 – impreza dla 
Hołowczyca lub Małysza. 
Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła.

Za	prawidłowe	rozwiązanie	krzyżówki	nr	96	w	„FALI”	
nr	3/107/2016	nagrodę	otrzymał: Alfred	Kupka	z Turawy 
– koszulkę z logotypami. Hasło krzyżówki brzmiało: Plujmy 
sobie wzajem w kaszę, to takie nasze.
W imieniu kolegium redakcyjnego naszego kwartalnika 
gratulujemy.
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki świątecznej nr 97 
prosimy nadsyłać do dnia 31	stycznia	2017	roku na adres: 
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045 
Turawa (Urząd Gminy Turawa). Redakcja

henRyK FRAncIszeK PARAszczuK

Myśli życiowe  
dla ciebie

Nauka to klucz do wiedzy,
Ją utrwalać wciąż trzeba,
By nie ulec zapomnieniu,

Metody są różne i bardzo długie,
My o tym wiemy by zrobić coś,

By w porę odróżnić ziarno od plewy.

Świat przetrwał już wieki i nadal tak zawsze będzie trwać,
Tylko „Stwórca” i atom ten świat,

Może od ręki obalić i zniszczyć,
My doczekać się tego nie chcemy,

Dlatego pragniemy nadal trwać i żyć!

Planeta Ziemia to cudowna kraina,
Wyróżnia się wśród innych planet,

Wciąż należy ją badać, bo życiem tętni,
Tu rozwijają się ssaki, flora, fauna,
Ludzie, płazy, owady, gady i ptaki,

My żyjemy w ich otoczeniu,
Bo nasz los już jest taki!

Góry, doliny, morza, jeziora, , rzeki i lasy,
To rzeźba przyrody natury,

Dbajmy o ich istnienie i ich zalety,
Żyjmy jeden obok drugiego i nie drążmy,

Nic nie zmieniajmy, bo tylko zepsuć możemy!
Śnieg już pokrył ziemię białym puchem,

O jak prześlicznie jest z tą białą pierzynką,
Proszę Cię śniegu żebyś nam był długo!
Ale chcemy zjeżdżać z pagórka nartami,

Lepić bałwany i rzucać śnieżkami,
I niech tak będzie latami.
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Żart Grosza wart
zebrał AdAM BocheneK

Święta
Dwie blondynki jadą po choinkę. Wjeżdżają do lasu, wy-
chodzą z samochodu. Po kilku godzinach brnięcia w śniegu 
jedna z nich mówi: 
– Wiesz co? Zimno mi... Może weźmy pierwszą lepszą 
choinkę, nawet jeśli będzie bez bombek?

  

Młody marynarz popłynął w swój pierwszy rejs statkiem 
i cały grudzień miał spędzić z dala od domu. Przed wigilią 
wywiesił w swojej kajucie damski kostium kąpielowy 
i przypiął do niego kartkę z napisem: 
„Drogi św. Mikołaju! W tym roku proszę cię tylko o jeden 
prezent. Jeśli możesz, to wypełnij ten kostium czymś kon-
kretnym”.

  

Wieczór wigilijny. Podpity facet, wracając do domu od ko-
legi, wstąpił do kościoła. W żłobku będącym częścią szopki 
świątecznej ukrył butelkę wódki. Wieczorem wychodzi 
z domu, żeby zabrać ze żłobka swoją flaszkę i pójść z nią 
do drugiego kolegi. Dochodząc do kościoła, słyszy śpiew: 
– ”W żłobie leży...” 
– Do licha, znaleźli!

  

–  Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub 
w Boże Narodzenie?

– Daj spokój, Maryśka! Po co mamy sobie psuć święta?

  

Pyta dziennikarz przechodnia: 
– Co pan dostał na święta? 
– Urodziło mi się dziecko. 
– To musi być pan szczęśliwy. 
– Niezupełnie... 
– A dlaczego? 
– Bo żona złożyła się na prezent z sąsiadem.

  

–  Takiej niewdzięczności świat nie widział – mówi pan 
Jurek do kolegi.

– Co się stało? 
– Wyobraź sobie, przed świętami zapłaciłem teściowej za 
nowe zęby, a w święta ona mnie tymi zębami pogryzła.

Kalendarz 2017
Stycze€

Pn Wt År Cz Pt Sb N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Luty
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Marzec
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Kwiecie€
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Maj
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Czerwiec
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Lipiec
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Sierpie€
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Wrzesie€
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Pa‚dziernik
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Listopad
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Grudzie€
Pn Wt År Cz Pt Sb N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Legenda - ƒwi„ta wolne od pracy
1 Stycznia Nowy Rok, Åwi„tej Bo…ej Rodzicielki

6 Stycznia Trzech Kr†li (Objawienie Pa€skie)

16 Kwietnia Wielkanoc

17 Kwietnia Poniedzia‡ek Wielkanocny

1 Maja Åwi„to Pracy

3 Maja Åwi„to Konstytucji 3 Maja

4 Czerwca Zes‡anie Ducha Åwi„tego (Zielone Åwiˆtki)

15 Czerwca Bo…e Cia‡o

15 Sierpnia Åwi„to Wojska Polskiego, Wniebowzi„cie
Najƒwi„tszej Maryi Panny

1 Listopada Wszystkich Åwi„tych

11 Listopada Åwi„to Niepodleg‡oƒci

25 Grudnia Bo…e Narodzenie (pierwszy dzie€)

26 Grudnia Bo…e Narodzenie (drugi dzie€)

opłata tarGowa  
nA TeRenIe GMIny TuRAWA
Opracował: LeszeK BednARz

(zgodnie z uchwałą nr XXi/124/16 rady Gminy turawa z dnia 
25 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej).

Dzienna stawka opłaty targowej na jednym stanowisku 
wynosi:

1)  przy sprzedaży ze stołów, szczęk, łóżek turystycznych, ze 
stoisk na ziemi i innych nie wymienionych – 25,00 zł;

2)  przy sprzedaży pod namiotem, z samochodów osobowych, 
przyczep – 30,00 zł;

3) przy sprzedaży z samochodów ciężarowych – 35,00 zł.

opłata miejscowa
(Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/125/16 Rady Gminy Turawa 

z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opłaty miejscowej).
Opłata miejscowa została utrzymana na tym samym po-

ziomie i wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu na 
terenie następujących miejscowości: Kotórz Wielki, Rzędów 
i Turawa. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości 
prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sana-
toria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe, 
itp. od osób fizycznych, przebywających na terenie gminy 
dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych 
lub turystycznych.

Nie zapomNij  
Nakarmić ptaków



narada techniczno-Gospodarcza w nadleśnictwie turawa jeszcze z dożynek w ligocie turawskiej

a to dożynki w zakrzowie turawskim Korowód dożynkowy z osowca

festyn dożynkowy w rzędowie 25 lat dfK węgry


