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Obchody dożynkowe roz-
poczęły się już o godz. 

11.00 w Turawie. Tak, to nie 
pomyłka. To właśnie w Tura-
wie, na boisku przy gimna-
zjum, zorganizowany został 
turniej piłkarski, w którym 
wzięła udział drużyna z part-
nerskiej gminy Dřevohostice. 
Oprócz ekipy z Czech, swoich 
sił próbowali: Oldboys Kotórz 
Mały, gościnnie drużyna Old-
boys Coroplast Dylaki oraz 
rozgrywająca swój pierwszy 
mecz drużyna Urzędasów 
z Turawy. Postawiliśmy na 
gościnność i rywalizację – wy-
grali goście z Czech, strzelając 
Urzędasom gola w ostatnich 

sekundach meczu. Trzecie 
miejsce przypadło drużynie 
z Dylak, a na zaszczytnym 
czwartym miejscu uplasowali 
się oldboje z Kotorza Małego. 
Po rozgrywkach udaliśmy się 
do Kotorza Wielkiego, gdzie 
o godz. 16.00 rozpoczęły się 
właściwe obchody święta plo-
nów. Gości powitał Wójt Gmi-
ny Turawa Waldemar Kampa 
oraz gospodyni całej imprezy 
Sołtys wsi Kotórz Wielki Mo-
nika Twardawska. Pierwszy 
dzień dożynek to tradycyjnie 
już przegląd zespołów folklo-
rystycznych, działających na 
terenie gminy Turawa, który 
rozpoczęła orkiestra dęta OSP 

z Węgier, następnie wystąpił 
zespół dziecięcy Sonnenkinder 
z Kotorza Małego. Po nich 
na scenie zaprezentowały się 
zespoły Wengerner Echo oraz 
Heimatglocken. Następnie 
gości bawił Duet Karo, zapro-
szony specjalnie na imprezę 
dożynkową. W tym roku na 
dożynkach zaprezentował się 
również Klub seniora. Wśród 
artystów tego zespołu można 
było dostrzec kilka pokoleń, co 
jest bardzo miłym elementem 
działalności seniorów. Z Dře-
vohostic przyjechali do nas nie 
tylko piłkarze, ale też zespół 
taneczny, który zaprezentował 
kilka tańców folklorystycz-
nych. Występ ten bardzo po-
dobał się gościom siedzącym 
w namiocie dożynkowym. 
Jako ostatnie w tym dniu wy-
stąpiły Jaźwinki z Bierdzan, 

które tańcząc i śpiewając, jak 
zwykle znakomicie zabawiały 
publiczność. Sobotni pierwszy 
dzień kończyła zabawa do-
żynkowa do późnych godzin 
nocnych.

Drugi dzień święta plonów 
rozpoczęła poranna msza św. 
dziękczynna w kościele w Ko-
torzu Wielkim. Z kolei już od 
12.30 zaplanowano zbiórkę 
korowodów i mieszkańców, 
którzy o 13.00 rozpoczęli 
uroczysty przemarsz ulicami 
Kotorza Wielkiego wprost pod 
namiot na terenach Klubu Pod 
Lipą. Uroczystego otwarcia 
dokonał Wójt Gminy Turawa 
oraz Sołtys Monika Twar-
dawska. Korony dożynkowe 
poświęcił ksiądz Rajmund 
Kała, dziękując Bogu za łaski, 
za plony i prosząc o zdrowie 
mieszkańców i siłę do pracy. 

Święto plonów
AdAm Bochenek

dożynki Gminne, czyli święto mieszkańców naszej gminy, bo 
to nie tylko rolnicy dziękują za plony i obfitość łask Bożych, 
odbyły się w kotorzu wielkim, w ostatni weekend sierpnia. 
pogodę mieszkańcy kotorza zamówili wyśmienitą. 
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Następnie starostowie doży-
nek Edeltrauda Palmer oraz 
Bernard Ciasto wręczyli wój-
towi chleb – symbolizujący 
pracę i szacunek do innych, 
z prośbą, by go dobrze dzielił 
między wszystkich mieszkań-
ców gminy, co też wójt obiecał 
czynić. 

Kolejnym, ważnym wy-
darzeniem było symboliczne 
złożenie przez panią sołtys 
oraz wójta podziękowań rad-
nym za ich pracę na rzecz 
lokalnej społeczności. Po tym 
wydarzeniu, jak co roku, wrę-
czono mieszkańcom statuetki 
za sukcesy w pracy, nauce, 
sporcie, pracy społecznej i pro-
mocji gminy. I tak wyróżnienia 
otrzymali: Adam Twardawski, 
Edeltrauda i Manfred Palmer, 
Krzysztof Długosz, Witold 
i Karina Kała, Gerda Golla, 
Paulina Ptaszyńska, Marek 
Golla, Grzegorz Nowakowski, 
Norbert Komor, Koło LKW 
Turawa, Alfred Polednia, De-
likatesy Centrum w Turawie, 
Stolarstwo Import-Export DU-
DEK H&H sp. j., Nadleśnictwo 
Turawa, Ciesielstwo W. Woź-
ny, Joanna Iglesias, Justyna 
Pielużek, Julia Pippa, Oliver 
Skiba, Paweł Hełka, Monika 
Synowska, Dominik Nowak, 
Monika Wieczorek, Natalia 
Gontarz, Oliwia Krawczyk, 
Krystian Śliwa, Gabriel Pa-
soń, Paulina Hasterok oraz 
Krzysztof Farys.

W naszych gminnych uro-
czystościach brali również 
udział zaproszeni goście z part-

nerskich gmin Saalfelder Höhe 
i wspomnianych już wcześniej 
Dřevohostic, którzy złożyli 
podziękowania za zaprosze-
nie, gościnę i dobrą zabawę. 
Tradycyjnie odbył się kon-
kurs koron żniwnych, który 
zakończył się sprawiedliwym 
remisem, a także nagrodzono 
uczestników śmiesznych ko-
rowodów. 

Kolejnym punktem pro-
gramu było wręczenie nagród 
zwycięzcom konkursu TU-
RAWSKIE OGRODY, któ-
rymi zostali: Ewelina Gepert, 
Małgorzata Drost-Rudnicka, 
Ks. Sławomir Pawiński, Janina 
Drogowska oraz Kunegunda 
Grzesik.

Po części oficjalnej przy-
szedł czas na biesiadowanie 
przy akompaniamencie i żar-
tach zespołu Piotra Szefera, 
Duetu Fenix, Julii Ledwoch 
oraz zespołu tanecznego 
z Czech i Raszowej. Wcze-
śniej jednak wystąpiły dzie-
ci z przedszkola w Kotorzu 
Małym. Imprezę prowadził 
niezawodny Marcin Wilczek. 
Wieczór oraz uroczystości 
dożynkowe kończyła zabawa 
taneczna.

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim osobom zaangażowa-
nym we wzorową organiza-
cję dożynek. Mieszkańcom 
gminy dziękujemy za udział 
w naszym wspólnym święcie, 
a wszystkim sponsorom za 
pomoc, bez której ciężko by 
było zorganizować dwa dni 
wesołej zabawy.

w kotoRZu wielkim

SponSoRZy dożynek 
• Wik Kotórz Mały • Karbon Sp. z o.o. Osowiec • Farmutil 
Węgry • S.S.Ch Turawa • Stolarstwo Dudek Kotórz Mały 
• Masarnia Wrzód Zawada • Ciesielstwo Woźny Kotórz 
Wielki • Tomex Węgry • Auto Moto Yacht Zygmunt Spyra 
Kotórz Mały • Stolarstwo Syboń Turawa • Auto Kurc 
S.C. Turawa • MTM Rolnik Kadłub Turawski • Delikatesy 
Centrum Turawa • Restauracja Turawianka • Restauracja 
Rucola Zawada • Restauracja Złoty Kłos Rzędów • Benbud 
Bernard Loch • PPUH Ko-Ma Osowiec • Usługi Budowlane 
Ful Alfred • Stolarstwo Robert Tieleczek Kotórz Mały 
• Ogrodnictwo Miśtowie Kotórz Mały • Ślusarstwo 
Bogusław Szymczykowski • Transport Jerzy Wiench • 
Sabart Pikos Sabina • Restauracja Marta Bierdzany • 
Piekarnia Matuszewski • Krystyna i Bernard Nowak Kotórz 
Mały • Marcin Langosz Zawada • IrenaiI Roman Wiesiołek 
Kotórz Mały • Delikatesy Centrum Bierdzany • Piekarnia 
Osowiec • Carrefour Opole • Piekarnia Wodnicki Opole • 
Sklep Warzywny Turawa • Pizzeria Milano Turawa • Tenis 
Pizza Zawada • HDT Ozimek • Warzywa, Owoce Sabina 
Żółtaszek • Centrum Ogrodnicze Mój Ogród Zawada

PodziękowaNie

„Po skwarnych dniach lata,
gdy wyzłoci się pole kłosami dojrzałego zboża,
przychodzi pora, by sprzątnąć z pól to,  
czym ziemia rolników obdarowała”.

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Ko-
torza Wielkiego z Panią sołtys Moniką Twardawską na 
czele za zorganizowanie tegorocznego Święta Plonów 
Gminy Turawa. Dziękuję za ogrom pracy, wysiłku i serca 
włożonego w przygotowanie tej uroczystości, tak nie-
wielu zrobiło tak wiele. Dziękuję również sponsorom za 
wsparcie oraz mieszkańcom gminy za tak liczny udział 
w tej uroczystości i przygotowanie wspaniałych koron 
dożynkowych.

Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa
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Święto plonów

dożyNkowe PodziękowaNia
Czas uroczystości dożynkowych już za nami.
Dzięki opatrzności Bożej przeżyliśmy te kilka dni w spokoju 
i pogodzie.
Przygotowanie tak wielkiej uroczystości dla naszej niewielkiej 
wsi było dużym wyzwaniem i wymagało zaangażowania dużej 
rzeszy mieszkańców naszej wsi.
od kilku miesięcy nasze kobiety mozolnie wykonywały dekoracje, 
przygotowywały koronę. wspólnie musieliśmy zaplanować 
każdy szczegół naszych przygotowań. 
Do wszystkich prac włączyli się prawie wszyscy mieszkańcy.
Drodzy mieszkańcy Kotorza wielkiego!
Pragnę z całego serca podziękować wam wszystkim i każdemu 
z osobna za wszystko co zrobiliście, aby nasza uroczystość do-
żynkowa była udana. Dziękuję kobietom, dziękuję mężczyznom, 
dziękuję młodzieży, dziękuję strażakom. słowa podziękowania 
kieruję do ks. Proboszcza.
wielkie wsparcie udzielone nam było ze strony urzędu Gminy 
w turawie. Dziękuję Panu wójtowi i Pracownikom urzędu. 
sąsiednie sołectwa wsparły nas swoim sprzętem: ławki, stoły, 
termosy, namioty. Dziękuję sołectwom: Kotórz Mały, zakrzów 
turawski, turawa i węgry.
wiele kosztów mogliśmy pokryć z racji pomocy naszych spon-
sorów. w imieniu organizatorów i własnym bardzo dziękuję 
wszystkim sponsorom za wszelką pomoc. 
Dziękuję mojej rodzinie, a szczególnie mojemu mężowi za 
wielkie wsparcie i pomoc.  Monika Twardawska
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w kotoRZu wielkim
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dożynki powiatowo-Gminne

w dniu 4 września br. delegacja 
z Osowca-Trzęsiny reprezen-

towała Gminę Turawa podczas XVI 
Dożynek Powiatowo-Gminnych 
w Polskiej Nowej Wsi. Podczas uro-
czystości odbył się również Konkurs 
Koron Dożynkowych, w którym 
nasza korona zajęła I miejsce. Skła-
damy zatem gratulacje oraz słowa 
podziękowania wszystkim Paniom, 
które włożyły ogrom pracy w po-
wstanie tak pięknego dzieła. 

Ponadto podczas dożynek swój 
występ zaprezentował nasz zespół 
z Bierdzan „Jaźwinki”.

Magdalena Sadowska

dożynki wojewódzkie

Tegorocznym Gospodarzem 
wojewódzkiego święta plo-

nów był Ujazd. Dożynki odbyły 
się w pierwszą niedzielę wrze-
śnia, a naszą Gminę reprezen-
towało Sołectwo Rzędów.

Magdalena Sadowska

w nawiązaniu do arty-
kułu zamieszczonego 

w marcowym wydaniu kwar-
talnika „Fala”, przedstawiam 
dalsze działania w przedmio-
cie „NIE” dla zmiany granic 
Gminy Turawa poprzez wyłą-
czenie części sołectwa Zawada 
z Gminy Turawa i włączenia 
go do miasta Opola.

W dniu 17 marca 2016 r. 
odbyła się manifestacja 
w Opolu, która wyruszyła 
z Placu Wolności i przemie-
ściła się ulicami miasta pod 
siedzibę Redakcji Nowej Try-
buny Opolskiej oraz Rozgło-
śni Radia Opole, a w której 
uczestniczyli także miesz-
kańcy Gminy Turawa. 

15 kwietnia 2016 r. na Placu 
Wolności w Opolu bardzo licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy 
Gmin: Dobrzeń Wielki, Tura-
wa, Dąbrowa, Prószków i Kom-
prachcice w sposób stanowczy 
wyrazili swój sprzeciw wobec 
działań Prezydenta Miasta 
Opola, prezentując swoje hasła 
na banerach i plakatach oraz 
śpiewając piosenki. Protest 
miał formę przemarszu z Placu 
Wolności pod gmach Urzę-
du Wojewódzkiego w Opolu, 
gdzie delegacja reprezentująca 
5 Gmin wręczyła Wicewojewo-
dzie Opolskiemu petycję.

Ponadto po usilnych sta-
raniach w dniu 6 czerwca br. 
doszło do spotkania z Grzego-
rzem Ziomkiem – Dyrektorem 
Departamentu Administracji 

Publicznej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji, Gminę Turawa reprezento-
wali Wójt Waldemar Kampa, 
Skarbnik Gminy Maria Zu-
beil oraz Kierownik Referatu 
Turystyki i Promocji Gminy 
Bartłomiej Kita. Nasza dele-
gacja przekazała dokumenty 
potwierdzające skutki utraty 
stałego źródła i brak możli-
wości uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz 
budżetu gminy w latach 2017 
i 2018.

Skierowaliśmy także pismo 
do Pani Premier Beaty Szydło, 
Ministerstwa Finansów, Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, obrazujące na-
szą sytuację finansową w ko-
lejnych latach budżetowych 
oraz przedstawiliśmy wyniki 
konsultacji społecznych i ze-
brane podpisy mieszkańców 
Gminy Turawa.

W dniu 25 czerwca 2016 
roku Biskup Andrzej Czaja 
odprawił mszę świętą w Ka-
tedrze Opolskiej w intencji 
poszanowania samorządności 
gmin powiatu opolskiego.

„nie” dlA ZmiAn GRAnic Gminy 
tuRAwA” CIąG DALSZY
StAniSłAwA BRZoZowSkA, SeKReTARZ GMINY

podZiękowAnie
Składam serdeczne podziękowanie dla delegacji z Rzę-
dowa, która reprezentowała naszą Gminę podczas 
Dożynek Wojewódzkich w Ujeździe oraz dla przedsta-
wicieli Sołectwa Osowiec-Trzęsina, którzy brali udział 
w obchodach XVI Powiatowo-Gminnych Dożynek 
w Polskiej Nowej Wsi. Gratuluję Paniom z Osowca- 
-Trzęsiny, których korona zajęła I miejsce w konkursie. 
Cieszę się, że ogrom pracy włożony w przygotowanie 
tak wspaniałego dzieła został dostrzeżony wśród koron 
powiatu opolskiego. Wójt Gminy Turawa

Waldemar Kampa

p o d Z i ę k o w A n i e
chciałbym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom 
Gminy turawa za wsparcie i udzieloną pomoc w trudnej 
walce o utrzymanie granic Gminy turawa i jej finansowe 
„być albo nie być”. wasz udział w konsultacjach i mani-
festacjach dodawał mi sił oraz potwierdzał waszą odpo-
wiedzialność za losy naszej małej ojczyzny.

Wasz Wójt, Waldemar Kampa
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„nie” dlA ZmiAn GRAnic Gminy 
tuRAwA” CIąG DALSZY
StAniSłAwA BRZoZowSkA, SeKReTARZ GMINY

Kolejnym etapem było 
spotkanie w dniu 27 czerw-
ca br. z panem Sebastianem 
Chwałkiem Podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z przedstawicielami gmin, któ-
re były objęte zmianą granic. 
Naszą Gminę reprezentował 
Pan Waldemar Kampa – Wójt 
Gminy. 

12 lipca br. odbyło się po-
siedzenie Komisji Wspólnej 
Samorządu Terytorialnego 
oraz Rządu z udziałem Wójtów 
oraz Prezydenta Opola.

W tym czasie pod gmachem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji odbyła 
się manifestacja z udziałem 
mieszkańców Gmin Dobrzeń 
Wielki i Turawa. 

Ponadto w dniu 14 lipca 
br. odbyła się kolejna manife-
stacja, na terenie Elektrowni, 
gdzie odbywało się półmetko-
we spotkanie z wykonawcami 
budowy bloków w Elektrowni 
Opole oraz przedstawicieli 
rządu. 

Obecność przedstawicieli 
Gminy Turawa także została 
zauważona na tej manifestacji.

Decyzja zapadła w dniu 19 
lipca 2016 r., w którym to Rada 
Ministrów zatwierdziła projekt 
powiększenia Opola, natomiast 
nie przychyliła się do wniosku 
Prezydenta Opola, by do mia-
sta przyłączyć teren należący 
do Gminy Turawa, na którym 
stoi między innymi Centrum 
Handlowe Turawa Park. 

Tak więc Gmina Turawa 
pozostaje w takim samym 
kształcie geograficznym, lud-
nościowym oraz finansowym. 

Bardzo dziękuję wszystkim 
mieszkańcom za wsparcie na-
szych działań, poświęcony czas 
oraz uczestnictwo we wszyst-
kich formach protestu.

w dniu 18 lipca 2016 roku 
w filii nr 2 Miejskiej 

i Gminnej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Mickiewicza 1 w Krap-
kowicach nastąpiło uroczyste 
podpisanie umowy o współ-
działaniu Gminy Krapkowice 
z gminami: Chrząstowice, 
Izbicko, Prószków, Komprach-
cice, Tarnów Opolski i Turawa 
w zakresie utrzymania gmin-
nych obiektów użyteczności 
publicznej, w tym poprawy 
efektywności energetycznej 
tych budynków. Tym samym 
sygnatariusze umowy – Bur-
mistrzowie i Wójtowie oraz 
Skarbnicy Gmin powiedzieli 
„TAK” dla partnerstwa, które 
rodziło się ponad pół roku. 
W efekcie zawartej umowy 
o współdziałaniu przystąpimy 
niebawem do dialogu kon-
kurencyjnego celem wyboru 
jednego wykonawcy, który 
w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego lub in-
nego odpowiedniego modelu 
prawno-finansowego zapro-
jektuje, sfinansuje i wykona 
niezbędne roboty budowlane 
i dostawy, udzieli gwaran-

cji oszczędności w zużyciu 
energii cieplnej i elektrycznej 
przez objęte przedsięwzięciem 
obiekty, jak również świad-
czył będzie usługi zarządzania 
energią cieplną i elektryczną 
w tych budynkach w okresie 
trwania umowy. 

Niezwykle istotnym jest, iż 
realizacja tego przedsięwzięcia 
spowoduje zmniejszenie emi-
sji do atmosfery zanieczysz-
czeń oraz podniesie jakość 
życia naszych mieszkańców. 
Zmieni także wizerunek 
objętych przedsięwzięciem 
szkół i przedszkoli, a być może 
również innych obiektów uży-
teczności publicznej. 

Model partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego staje 
się niezwykle atrakcyjną 
alternatywą w stosunku do 
typowego, opartego o ustawę 
prawo zamówień publicznych, 
sposobu wyboru wykonawcy 
robót i formułę realizacji za-
dań własnych gminy. Pozwa-
la on bowiem sfinansować 
przedsięwzięcie ze środków 
partnera prywatnego przy 
spłacie rozłożonej na długi 

okres jedynie z uzyskanych, 
zagwarantowanych przez 
partnera prywatnego oszczęd-
ności w zużyciu energii ciepl-
nej i elektrycznej. Z tego też 
powodu samorządy gminne, 
mając do dyspozycji na cele 
inwestycyjne coraz mniej pie-
niędzy we własnych budże-
tach, coraz chętniej sięgają po 
takie rozwiązania. W chwili 
obecnej w Polsce zawartych 
jest kilkanaście umów o PPP 
dot. poprawy efektywności 
energetycznej budynków uży-
teczności publicznej, jednak-
że dzisiaj podpisana umowa 
partnerska między 7 gminami 
jest pierwszą w naszym kraju 
o takim zasięgu. 

Pozostajemy w nadziei, iż 
kolejne ważne kroki przy-
bliżające nas, partnerów, do 
osiągnięcia zamierzonego 
celu, uda nam się realizować 
z podobnym entuzjazmem, 
wzajemnym zrozumieniem 
i zaangażowaniem i odwagą. 

Stanowimy też dobry przy-
kład współpracy, którego po-
wodzenie zależy tylko i wy-
łącznie od samych ludzi.

podpiSAno poRoZumienie 
o wSpółdZiAłAniu SAmoRZądów
Opracowała: irena wójcik, Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
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Dnia 29.04.2016 roku w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Opolu przedstawicie-

le zarządu: Anna Golec – prezes i Karina 
Mrozek – wiceprezes Stowarzyszenia LGD 
„Kraina Dinozaurów”, w skład którego 
wchodzą gminy Chrząstowice, Dobro-
dzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, 
Zawadzkie, Zębowice podpisały umowę 
o warunkach i sposobie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (LSR). Podpisanie umowy 
ramowej jest ostatnim etapem konkursu 
na wybór strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, a jedno-
cześnie rozpoczęciem realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014–2020.

Główne cele Lokalnej Strategii Roz-
woju to:

1. Wzrost konkurencyjności obszaru 
objętego LSR i ochrona środowiska przez: 
rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej 
i turystycznej, rozwój rynków zbytu 
i promocję produktów i usług lokalnych, 
rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę 
stanu środowiska naturalnego.

2. Zwiększenie integracji i poczucia 
przynależności do obszaru LSR poprzez: 
wzmocnienie potencjału organizacji 
pozarządowych oraz edukację społecz-

ności lokalnej, zachowanie dziedzictwa 
lokalnego i promocję obszaru objętego 
LSR.

Planowane przedsięwzięcia, które 
będą realizowane w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
można znaleźć na naszej stro-
nie internetowej www.kraina-
dinozaurow.pl, a niezbędne 
informacje na ten temat można 
uzyskać w siedzibie Stowarzy-
szenia LGD w Ozimku, przy 
ul. Słowackiego 18.

Zapraszamy do współpra-
cy i pozyskiwania środków 
unijnych, przeznaczonych na 

realizację przedsięwzięć określonych 
w naszej strategii.

Pierwsze nabory zostały zaplanowane 
na końcówkę 2016 roku.

infoRmAcje Z lGd „kRAinA dinoZAuRów”
AnnA Golec

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci”.

Wisława Szymborska

Wójtowi Gminy Turawa
Panu Waldemarowi Kampa

składamy najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

ojcA

Łączymy się w modlitwie i żalu

Pracownicy Urzędu Gminy w Turawie

Wójtowi Gminy Turawa 
Panu Waldemarowi Kampa

składamy najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

ojcA
Łączymy się w modlitwie i żalu

Redakcja kwartalnika „FALA” oraz
Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej

Szczere wyrazy żalu z powodu śmierci
Henryka pAnicZA 

zaangażowanego w powstanie Wiejskiej Izby Re-
gionalnej w Ligocie Turawskiej oraz wieloletniego 
członka OSP Ligota Turawska

składają Wójt Gminy Turawa,  
pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek pomocniczych

kondolencje
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Liczba dzieci w poszczegól-
nych placówkach gminy:

Publiczne Przedszkole •	
w Kotórzu Małym: 46
Publiczne Przedszkole •	
w Zawadzie: 43
Publiczne Przedszkole •	
w Bierdzanach: 37
Publiczne Przedszkole •	
w Węgrach: 48
Publiczne Przedszkole •	
w Turawie: 50
Publiczne Gimnazjum •	
w Turawie: 211 w 11 od-
działach

Publiczna Szkoła Podstawo-•	
wa w Ligocie Turawskiej: 72 
w 5 oddziałach +20 w od-
dziale przedszkolnym
Publiczna Szkoła Podsta-•	
wowa w Osowcu: 138 w 9 
oddziałach + 15 w oddziale 
przedszkolnym
Publiczna Szkoła Podsta-•	
wowa w Zawadzie: 114 w 8 
oddziałach
Publiczna Szkoła Podsta-•	
wowa w Bierdzanach: 39 
w 5 oddziałach

Z powodu zmiany przepisów 
oświatowych znoszących obo-
wiązek szkolny dla sześciolatków 
wzrosła liczba dzieci w przed-
szkolach, a w szkołach w Bier-
dzanach i Ligocie Turawskiej 
nie powstały klasy pierwsze.

Konsekwencje pozostałych 
zmian przepisów o likwida-
cji gimnazjów i wydłużeniu 
nauki w szkołach podstawo-
wych do ośmiu lat będą w naj-
bliższym czasie, po wydaniu 
przepisów wykonawczych, 
tematem prac Rady Gminy, 
Komisji Oświatowej, GZEAS 
w Turawie i dyrektorów Szkół 
podstawowych i gimnazjum.

Najprawdopodobniej będą 
potrzebne zmiany obwodów 

szkół podstawowych i sieć 
szkół.

Wszystkie placówki są do-
brze przygotowane do roku 
szkolnego 2016/2017.

Z większych remontów 
w czasie wakacji wykonano: 
nowe ogrodzenie w Osowcu, 
malowanie klatki schodowej 
w gimnazjum, prace kon-
serwatorskie w pozostałych 
placówkach.

Szkoły w Zawadzie i Ligocie 
Turawskiej zmodernizowały 
i doposażyły swoje pracownie 
komputerowe.

Dowozić uczniów, podobnie 
jak w latach poprzednich po 
wygranym przetargu, będzie 
PKS Opole. *

tuRAwSkA oŚwiAtA puBlicZnA w Roku SZkolnym 2016/2017
muSielAk jeRZy

w placówkach prowadzonych przez Gminę turawa rok szkol-
ny rozpocznie 211 gimnazjalistów, 363 uczniów w czterech 
szkołach podstawowych i 259 przedszkolaków w pięciu 
przedszkolach i dwóch oddziałach przedszkolnych.

urlop ledwo się zaczął, to 
już trzeba było wracać do 

pracy, a dzieci jeszcze nie roz-
pakowały do końca plecaków, 
a już znalazły się w nich nowe 
książki i puste zeszyty. Jednak 
kto chciał, ten wypoczął i na-
brał sił do kolejnych wyzwań. 
Wróćmy jednak wspomnienia-
mi do początku wakacji. 

Pierwszego lipca, na plaży 
Jeziora Średniego w Turawie, 
stanął wielki ekran, na którym 
po zmroku wyświetlone zosta-
ły dwa filmy, w ramach akcji 
„letnie kino pod gwiazdami”. 
Była to pierwsza tego typu 
akcja nad naszymi jeziorami 
i cieszyła się jeszcze umiar-
kowanym zainteresowaniem. 
Na pewno w przyszłym roku 
przyciągnie na plażę większą 
liczbę widzów. Tak właśnie 
było z trzecią już edycją pik-
niku rodzinnego „Powitania 
lata”. Ta impreza odbyła się 10 
lipca, również nad Jeziorem 
Średnim. Towarzyszyła nam 

od rana TV Silesia, która na-
grywając program o najpięk-
niejszych miejscach w Polsce 
„Weekend z TVS”, zawitała do 
Turawy. Piknik jak zawsze łą-
czył elementy zabawy, promocji 
oraz profilaktyki uzależnień. 

Na plaży swoje namioty 
tworzące całą wioskę roz-
stawili Indianie, organizując 
równocześnie liczne atrakcje 
dla dzieci i dorosłych. Między 
bardzo licznie przybyłymi go-
śćmi nietrudno było zauważyć 
animatorów na szczudłach, 
którzy mieli przygotowane 
zabawy dla przechodzących 
„pod nimi” turystów. 

Największą atrakcją cieszył 
się mechaniczny byk, na któ-
rym zorganizowane zostało 
rodeo, a zwycięzcy tej zaba-
wy mogli cieszyć się z atrak-
cyjnych nagród. Nagród nie 
brakowało również w quizie 
o gminie Turawa, gdzie – jak 
się okazało – przechadzał się 
Czerwony Kapturek z koszy-

kiem pełnym smakołyków. Kto 
wymienił wszystkie produkty 
z koszyczka, ten zabrał koszyk 
ze sobą do domu. 

Bardzo wiele nagród 
ufundowała Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Dinozau-
rów”, której przedstawiciele 
mieli swoje stoisko na naszej 
imprezie. Wśród turystów 
szukaliśmy też tych, którzy 
do Turawy przyjechali z naj-
bardziej odległych zakątków 
Polski i świata. Zaskoczyli 
nas goście z Ohio i Chicago, 
którzy spędzali wakacje w Tu-
rawie, chociaż początkowo 
prowadzili turyści z Danii. 
Wśród rodaków najdalszy za-
kątek kraju reprezentowały 
Mazury. Wszystkie zabawy 

i atrakcje były całkowicie 
darmowe, a w ramach akcji 
profilaktycznej, promującej 
„trzeźwe wakacje”, można było 
spróbować swoich sił, zbierając 
piłeczki w alkogoglach. 

Ośrodek zarybieniowy 
PZW Poliwoda częstował za 
pośrednictwem Restauracji 
Rybnej daniami z pstrąga, pie-
rogami z karpia, a także pyszną 
zupę rybną. Te kilka godzin 
wspólnej zabawy, przy bardzo 
słonecznej pogodzie, pozwoliło 
nam z uśmiechem przywitać 
wakacje, a dziś przywołuje 
miłe wspomnienia z Turawy. 
Imprezę zorganizował Referat 
Turystyki i Promocji Urzędu 
Gminy w Turawie. Zapraszamy 
znów za rok.

tAk witAliŚmy lAto
AdAm Bochenek
tegoroczne wakacje znów minęły zbyt szybko, do czego już 
chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić. 
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lato Seniorzy rozpoczęli od wielkiego 
balu, w którym udział brało 110 osób. 
Zaproszeni byli też zaprzyjaźnieni se-
niorzy z Zębowic. odbyły się również 
wycieczki do wrocławia, Brzegu, woj-
sławic i Głogówka.

po raz drugi już w czasie wakacji reali-
zowaliśmy projekt z programu FIO, 

projekt pod nazwą „Seniorzy i młodzi 
działają razem”, udział brało 40 seniorów 
i 40 dzieci (w wieku 7–13 lat) z Kotorza 
Małego, Turawy i Bierdzan.

W ramach projektu seniorzy i dzieci 
prowadziły wspólne warsztaty kulinarne, 
zajęcia manualne, wspólne gry i zabawy, 
wycieczki rowerowe itp.

Zorganizowano też wycieczkę do Ol-
szowej, gdzie dla dzieci atrakcją był park 

linowy, a dla seniorów miniaturowe 
budowle. Po powrocie z tej wyprawy 
w Bierdzanach dla wszystkich uczestników 
(50 osób) czekał już grill, który pomogły 
zorganizować p. sołtys i mieszkanki 
Bierdzan.

Projekt zakończono 17.08.2016 r. 
wspólnie z Seniorami z Węgier, Osowca 
i Rzędowa przy pysznym grillu, kawie 
i cieście upieczonym przez same seniorki, 
a wszystkie dzieci, które brały udział 
w projekcie, otrzymały pamiątkowe dy-
plomy i medale ufundowane przez Urząd 
Gminy w Turawie.

Mimo że wakacje już za nami, to se-
niorzy przystępują do kolejnych dwóch 
projektów w ramach ASOS pt. 

I.  Usługę wykonaj sam dla seniorów 
60+

II.  Młodość przychodzi z wiekiem – 
seniorzy 60+

W ramach tych projektów seniorzy 
wezmą udział w szkoleniu:

Wysoka jakość obsługi i profilaktyka •	
wypalenia zawodowego
Obsługa komputera, Internetu i urzą-•	
dzeń IT
Pierwsza pomoc i pielęgnacja osób •	
starszych
Warsztaty teatralne•	
Wycieczki po Opolszczyźnie połączone •	
z warsztatami fotograficznymi
Gimnastyka dla seniorów.•	
Zajęcia rozpoczynamy już 6.09 i trwać 

będą do końca roku.
Serdecznie zapraszam wszystkich se-

niorów do naszych klubów w Bierdzanach, 
Turawie i Kotorzu Małym.

lAto u SenioRów
mARiA kulA animator

życZeniA dlA juBilAtki
29 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Joniec obchodziła 

swoje 90. urodziny.
Z tej okazji kwiaty, upominki i życzenia błogosła-

wieństwa Bożego, zdrowia oraz dalszych lat życia złożyli: 
sołtys Danuta Matysek oraz wójt gminy Turawa – pan 
Waldemar Kampa. 

Dostojna Jubilatka świętowała w otoczeniu swoich dzieci: 
Teresy, Huberta i Józefa, a po południu – na uroczystości 
spotkała się z wnukami, rodziną i przyjaciółmi.

Pani Elżbieto, wszystkiego najlepszego!
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w styczniu ubiegłego roku minęło 70 
lat od tragicznych wydarzeń z 1945 r. 

jakie miały miejsce na Górnym Śląsku, 
a które my znamy jako „Tragedia Górnoślą-
ska”. Oficjalnie, a i potocznie, wydarzenia 
te zwane były w Polsce „wyzwoleniem ziem 
odzyskanych”, a cierpienia miejscowej 
ludności tematem tabu. Wówczas to Armia 
Czerwona po wkroczeniu dokonała na tych 
ziemiach szeregu bestialskich mordów, 
gwałtów na lokalnej ludności cywilnej oraz 
wypędzeń i wywózki do ZSRR. Dopiero 
z nastaniem swobód demokratycznych 
można otwarcie o tym mówić. 22 kwietnia 
2015 r. w sali kolumnowej sejmu RP zebrali 
się Górnoślązacy, ale i znaczna grupa par-
lamentarzystów nie pochodzących z Gór-
nego Śląska, aby wziąć udział w wystawie 
i konferencji. Na niej naukowcy z IPN, 
Instytutu Śląskiego oraz kilku polskich 
uczelni mówili o zbrodniach popełnianych 
wtedy na Górnoślązakach. Dyskutowano 
także, czy upamiętnienie tych wydarzeń 
nie będzie zarzewiem nowego konflik-
tu, czy może sprzyja jednak pojednaniu. 
Zwyciężył pogląd drugi. Posłowie wtedy 
wyrazili nadzieję, iż jeszcze przed przerwą 
wakacyjną parlament Polski przyjmie 
uchwałę o oddaniu hołdu ofiarom „Trage-
dii Górnośląskiej” przez aklamację. I tak 
15 maja 2015 r. Sejm RP przyjął uchwałę 
przygniatającą większością głosów: 404 
posłów było za przyjęciem, przy 14 wstrzy-
mujących się i 2 przeciw – prawie wszyscy 
z SLD. Chwalebne jest, iż „za” byli wszyscy 
posłowie z woj. opolskiego bez względu 
na opcję polityczną! Aby wesprzeć proces 
zgodnego i przyjaznego współżycia tutej-
szych mieszkańców chciałbym i moją małą 
cegiełkę do tego upamiętnienia dorzucić, 
opisując tak jak potrafię, jak to było z tą 
„Tragedią Górnośląską” lokalnie u nas, 
w Turawie. Jest po temu najwyższy już czas, 
gdyż żyjących jeszcze świadków wydarzeń 
z tamtych lat jest coraz mniej. 

21 stycznia 1945 r., niedziela, krótko 
przed północą rozległo się głośne, wykrzy-
czane z wielu gardzieli gromkie „urra!”. To 
żołnierze Armii Czerwonej podeszli od 
strony Rzędowa do mostu na Małej Panwi, 
obok szkoły, i myśleli prawdopodobnie, iż 
to jest Odra, tak dali wyraz swojej radości. 
Przęsło południowe mostu zostało jednak 

kilka godzin wcześniej wysadzone przez 
wycofujące się wojsko niemieckie i tak 
pozwolili sobie na nocny odpoczynek. 
Do Turawy wkroczyli w poniedziałek do 
południa, 22 stycznia, bez walki, używając 
do przeprawy przez rzekę mostu obok 
elektrowni, a do Marszałek weszli bez 
jakichkolwiek przeszkód. Ludność cywil-
na– nie będąca na ucieczce – przeważnie 
kobiety i dzieci – trwożnie gromadziła się 
dla dodawania sobie otuchy w domach, gdzie 
przebywał jeszcze jakiś starszy mężczyzna, 
gdyż zdolnych do noszenia broni już dawno 
wcielono do wojska, a starszych, w miarę 
na chodzie mężczyzn, i kilkunastoletnich 
chłopców wciągnięto do „Volksturmu” (Ro-
dzaj pospolitego przymusowego ruszenia). 
W Marszałkach gromadka takich ludzi 
zgromadziła się między innymi u Ludwika 
Plotnika, dziś ul. Modrzewiowa 6, jeszcze 
weterana inwalidy, z protezą zamiast stopy 
z I wojny światowej. Z tego powodu zwany 
był kultusem od kulawiec. Wszyscy przeby-
wali w jednym pomieszczeniu na poddaszu, 
leżąc na podłodze w oczekiwaniu tego, 
co ma się zdarzyć. Tymczasem sowieccy 
zdobywcy zalewali wieś, buszowali po 
pustych mieszkaniach, gdyż ludzie sie-
dzieli na strychach, w piwnicach i w lesie 
w wykopanych dołach pod pierzynami. 
Żołnierze najpierw szukali żywności, gdyż 
byli głodni, następnie dobrych butów, ciepłej 
bielizny, swetrów itp. Brali także atrakcyjne 
przedmioty i rzeczy, jak zegarki, rowery itp. 
A jak się pożywili i ubrali ciepło, chcieli 
panienek – o czym trochę dalej, bardziej 
szczegółowo, i brali od nich co chcieli bez-
pardonowo i bezlitośnie. Między ludźmi, 
którzy schronili się u Plotnika była też 
rodzina jego nieżyjącego już brata Kuby, 
dwie córki i żona. W ich opuszczonym 
wtedy domu dziś ul. Modrzewiowa, też 
przebywali czerwonoarmiści. Znaleźli zdję-
cia, w tym i weselne, a wśród nich zdjęcie 
młodej pary, a pan młody w mundurze 
żołnierza Wehrmachtu. Dom ten od razu 
puścili z dymem, a z tym zdjęciem szukali 
teraz po ludziach panny młodej, którą była 
córka Kuby Plotnika – Maria. Znaleźli ją 
nieszczęsną wśród innych kobiet, 3 domy 
dalej, na strychu u wujka Ludwika Plotni-
ka. Była w widocznej ciąży. Dowódca tej 
grupy wziął ją, uderzył w tył głowy tak, że 

spadła po schodach z piętra na parter. Tam 
ją gromadnie gwałcili, a gdy się nasycili, 
postrzelili ją, zawlekli do obory i wrzucili 
pod krowy. Chyba ich zamysłem było, by 
krowy ją zadeptały i wydeptały z jej łona 
dziecko, które w nim nosiła. Próbującego 
ją ratować wujka Ludwika – starego, kula-
wego człowieka, postrzelili ciężko kilkoma 
strzałami z pistoletu. Ludzie, którzy byli 
na strychu, siedzieli przerażeni, nie opusz-
czając kryjówki. Stary Ludwik, niezwykle 
twardy człowiek przeleżał ciężko ranny 
w oborze kilka godzin. Po przyjściu do 
siebie zebrał resztki sił i udał się na górę 
do reszty kobiet. Były przerażone jego 
stanem. Postrzelone ramię, zgruchotane 
kilkoma strzałami, zwisało mu bezwład-
nie na resztkach skóry, a na karku miał 
postrzałową ranę, na szczęście niegroźną. 
Założyły jak umiały opatrunek i o dziwo 
stary Ludwik przeżył, ale ręka na zawsze 
już zwisała mu bezwładnie na resztkach 
skóry. Postrzeloną i pod krowami zmarłą 
Marię z domu Plotnik, po mężu Maifeld, lat 
20, pochowano dopiero tydzień później na 
naszym cmentarzu w Kotorzu Wielkim. 

Następnego może dnia z lasu, drogą 
od leśniczówki szedł bezbronny żołnierz 
niemiecki – na kiju niósł w charakterze 
białej flagi swoją koszulę oznaczającą wolę 
poddania się. Gdy wszedł między domy, 
na dzisiejszej ulicy Modrzewiowej, rozległa 
się seria z pistoletu maszynowego. Żołnierz 
upadł martwy. W swoim mieszkaniu, 
dziś ul. Sosnowa, leżał w łóżku chory, 
starszy mężczyzna Franz Kupka. Gdy do 
środka wszedł żołnierz radziecki, zobaczył 
leżącego – zastrzelił go bez pardonu. Za-
strzelony został też Simon Bock – potężny, 
ale ograniczony umysłowo mężczyzna, 
który z tego powodu nie służył w wojsku. 
Wyprowadzili go na drogę, kazali iść dalej 
i z dalszej odległości ćwiczyli się w celnym 
strzelaniu. Zastrzelony też został Ignac 
Grochol, bo może coś tam znaleźli w jego 
mieszkaniu, a dom jego podpalono – dziś ul. 
Sosnowa. W Turawie znaleziono rannego, 
niemieckiego żołnierza, ukrywającego się 
w szopie stojącej w miejscu, gdzieś między 
dzisiejszym posterunkiem Policji i Urzę-
dem Gminy. Miał otwartą ranę postrza-
łową, nogi z odsłoniętą kością goleniową. 
Wyprowadzili go na plac koło dzisiejszej 

Artykuł pana Alfreda kupki nagrodzony w konkursie literackim kwartalnika fala

tRAGediA GóRnoŚląSkA
AlfRed kupkA
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Pizzerii i tam został dodatkowo postrzelony 
i rozjeżdżony czołgiem. W Turawie ukrywał 
się u siostry swej żony, przy dzisiejszej ul. 
Opolskiej, właściciel sklepu z Rzędowa – 
Johann Ptasek. Znaleźli go pod łóżkiem. 
Musiał wyczołgać się i tu leżącemu między 
łóżkami z pistoletu strzelili w głowę. 

Gdy front przeszedł, wracała matka 
z trójką dzieci z ucieczki z powrotem do 
domu, do Turawy, dziś ul. Rzeczna. Na 
szosie od Łambinowic w stronę Opola 
wyprzedzał ich samochód, na którego 
pace siedzieli żołnierze radzieccy. Z tej 
paki padł strzał i najstarsze dziecko, które 
matce pomagało ciągnąć wózek ręczny, na 
którym siedziało dwoje mniejszych dzieci, 
osunął się – śmiertelnie trafiony – na dro-
gę. Nie wiadomo komu przeznaczony był 
ten strzał – czy matce, czy ośmioletniemu 
chłopcu. Był nim Willi Nowak. Samochód 
jechał dalej, nie zatrzymując się, po wy-
jątkowo ohydnym czynie, obojętnie, czy 
strzał przeznaczony był małemu chłopcu, 
czy matce trójki małych dzieci. 

Osobnym jakby rozdziałem jest ge-
henna kobiet. Zacząć trzeba by od tego, 
iż żołnierze armii radzieckiej, podczas 
wszystkich lat trwania wojny, nie mieli 
ani dnia urlopu i przez wszystkie te lata 
nie widzieli z bliska kobiety, z wyjątkiem 
tych, które same były żołnierzami. Gdy 
teraz wkroczyli na tereny wroga, dotąd 
ominięte od działań wojennych, otrzy-
mali od wyższego dowództwa przywilej 
obchodzenia się z tutejszą ludnością wg 
własnego uznania, a nawet zachęcano ich 
do krwawego odwetu. Wykorzystali to do 
wyładowania najdzikszych instynktów 
wyswobodzonych przez okrucieństwa 
wojny. Dali temu upust w mordowaniu 
bezbronnych i bestialskim gwałceniu ko-
biet, których przez te wszystkie lata byli 
pozbawieni. Tylko nieliczni oficerowie 
troszeczkę bronili cywilów przed bestial-
stwem swoich żołnierzy. Z opowiadań 
świadków tamtych wydarzeń wynika, 
iż żołnierze wojsk pierwszego uderzenia 
zachowywali się jeszcze w miarę popraw-
nie, po ludzku. Najgorsi byli ci, ze służb 
tylnych – a wśród nich przede wszystkim 
tzw. u nas „Schlitzaugi”, tzn. skośnoocy 
mongoloidalni. Pokrzywdzone kobiety 
same z wiadomych powodów o tym nie 
chciały mówić i większość z nich tę swoją 
tajemnicę już zabrały do grobu. Średnio 
ich wiek wyniósłby dzisiaj 85–115 lat. 
Tylko nieliczne odważyły się o tym mó-
wić – a przecież to nie one są winne, były 
tylko ofiarami tamtych zdarzeń i to one 
należy uznać jako niewinne męczennice 

za zbrodnie III Rzeszy, popełnione na 
podbitych narodach. Dopiero teraz w czasie 
zbierania materiałów do tego opracowania 
dowiedziałem się części prawdy o wielkości 
skali tego problemu. Lecz nie od owych 
nieszczęsnych, skrzywdzonych kobiet, tylko 
od ich dzieci, które chcąc nieraz bronić 
swoje matki, często dostawały kopniaka lub 
rzucane były w kąt izby. I to ci świadkowie, 
o ile jeszcze żyją, też już są dziś osobami 
starymi, gdyż urodzeni w latach od ok. 
1940, żeby coś pamiętać do 1932, bo star-
sze, o ile były to dziewczyny, to same już 
się ukrywały, aby nie stać się ofiarą. Więc 
mają dzisiaj też już co najmniej 75–84 lata. 
Młode kobiety, aby nie stać się ofiarą gwałtu, 
ubierały się w mazelonki i chusty swoich 
ołmów, brudziły twarze, aby wyglądać 
starszymi, co nie zawsze pomagało. Gdy 
późną jesienią 1945 r. wróciliśmy z ucieczki 
na zachód, z obawy przed czerwonoarmi-
stami, z uwagi na moją 14-letnią siostrę, 
słyszałem, jak jedna przyjaciółka mamy, 10 
lat od niej młodsza, otwarcie jej opowiadała 
o tym, co one tu musiały przejść, myśląc, 
że nie rozumiem języka polskiego – nie 
wiedziała, że ojciec uczył nas tego języka, 
abyśmy mogli wrócić do domu, do Polski. 
Zapamiętałem do dziś jej słowa: 

„Wpędzili nas troje (dwie młodsze i sta-
rą Małgorzatę) (imię zmieniono AK) do 
osobnego pokoju, a była ich cała gromada 
na dwie kobiety. Jeden z nich już nie mógł 
doczekać się swojej kolejki i dał się w starą 
Małgorzatę. Ta prosi – już jestem stara – 
nic nie pomogło. Musiała w to uwierzyć. 
I takie rzeczy powtarzały się nieraz i kilka 
razy dziennie, prawie do końca wojny. 
Opowiadała dalej, iż te gwałty na kobietach 
były zjawiskiem tak nagminnym, częstym 
i masowym, iż chwytano się rozmaitych 
sposobów, aby tego uniknąć. Najlepszym 
była dobra kryjówka (zgodnie z filozofią 
ze świata zwierząt, iż najlepszą obroną jest 
dobra kryjówka przyp. AK), ale nie stodoła, 
bo tam najczęściej szukano, nawet widła-
mi dźgając w słomie i sianie. Sprawdziły 
się piwniczki pod kuchniami w starych 
domach. Wchodzi się do nich z kuchni po 
uniesieniu klapy w podłodze. Po wejściu, 
pozostały w kuchni domownik narzucał na 
to jakiś chodnik albo dywanik, stół i krzesła 
i maskowanie zrobione było w kilka sekund. 
Niestety, z tego korzystać nie mogły matki 
małych dzieci. Bo gdzie dziecko, tam musi 
być i matka, i o tym wiedzieli też gwałciciele! 
I to one najbardziej cierpiały i płaciły dla 
miłości matczynej wysoką cenę. Niektóre od 
tych czasem i kilkakrotnych w ciągu dnia 
zbiorowych gwałtów już były tak otępiałe, 

iż było im wszystko jedno. Niejedna myślała 
nawet o samobójstwie, z którego jednak 
w imię matczynej miłości nie korzystały. 
Żyły i cierpiały dalej dla swych dzieci. 
„I tutaj należy im się najwyższy szacunek 
i uznanie, a nie broń Boże najdrobniejsze 
nawet piętno. Słyszałem też, jak opowiadała 
mojej mamie jej starsza siostra, że widzieli, 
gdy na skarpie wału Jeziora Turawskiego 
suszyli pod Kotorzem wczesnym latem 
1945 siano, nieopodal krowy pasła młoda 
dziewczyna. Zobaczył ją przejeżdżający 
konno żołnierz sowiecki. Uwiązał konia 
do drzewa, podszedł do dziewczyny z wy-
kierowanym w jej stronę pistoletem, zmusił 
ją do uległości i zgwałcił. Żołnierz jedną 
ręką zasłaniał jej usta, gdyż wrzeszczała 
w niebogłosy, w drugiej stale trzymając 
pistolet. Po wszystkim wsiadł na konia 
i odjechał. Dziewczyna, łkając nieludzko, 
słaniając się na nogach, zostawiła krowy 
i poszła w kierunku wsi, widocznie do domu. 
„A krew z niej szła!” – dodała ciotka. Po 
krowy za chwilę przyszła starsza kobieta, 
może jej ołma, bo teraz bała się przyjść 
widocznie także jej młoda jeszcze matka. 
Tych kilka opisanych tu przykładów wy-
starczy chyba, aby czytelnik mógł wyrobić 
sobie obraz cierpień naszych kobiet przed 
70 laty – cześć ich pamięci.

Od lutego 1945 r. zaczęto angażować 
ludność cywilną do prac na potrzeby Armii 
Czerwonej, a także demontażu urządzeń 
fabrycznych, przeważnie w nieludzkich 
warunkach o głodzie i chłodzie. Po wy-
konaniu zadania tylko nielicznych bardzo 
chorych puszczono do domu, a resztę wie-
ziono na prace do ZSRR. Wzywano do tego 
mężczyzn do wstawienia się w punktach 
zbornych, w wieku 17–55 lat. A że ich tutaj 
prawie nie było, więc urządzano zwykłe 
łapanki. Gdy nastała wiosna i łąki się za-
zieleniły zaczęto rekwirować bydło, które 
następnie pędzono także w stronę Rosji. 
Do tego zadania brano kobiety i inwalidów. 
I tak zabrano Georga Kupka, lat 33 – miał 
sztywną nogę w kolanie, od czasu, gdy przy 
nauce zawodu bednarza ciął sobie siekierą 
w kolano. I on musiał teraz dziennie te 
20–25 km z bydłem przejść. Już nie wrócił 
do domu, zmarł po drodze z wycieńczenia. 
Do ZSRR wywieziono na roboty następu-
jących mężczyzn: Johan Nieslony, Anton 
Kensy, Johan Nowak z Marszałek, Leon 
Kupka z Turawy. Z nich nie powrócili 
Johan Nieslony i Johan Nowak. Zdołali 
wrócić dzięki twardej naturze Leon Kupka 
i Anton Kensy, całkiem opuchnięci z po-
wodu głodu, ale mając żelazne organizmy, 
zdążyli w domu wyzdrowieć.
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Opolszczyzna to region 
stanowiący przez wie-

ki obszar graniczny między 
kulturami polską, niemiecką 
i czeską. W rozmaitym stopniu 
ludność okolic Turawy odczu-
wała związki z polskością lub 
z niemieckością, o związkach 
z Czechami szybko zapomnia-
no. Na terenie obecnej gminy 
Turawa ludność miejscowa nie 
do końca wiedziała, jakiej jest 
narodowości. W szkole uczono 
ich niemieckiego, a w koście-
le śpiewali pieśni po polsku. 
Osobiście bardzo nie lubię 
określenia na ludność Śląska 
„autochtoni”, dlatego wydaje 
mi się, że trafnym określeniem 
byłoby „ludność rodzima” lub 
„ludność miejscowa”.

W okresie przedwojennym 
mieszkańcy mówili na terenie 
turawskiej gminy „po śląsku”, 
w poprawnej polszczyźnie 
używa się pojęcia gwara. 
Tylko w okresie faszyzmu, 
przez ok. 20 lat, „język śląski” 
(nazwa ta nigdy nie została 
oficjalnie uznana przez władze 
polskie ani niemieckie) został 
zakazany. W styczniu 1945 r. 
teren obecnej Gminy Turawa 
został zajęty przez wojska 
rosyjskie, które wykazały się 
bezmyślnym niszczeniem śla-
dów niemczyzny. Większość 
mieszkańców nie uciekała 
przed Sowietami, czuli się 
przywiązani do własnego 
śląskiego domu i majątku, 
nie mieli poczucia winy za 
zbrodnie wojenne popełnione 
na terenie ZSRR przez wojsko 
niemieckie. Rzeczywistość 
okazała się całkiem inna. 

Jeszcze w trakcie trwania II 
wojny światowej, 21.03.1945 r. 
gen. Aleksander Zawadzki 
został oficjalnie powołany 
na stanowisko Pełnomocnika 
Rządu Tymczasowego na Śląsk 
Opolski. W dniu 18.06.1945 r. 
ogłosił zarządzenie, w którym 
polecił tworzyć dzielnice, gdzie 
tymczasowo zakwaterowana 
zostanie ludność niemiecka. 
Zabronił przewożenia koleją 
Niemców, chyba że mieli je-
chać dalej, na Zachód. Po tym 
zarządzeniu niektóre lokalne 
władze nakazywały Niemcom 
noszenie widocznych oznak, 
np. w Kluczborku Niemcy 
nosili na plecach czerwoną 
literę N. Od czerwca 1945 r. 
władze polskie zaczęły wy-
siedlać Niemców, mimo że 
nie było do tego żadnej pod-
stawy prawnej, gdyż dopiero 
2.08.1945 r. zakończyła się 
konferencja w Poczdamie, 
na której ustalono przebieg 
granicy Polski z Niemcami. 

Nieraz wysiedlani Niemcy 
musieli, dla pozorów legalno-
ści, podpisywać oświadczenie 
o dobrowolności wyjazdów 
i zrzec się wszelkiej własności 
na rzecz państwa polskiego. 

Na terenie Opolszczyzny 
weryfikacja rozpoczęła się 
już w marcu 1945 r., trzeba 
było wypełnić prosty for-
mularz z danymi osobistymi 
i podpisać zdanie: Jestem na-
rodowości polskiej i proszę 
o wydanie mi zaświadczenia 
o przynależności do tej naro-
dowości. W sierpniu 1945 r. 
wprowadzono nowy, rozsze-
rzony formularz.

Utworzenie 13.11.1945 r. 
Ministerstwa Ziem Odzy-
skanych doprowadziło do 
ujednolicenia postępowania 
weryfikacyjnego na terenie 
ziem zachodnich. 

W styczniu 1946 r. rozpo-
czął się drugi etap weryfikacji. 
Wysokie progi przynależności 
do Polski zostały zlikwido-
wane. Wydano kolejne lżej-
sze kryteria weryfikacyjne. 
Ministerstwo Ziem Odzy-
skanych wydało 15.01.1946 r. 
poufny okólnik, w którym 
opowiedziano się stanowczo 
przeciwko prowadzeniu prze-
siedleń ludności niemieckiej 
ze Śląska Opolskiego. 

Wielu Niemców, chcąc po-
zostać na ziemi swoich przod-
ków – w swoim Heimacie, 
zatajało swoją niemieckość, 
gdyż zwyczajnie żal im było 
gospodarstwa, tradycji, a tak-
że szansy na poprawę życia 
w państwie polskim. W tym 
okresie w pokonanej Rzeszy 
panowała nędza, głód, wyrze-
czenia, upokorzenia. Była to 
normalna ludzka reakcja. 

Według kurii opolskiej, 
w marcu 1946 r. na Śląsku 
Opolskim było 192 200 Niem-
ców i 21 088 osób, których 
prośbę o weryfikacje odrzu-
cono. Wojewoda śląski w dn. 
17.04.1946 r. w piśmie okól-
nym napisał, że w wypadku, 
kiedy Niemiec złoży oficjalne 
oświadczenie lojalności wobec 
państwa polskiego, to osobę 
tę należy pozostawić w Pol-
sce. Jednakże jesienią 1946 r. 
bardzo dużo osób zwracało 
tymczasowe zaświadczenia 
i zgłaszało chęć wyjazdu do 
Niemiec1. 

1 http://slaskiesprawy.tripod.
com/Artykuly/Weryfikacja.htm 
(7.09.2012). 

Problemem była również 
sprawa własności gospodarstw. 
Po zweryfikowaniu prawowici 
właściciele chcieli odzyskać 
swój majątek, który nieraz 
był już zajęty przez osadnika 
z Polski wschodniej. Spowo-
dowało to liczne opory osadni-
ków i części władz lokalnych, 
które składały się najczęściej 
z osób napływowych – stawały 
najczęściej po stronie osób 
napływowych. 

Po II wojnie światowej 
zwycięskie państwo polskie 
postanowiło usunąć wszelkie 
ślady, które mogłyby świadczyć 
o wcześniejszej przynależności 
Śląska do państwa niemiec-
kiego. 

Do walki z niemczyzną 
od 1946 r. ochoczo przystą-
piła Gminna Rada Narodowa 
w Turawie.

Nie będę o tym pisał, bo 
ukazał się mój artykuł w Fali 
dotyczący walki z niemczy-
zną na terenie gminy Turawa. 
Walka polegała głównie na 
usuwaniu wszelkich zna-
ków, napisów i emblematów 
niemieckich, szczególnie na 
pomnikach i nagrobkach, napi-
sów reklamowych w restaura-
cjach, sklepach i warsztatach, 
niszczeniu książek w języku 
niemieckim. 

Władzom nie udało się 
jednak zniszczyć wszelkich 
śladów przynależności Śląska 
do Niemiec. W domach nieraz 
zachowały się książki oraz 
przedmioty codziennego użyt-
ku z niemieckimi napisami. 

Na Śląsku asymilacja ro-
dzimych mieszkańców nie 
przebiegała tak sprawnie, jak 
mogło sobie wyobrazić pań-
stwo polskie. Wiele osób, które 
urodziły się na Śląsku w Niem-
czech, uczyło się modlitwy Oj-
cze nasz w języku niemieckim, 

hiStoRiA mniejSZoŚci niemieckiej  
nA teRenie Gminy tuRAwA  CZ. I
jeRZy fARyS

w poprzednich wydaniach kwartalnika Fala przedstawiłem 
cykl artykułów o dziejach mniejszości polskiej na terenie 
ziemi turawskiej. postanowiłem spisać także historię dzia-
łalności mniejszości (większości) niemieckiej na terenie 
gminy turawa. 
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pierwszą spowiedź także od-
było w języku niemieckim. Ich 
szkoła była niemiecka, w głębi 
serca czuli się Niemcami. Po 
wojnie pozostali na Śląsku na 
swojej ojcowiźnie. Nie chcieli 
opuszczać rodziny, znajomych 
i swojego dobytku. Językiem 
ich serca był język niemiecki, 
zakazany dla nich przez prawie 
45 lat. Ich dzieci nie mogły się 
uczyć w szkole średniej języ-
ka niemieckiego, gdyż język 
ten był zakazany w oświa-
cie na terenie Opolszczyzny. 
W okresie powojennym Niem-
cy zamieszkali w Polsce byli 
poddawani różnym formom 
represji i szykan, nie mając 
możliwości działania na płasz-
czyźnie narodowej. W 1987 r. 
władze Polskiej Rzeczpospo-

litej Ludowej w sprawozdaniu 
z wykonania zapisów Mię-
dzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych 
uznały, że Polska jest pań-
stwem jednolitym narodowo-
ściowo, a liczba przedstawicieli 
mniejszości narodowych sta-
nowi niewiele ponad 1% ogó-
łu ludności. Upadek rządów 
komunistycznych w Polsce 
w 1989 r. zakończył proces 
wzajemnego zatruwania sto-
sunków polsko-niemieckich. 
Zmianie uległ kurs rządu pol-
skiego w polityce zagranicznej 
i wewnętrznej, czego wyrazem 
było oświadczenie premie-
ra Tadeusza Mazowieckiego 
z 12.09.1989 r.: Polska jest 
państwem i ojczyzną nie tylko 
Polaków, ale także mniejszości 

narodowych. W 1989 r. nastą-
piła zmiana ustroju w Polsce, 
padł socjalizm, a w miesz-
kańców rodzimych na Śląsku 
wystąpił entuzjazm pozytyw-
nych zmian. 

Na terenie gminy Turawa 
w 1989 r. z inicjatywy oddol-
nej aktywnych mieszkańców 
zaczęły tworzyć się nieoficjal-
nie koła zrzeszające Niemców 
zamieszkałych w Polsce. Na 
początku odbywały się poufne 
rozmowy, bo nikt z rozmów-
ców nie wiedział, jak zareaguje 
władza. Zaczęto tworzyć listy 
osób, które twierdziły, że były 
narodowości niemieckiej. Po 
kilku miesiącach niepewności 
i kolejnych próbach rejestracji, 
mniejszość niemiecka w Pol-
sce została oficjalnie uznana. 

Dokonane zmiany politycz-
ne i nowe regulacje prawne 
umożliwiły zarejestrowanie 
Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim 14.02.1990 r.

Bardzo barwną postacią 
musiał być Jakob Lan-

gosch z Zawady, gdyż wie-
lokrotnie był poszukiwany 
za włóczęgostwo, pierwszy 
raz w 1849 r. Został ujęty 
5.02.1850 r. Kolejny list gończy 
ukazał się 19.05.1852 r. Poin-
formowano, że komornik (nie 

posiadał własnego mieszkania, 
tylko je wynajmował) Jakob 
Langosch z Zawady został 
skazany za dwukrotną lekką 
kradzież i ponowne włóczęgo-
stwo przez sąd w Niemodlinie 
na 6-miesięczną karę wię-
zienia, a po jej odbyciu miał 
pozostawać pod policyjnym 

nadzorem przez dwa lata. Jed-
nakże po odbyciu kary w dn. 
24.04.1852 r. nie powrócił do 
miejsca zamieszkania w Za-
wadzie. Najprawdopodobniej 
dalej był włóczęgą. Starosta 
opolski poprosił zarządy wsi 
i urzędy policyjne o zatrzy-
manie Jakoba Langoscha. We 
wrześniu poinformowano, że 
list gończy z dn. 19.05.1852 r. 
za komornikiem mieszkanio-
wym Jakobem Langoschem 
z Zawady został zniesiony. 
Kolejny list gończy za Jako-

bem Langoschem ukazał się 
14.12.1852 r. Poinformowano, 
że po zwolnieniu z aresztu 28 
listopada nie powrócił do miej-
sca zamieszkania i najprawdo-
podobniej dalej był włóczęgą. 
Langosch powinien znajdować 
się w areszcie, dlatego wezwano 
miejscowe urzędy, policję oraz 
żandarmerię do zatrzymania 
go, a następnie przekazania 
władzom. Według doniesień, 
powinien znajdować się u żony 
w Bierdzanach. Na łamach 
lokalnej prasy poinformowa-

nieSpokojny XiX w.
jeRZy fARyS

żyjemy w przeświadczeniu, że mieszkańcy terenu obecnej 
gminy turawa w XiX w. byli bogobojni, myśleli tylko o pracy 
i modlitwie. nic jednak bardziej mylnego. przedstawiam 
zaledwie kilka kryminałków, z kilkuset zebranych w moich 
zbiorach.
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 no 8.01.1853 r., że komornik 
mieszkaniowy Jakob Langosch 
z Ligoty Turawskiej (podano 
inne miejsce zamieszkania, 
wcześniej była Zawada) był 
osadzony za włóczęgostwo 
w Correctionshause – w domu 
korekcyjnym (poprawczym) 
w Świdnicy przez 6 miesięcy, 
jednak po zakończeniu osa-
dzenia dalej prowadzi życie 
włóczęgi. Funkcjonariusze 
policji i żandarmerii zosta-
li wezwani do zatrzymania 
poszukiwanego. 10.06.1853 r., 
poinformowano, że list gończy 
opublikowany w dn. 8.01.1853 
r., a dotyczący włóczęgi i ko-
mornika mieszkaniowego 
Jakoba Langoscha z Ligoty 
Turawskiej został zniesiony, 
gdyż wzmiankowany został 
ujęty i przekazany prokura-
turze królewskiej w Opolu. 
Niestety, nie zachowało się 
więcej informacji o włóczędze 
Langoschu. 

Beztroskie życie prowadziła 
także 22-letnia panna Marga-
retha Lossek z Zawady: dn. 
27.06.1853 r. została zwolniona 
przez prezydium policyjne 
we Wrocławiu, jednak do 
12.07.1853 r. nie powróciła do 
miejsca zamieszkania. Wezwa-
no policję, aby ją zatrzymać 
i poinformować starostę.

W 1840 r. ukazała się cie-
kawa informacja o kradzie-
ży. W czasie włamania do 
mieszkania w dn. 11.05.1840 
r. skradziono komornikowi 
mieszkaniowemu Thomasowi 
Kubiczek z Zawady: ciemno-
niebieski płaszcz, parę no-
wych wysokich butów, nową 
czarną czapkę, parę nowych 
skarpet, dwie ładne koszule, 
dwie koszule grube, 7,5 łok-
cia płótna, 4 łokcie płótna i 4 
łokcie jeszcze innego płótna 
oraz 11,5 srebrnych groszy. 
Jednakże nie opublikowano 
wyników śledztwa. 

Aferę kryminalną opu-
blikowano także na łamach 
Oppelner Kreisblatt, w dn. 
22.05.1840 r. poinformowano, 
że w odległości 0,5 mili za 
Chrząstowicami w kierunku 

Zawady i Kotorza w ogrodzo-
nym lesie sosnowym w Stal-
lung Blotschonka (chlewy) 
znaleziono zwłoki mężczyzny 
w wieku ok. 24–30 lat. Nie 
można było zidentyfikować 
tego człowieka, gdyż ciało 
było już w trakcie rozkładu. 
Wzrost zmarłego ok. 5 stóp 
4,5 cala, mocnej budowy, 
klatka piersiowa masywna, 
czarne kręcone włosy, zęby 
białe i zdrowe, słaby zarost 
na twarzy, bez nakrycia gło-
wy, ubrany w ciemnozielony 
frak w paski, spodnie letnie 
i podobną narzutkę, czarna 
chusta na szyi, podkoszulek, 
koszula, półbuty i skarpety 
– jedna z napisem F. K. 2., 
chusteczka do nosa w kratę 
bez inicjałów, zapięta wzdłuż 
szyi. Poproszono o pomoc 
w identyfikacji zmarłego. 

List gończy opubliko-
wano 5.01.1841 r. W środę 
30.12.1840 r. miejscowemu 
chałupnikowi Peterowi Sie-
manietz (Szymaniec) zbiegł 
z domu jego 14-letni syn Franz. 
Ostatni raz widziany był na 
drodze w kierunku Bierdzan, 
nie podano jednak miejscowo-
ści, skąd pochodził. Wygląd: 
wzrost 4 stopy 6 cali, włosy 
ciemny blond, czoło zakryte, 
ciemnoblond brwi, oczy sza-
re, mały szpiczasty nos, usta 
typowe, broda okrągła, pełne 
uzębienie, twarz podłużna, 
jasna karnacja skóry, postura 
mała, mówi po polsku i nie-
miecku, brak znaków szcze-
gólnych. Ubiór: czterokątna, 
futrzana czapka ze wstążką, 
krótka jasnoniebieska bluza, 
z kamizelką, na szyi lniana 
chustka w niebieskie paski, 
spodnie płócienne niebieskie 
w paski, skórzane buty i fu-
trzane rękawice. 

 Także na łamach Oppelner 
Kreisblatt poinformowano, 
że 17.01.1850 r. zaginął wolny 
chałupnik Joseph Kensy z Tu-
rawy, a wszelkie poszukiwania 
spełzły na niczym. Starosta 
opolski poprosił wszystkie 
urzędy wsi, policję oraz żan-
darmerię o pomoc. Opis: 43 

lata, katolik, postura słabowita, 
ciemne włosy, oczy niebieskie, 
szczupła twarz, mocny zarost, 
ubrany w lnianą koszulę, ja-
snoniebieską narzutę, spodnie 
w kratę, czarny filcowy ka-
pelusz, wysokie buty, znak 
szczególny poszukiwanego 
to brak lewej ręki. 

Do zuchwałej kradzieży do-
szło w 1851 r. w Bierdzanach. 
Zamieszkała u chałupnika 
Wieczorek wdowa po komor-
niku Josepha Szymalla została 
okradziona w nocy z czwartku 
na piątek 14/16 stycznia 1851 r., 
gdy była nieobecna w domu. 
Zostały jej skradzione ubrania 
i inne przedmioty: Maselan 
Rock – spódnica (mazelonka); 
biały w niebieskie i czerwone 
kwiaty fartuch; czerwony far-
tuch z podłużnymi paskami; 
biały fartuch w czerwone duże 
kwiaty; trzy krótkie damskie 
koszule z koronkami; trzy 
dłuższe lniane koszule; cztery 
purpurowe chustki na głowę, 
jedna biała chusta, wełniana 
chusta z żółtym podłożem 
w czerwone i zielone kwiaty 
oraz z zielonymi frędzlami, 
chusta purpurowa, chusta 
brązowa w czerwone kwiaty 
bez frędzli; para nowych wy-
sokich butów; jasnoniebieska 
spódnica z ciemnoczerwonymi 

plamami i czerwonymi je-
dwabnymi sznurkami; spód-
nica w kwiaty i ze wstążką; 
niebieska (ciemniejsza) spód-
nica z jasnoniebieską wstążką 
i czerwonym paskiem u dołu; 
gorset z jasnym podłożem, 
w czerwone i złote kwiaty; bia-
ła koszula w czerwone kwiaty; 
biała bawełniana koszula z nie-
bieskimi i białymi paskami; 
fioletowy fartuch w czerwone 
kwiaty; bawełniany czerwony 
fartuch typu Kattunschürze 
z zielonymi i żółtymi paska-
mi; szary fartuch z szerokimi 
paskami; ciemnoniebieska 
bluza z flanelową poszewką 
i brązowymi guzikami, pu-
dełko ze wstążkami i dwiema 
Haube – nakrycie głowy z zie-
lonymi wstążkami; dwie białe 
lniane opaski na głowę – jedna 
pleciona, druga gładka; parę 
krótkich damskich koszul; 
pieniądze w kwocie 1 talar 10 
srebrnych groszy, składającej 
się z jednego talara, żetonu 
ośmiogroszowego; (brakuje 
2 groszy). Wezwano wszyst-
kie zarządy wsi i żandarmów 
do czujności, a jeżeli zobaczą 
wymienione rzeczy oferowane 
do sprzedaży przez podejrzane 
osoby, należy towar zarekwiro-
wać i przekazać królewskiemu 
staroście Hoffmann.

juBilAtkA
W dniu 29 lipca 

2016 r. pani Marta 
Grzesik z Kadłuba 
Turawskiego ob-
chodziła 90. rocz-
nicę urodzin. Z tej 
okazji pan Sławomir 
Kubicki – Zastępca 
Wójta Gminy Tu-
rawa wręczył pani 
Marcie kosz upo-
minkowy oraz zło-
żył najserdeczniejsze 
życzenia urodzinowe. 
Życzenia składał rów-
nież Sołtys Kadłuba 
Turawskiego Ernest 
Grzesik.
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31 lipca na boisku sportowym w Ligo-
cie Turawskiej, przy zmieniającej 

się jak w kalejdoskopie pogodzie (od pa-
dającego żaru z nieba po ulewny deszcz), 
odbył się turniej o Puchar Wójta Gminy 
Turawa w Piłce Nożnej. Do zawodów 
przystąpiło 6 drużyn, które rozlosowano 
do dwóch grup, w których rywalizowano 
systemem „każdy z każdym”. Następnie 
zespoły, które zajęły II miejsce w grupach 
rozegrały mecz o III miejsce, a drużyny, 
które uplasowały się na pierwszej pozycji 
w grupie, zagrały mecz finałowy.

Oto jak przedstawiają się wyniki 
w poszczególnych grupach:
Grupa A:
LZS Zawada – LKS Ligota Turawska 0:2
LZS Turawa – LZS Zawada 0:0

LKS Ligota Turawska – LZS Turawa 1:0
1. LKS Ligota Turawska
2. LZS Turawa
3. LZS Zawada

Grupa B:
LKS „Sokoły” Bierdzany – LUKS „Stal” 
Osowiec 0:0
LKS „Silesius” Kotórz Mały – LKS „So-
koły” Bierdzany 1:0
LUKS „Stal” Osowiec – LKS „Silesius” 
Kotórz Mały 2:1

1. LUKS „Stal” Osowiec
2. LKS „Sokoły” Bierdzany
3. LKS „Silesius” Kotórz Mały
W meczu o III miejsce spotkały się 

drużyny z Turawy i Bierdzan. Tutaj 
zwyciężył LKS „Sokoły” Bierdzany wy-
nikiem 1:0.

Finał został rozegrany pomiędzy go-
spodarzem tegorocznego turnieju, czyli 
LKS Ligota Turawska, a LUKS „Stal” 
Osowiec. Obie drużyny grały zacięty 
mecz i choć piłkarzom z Ligoty Turaw-
skiej nie udało się wykorzystać rzutu 
karnego podyktowanego już w 2 minucie 
spotkania, to i tak wygrali to spotkanie 
wynikiem 1:0, zdobywając tegoroczny 
Puchar Wójta Gminy Turawa.

Klasyfikacja końcowa wygląda na-
stępująco:

I miejsce LKS Ligota Turawska
II miejsce LUKS „Stal” Osowiec

III miejsce LKS „Sokoły” Bierdzany
IV miejsce LZS Turawa
V miejsce LZS Zawada

VI LKS „Silesius” Kotórz Mały

tuRniej o puchAR wójtA Gminy tuRAwA
mAGdAlenA SAdowSkA
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opinie o mijającym sezonie przekazują 
nam właściciele ośrodków wypoczynko-
wych, usytuowanych wokół jezior.

AGATA BrONKA – ośrodek Boro-
wik: tegoroczny sezon należy uznać za 
udany, obłożenie prawie 100% mieliśmy 
na polu namiotowym i w całym ośrodku 
w weekendy. Zmienił się czas pobytu tu-
rystów, przyjeżdżali na dwa lub trzy dni, 
rzadko na 2 tygodnie. Nawet ci turyści 
z daleka np. z Bielska-Białej na trzy dni. 
Dlatego personel sprzątający był ciągle 
zaangażowany, bo częste zmiany były 
w wynajmowanych pokojach.

W hotelu Zielonym było podobnie, 
najwięcej wynajmujących było podczas 
weekendów. Były też imprezy integra-
cyjne, wesela. W pewnym okresie od 
naszej strony woda w jeziorze była nie 
do kąpieli i nasi turyści jeździli na inne 
kąpieliska. Na sezon jednak narzekać 
nie możemy.

WALDEMAr HADASz – ośrodek 
Wodnik: mieliśmy sezon na średnim 
poziomie, było trochę turystów z Niemiec, 
naszych gości z różnych stron. Turyści są 
wtedy, gdy pogoda jest słoneczna, a w tym 
roku było pół na pół. Najwięcej gości 
i pełne obłożenie mieliśmy w weekendy. 

Najwięcej od 10 lipca do 15 sierpnia, teraz 
pokoje mamy wolne. 

ELżBiETA GAłczyńSKA – ośrodek 
Peters: na szczęście powracają dobre czasy, 
kiedy to turyści często przyjeżdżali do 
Turawy. W naszym ośrodku mieliśmy 
kolonie, grupy zorganizowane na 10 
lub 12 dni. Najwięcej gości mieliśmy 
w weekendy. Obecnie mamy też grupę 
taneczną 50-osobową. Można uznać, że 
mijający sezon był udany.

zyGMuNT NyKiEL – ośrodek 
Mała Panew: nasz ośrodek miał prawie 
pełne obłożenie – głównie w weekendy, 
szczególnie obłożone były nasze domki, 
ale sezon z dobrą pogodą i dobrym obło-
żeniem trwa za krótko, bo ruch zaczyna 
się 10 lipca, a kończy w połowie sierpnia. 
Gdyby dobry sezon trwał 3 miesiące, to 
bez problemu moglibyśmy przetrwać 
do następnego sezonu, a tak to musimy 
płacić niemałe pieniądze za dzierżawę dla 
gminy Turawa, a ceny u nas za pobyt od 
10. lat nie uległy zmianie.

ADAM GOruS – ośrodek Jowisz 
i i Jowisz ii: Sezon w naszych ośrodkach 
udany. Mieliśmy obłożenie w granicach 
80%. W Jowiszu na ul. Spacerowej mie-

liśmy 4 turnusy kolonii z kuratorium 
w Opolu. W Jowiszu na ul. Harcerskiej 
były obozy żeglarskie, turyści indywidu-
alni i goście z zagranicy. Było dużo lepiej 
niż w latach ubiegłych. Mamy postulat 
do władz naszej gminy: prosimy o posze-
rzenie ul. Harcerskiej, ponieważ jest za 
wąska. W razie konieczności przejazdu 
jakichś służb ratunkowych jest problem 
z minięciem się. Nie chodzi o wielkie 
nakłady, lecz o wycięcie kilku drzew 
w newralgicznych miejscach i ten problem 
będzie rozwiązany. 

MAłGOrzATA STAńKO – Ośrodek 
Kormoran: ten sezon to jeden z lepszych, 
mieliśmy ponad 90% obłożenia . Uważam, 
że turyści przestali jeździć do egzotycz-
nych miejsc, a zaczęli odkrywać piękno 
tutaj. Nasz ośrodek jest przystosowany 
dla rodzin z dziećmi i to jest nasza główna 
klientela. Wczasy rodzinne mamy do koń-
ca sierpnia, a potem trochę jest emerytów, 
no i rezerwacje na weekendy. 

My, właściciele ośrodków, usytuowa-
nych przy ul. Pływackiej mamy prośbę do 
władz gminy: aby naprawić asfalt na tej 
ulicy, bo tu jest dużo ośrodków, dużo gości 
przyjeżdża do hotelu Zacisze i Zielonego 
i wszyscy narzekają na dziury w asfalcie. 
Dziękuję za Państwa opinie.

jAk minął SeZon nAd tuRAwSkimi jeZioRAmi
teReSA żulewSkA

Rada Gminy spotykała się od marca na 4 
sesjach. w czasie ich trwania zajmowano 
się następującymi sprawami.

XV/2016 Sesja 04.03.2016 r., na której 
podjęto następujące uchwały:

Uchwały Nr XV/89/2016 w sprawie •	
wyrażenia opinii w przedmiocie 
zmiany granic gminy Turawa, pole-
gającej na wyłączeniu części obszaru 
sołectwa Zawada z Gminy Turawa 
i jego włączeniu do miasta Opola. Za 
przyjęciem – 15, przeciw – 0, wstrzy-
mało się – 0. 
Uchwała Nr XV/90/2016 w sprawie •	
przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Turawa w 2016 r. Za przyję-
ciem – 15, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 0.
Uchwała Nr XV/91/2016 w sprawie •	
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Turawa, 
obejmującego obrzeża Jezior Turaw-
skich, uchwalonego Uchwałą nr XXVII
/166/2009 Rady Gminy z dnia 5 czerwca 
2009 r. Za przyjęciem – 15, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XV/92/2016 w sprawie przy-•	
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
północnej części obszaru wsi Turawa, 
gmina Turawa. Za przyjęciem – 15, 
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Uchwała Nr XV/93/2016 w sprawie przy-•	
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
południowej części obszaru wsi Turawa, 
gmina Turawa. Za przyjęciem – 15, 
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XV/94/2016 w sprawie •	
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
w miejscowości Zawada. Za przyjęciem 
– 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przegłosowano również do realizacji 

przez Wójta wnioski złożone przez rad-
nych i Komisję Oświaty. Kultury Zdrowia 
i Partnerstwa: 

1.  Komisja po wysłuchaniu stanowiska 
przedstawiciela LZS Turawa doty-
czącego zabezpieczenia środków 
na rewitalizację boiska sportowego 

Z pRAc RAdy Gminy tuRAwA
ARtuR GAlluS
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popiera wniosek o powyższe dofi-
nansowanie z uwagą o konieczności 
ogrodzenia boiska. 

2.  Komisja występuje z wnioskiem do 
Wójta Gminy, aby na spotkaniach 
i wystąpieniach propagował funkcjo-
nowanie „Koperty Życia” na terenie 
naszej gminy. 

Radni:
1.  W sprawie wystąpienia do Staro-

stwa Powiatowego o remont odcinka 
drogi na trasie Kadłub Turawski 
– Rzędów. 

2.  W sprawie wyjaśnienia postępowania 
przedstawicieli Wójta w terenie.

XVi Sesja w dniu 4 maja 2016 r., na 
której podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr XVI/95/2016 w sprawie •	
odmowy uchylenia uchwały w sprawie 
wezwania Rady Gminy do usunięcia wad 
i błędów zawartych w MPZP wsi Zawa-
da części Z 3 uchwały XXII/138/2013 
z dnia 7.02.2013 r. łącznie z załączni-
kami. Za przyjęciem -12, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 3.
Uchwała Nr XVI/ 96/2016 w sprawie •	
zmiany budżetu gminy w 2016 r. Za 
przyjęciem – 13, przeciw -0, wstrzymał 
się – 1, nieobecni – 1.
Uchwała Nr XVI/ 98/2016 r. w sprawie •	
odmowy uchylenia uchwały w sprawie 
wezwania Rady Gminy do usunięcia 
naruszenia prawa własności w związku 
z Uchwałą Rady Gminy Turawa Nr 
XXVII/166/2009 łącznie z załącznika-
mi. Za przyjęciem – 12, przeciw – 0, 
wstrzymało się -2, nieobecni: 1.
Uchwała Nr XVI/99/2016 r. w sprawie •	
„Planu Odnowy Miejscowości Zawada 
na lata 2016-2023”. Za przyjęciem – 
14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, 
nieobecni – 1.
Przegłosowano również do realiza-

cji przez Wójta wnioski złożone przez 
radnych i Komisję Ładu, Porządku i Rol-
nictwa. 

Po lustracji dróg gminnych w miejsco-
wościach: Zawada, Kotórz Mały, Kotórz 
Wielki, Turawa, Marszałki.

ZAWADA
Uzupełnić ubytki w asfalcie na ul. Wo-1. 
dociągowej i Bocianowej. 
Podjąć działania w sprawie zamon-2. 
towania progów zwalniających na ul. 
Kępskiej i Polnej. 
Przystąpić do usunięcia wystających 3. 
pni po wyciętych topolach i suchych, 
nasadzonych drzewek. 

Doprowadzić do usunięcia szkód, po-4. 
wstałych po wykonaniu kanalizacji 
– zapadające się studzienki. 
Udrożnić studzienki deszczowe na ul. 5. 
Wodociągowej. 
Ściągnąć nadmiary pobocza na drogach 6. 
gminnych. 
Podjąć działania w celu oświetlenia 7. 
łącznika ul. Brzegowej i Wodociągowej. 
Obecnie występuje całkowity brak 
oświetlenia tego terenu. 
KOTÓRZ MAŁY: 
Na ul. Zielonej (od ul. 1– Maja) wystę-1. 
puje konieczność odtworzenia rowu 
melioracyjnego. 
Wystąpić o naprawę nawierzchni przy 2. 
przystankach w ciągu drogi powiatowej 
(tworzą się duże kałuże). 
Dokonać naprawy nawierzchni na ul. 3. 
Szkolnej (naprzeciw krzyża), gdzie 
tworzy się duża kałuża. 
Uzupełnić ubytki w asfalcie na ul. Zie-4. 
lonej i Wodnej. 
Podjąć działania w celu naprawy łącz-5. 
nika drogi ul. Węgierskiej z Opolską 
(stan fatalny) teren kolei. 
Wystąpić do Zarządu Dróg Powiato-6. 
wych o udrożnienie przepustu (prze-
jazd na skrzyżowaniu ul. Opolskiej 
z Wodną). 
Podjąć działania w celu ściągnięcia 7. 
nadmiernego pobocza przy drodze 
powiatowej 
Wymienić znak drogowy przy ul. 8. 
Wodnej (ulica ślepa) z powodu uszko-
dzenia. 
KOTÓRZ WIELKI: 
Wystąpić o uporządkowanie prywatnego 1. 
terenu (działka Nr 26 i 27). 
Wystąpić do właściciela działki Nr 24 (na 2. 
zakręcie ul. Polnej) o przycięcie żywo-
płotu, który ogranicza widoczność. 
Wystąpić do właściciela działki 125 3. 
o uporządkowanie terenu. 
Zwrócić się do właściciela działki Nr 48 4. 
na ul. Polnej o zabezpieczenie nierucho-
mości, zagrażającej bezpieczeństwu. 
Wystąpić o „zebranie” nadmiernego 5. 
pobocza przy drodze powiatowej. 
Podjąć działania w celu utwardzenia 6. 
placu przy przystankach i uzupełnienia 
pobocza. 
TURAWA: 
Uzupełnić tłuczniem ubytki na drodze 1. 
gminnej – ul. Ogrodowa. 
MARSZAŁKI: 
Wyprofilować i utwardzić skrzyżowanie 1. 
ul. Miodowej i Sosnowej. 
Uzupełnić tłuczniem ul. Miodowej 2. 
i część ul. Cisowej. 

Utwardzić plac wokół przystanków z po-3. 
wodu tworzenia się dużych kałuż. 
Wystąpić do Lasów Państwowych 4. 
o ustawienie barierek do lasu od ul. 
Miodowej. 
Uzupełnić tłuczeń na ul. Malinowej. 5. 
Zlikwidować nierówności, gdzie tworzą 6. 
się kałuże na ul. Grabowej– wjazd od 
Jodłowej na odcinku od słupa Nr 95 
do 96. 
Uzupełnić tłuczniem wjazd od ul. Li-7. 
powej na ul. Bukowa. 
RADNYCH:
Za pośrednictwem Urzędu Gminy 1. 
w Turawie składam wniosek naprawy 
lustra na drodze powiatowej na odcinku 
Rzędów–Turawa, przy wlocie z drogi 
byłego ośrodka harcerskiego. 
W sprawie spotkań i rozmów sołty-2. 
sa wsi Zawada z prezydentem miasta 
Opola. W związku z brakiem reakcji 
na moją prośbę skierowaną do Wójta 
na ostatniej sesji RG, proszę ponownie 
o przedstawienie pisemnych wyjaśnień 
w sprawie wielokrotnych spotkań i roz-
mów sołtysa wsi Zawada oraz członków 
Rady Sołeckiej z Prezydentem miasta 
Opola, dotyczących poszerzenia granic 
miasta Opola. W wyjaśnieniu proszę 
zawrzeć stanowisko, jakie prezentowali 
ww. w spotkaniach. 
Proszę ponownie o pisemną informa-3. 
cję na temat postępowania w sprawie 
odszkodowania za budynek BASTION 
w Bierdzanach. 
Proszę o przygotowanie miejsca par-4. 
kingowego dla osób niepełnosprawnych 
przed budynkiem UG Turawa.
W sprawie udrożnienia oraz utwar-5. 
dzenia terenu wokół studzienki kana-
lizacji deszczowej w Turawie przy ul. 
Kościuszki 10 – wniosek kierowany do 
ZDP w Opolu. 
W sprawie postawienia kontenera KP–7 6. 
na terenie obejścia budynku socjalnego 
(dawny Dom Nauczyciela). Mieszkań-
cy budynku złożyli deklarację, że we 
własnym zakresie uprzątną obejście ze 
śmieci i pozostałości po remontach i wy-
prowadzce poprzednich lokatorów. 
W sprawie ustawienia lustra na skrzy-7. 
żowaniu dróg gminnych Stawowej 
i Dębowej oraz ustalenia pierwszeństwa 
przejazdu (ustawienie znaku).
W sprawie przygotowania pisemnej 8. 
informacji dotyczącej procedury ponow-
nego uruchomienia ośrodka zdrowia 
w Kadłubie Turawskim z przedsta-
wieniem pism i stanowisk od czasu 
zamknięcia tej placówki. 
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W sprawie uzupełnienia ubytków asfaltu 9. 
na ul.: Jodłowa, Kościelna, Poliwodzka 
w Zakrzowie Turawskim.

XVii Sesja (absolutoryjna) w dniu  
24 czerwca 2016 r., na której podjęto 
następujące uchwały:

Uchwała Nr XVII/100/2016 w sprawie •	
udzielenia absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Turawa za 2015 rok. Za przyjęciem 
15, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie 
głosowało, nieobecni 0.
Uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie •	
zmiany budżetu gminy w 2016 roku. Za 
przyjęciem 15, przeciw 0, wstrzymało 
się 0, nie głosowało 0, nieobecni 0.
Uchwała Nr XVII/102/2016 w sprawie •	
przyjęcia „Apelu Rady Gminy Turawa 
do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady 
Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
utworzenia zasiłków wyrównawczych 
w okresie przejściowym wprowadzo-
nych zmian w systemie oświaty dla 
dzieci sześcioletnich pozostających rok 
dłużej w przedszkolach”. Za przyjęciem 
15, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie 
głosowało 0, nieobecni 0.
Uchwała Nr XVII/103/2016 w sprawie •	
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
w miejscowości Zawada, Gmina Turawa. 
Za przyjęciem 15, przeciw 0, wstrzymało 
się 0, nie głosowało 0, nieobecni 0.
Uchwała Nr XVII/104/2016 w sprawie •	
wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
o współdziałaniu z Gminą Krapkowice. 
Za przyjęciem 14, przeciw: 0, wstrzymało 
się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Przegłosowano również do realiza-
cji przez Wójta wnioski złożone przez 
radnych

w sprawie wymiany wiaty przystankowej  –
na ul. Szkolnej (obskurna). W przyszłości 
wnioskuje się o możliwe ujednolicenie 
pod względem kolorystycznym i gaba-
rytowym powyższych wiat. Ponadto 
radny wnioskuje o zobligowanie firmy 
REMONDIS do cyklicznego opróżniania 
koszy przy przystankach.
w sprawie wykonania znaków ograni- –
czających tonaż pojazdów poruszających 
się po drogach gminnych w Ligocie 
Turawskiej (wszystkich).
w sprawie poprawy bezpieczeństwa  –
przez wystąpienie do PKP o ograni-
czenie prędkości dla przejeżdżających 
szynobusów z kierunku Kluczbork do 
Opola, ponieważ nie zwalniają przejeż-
dżając przez ul. Węgierską, Kotorską 

w Kotorzu Małym, hamując dopiero 
przy peronie.
w sprawie podjęcia postępowania w celu  –
uzyskania przez gminę Turawa pozwo-
lenia wodno-prawnego zapewniającego 
przepływ wody w kanale Osowiec w ilo-
ści niezbędnej do utrzymania należy-
tego stanu technicznego i sanitarnego 
obiektu, życia biologicznego w kanale 
oraz nawodnienia sąsiadujących grun-
tów rolnych.
w sprawie umożliwienia pomalowania  –
klatki schodowej w mieszkaniu socjal-
nym, w którym mieszka, we własnym 
zakresie (zwraca się do Gminy o zakup 
farb na ten cel, ok. 250 zł). 

Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa reali-
zując punkty posiedzenia: Przygotowanie 
do sezonu turystycznego dokonała objazdu 
terenów turystycznych i przedstawiła swoje 
spostrzeżenia:

Jezioro Średnie:
Konieczność ustawienia lustra na skrzy-

żowaniu ul. Średniej z drogą powia-
tową.

Wystąpić z ponagleniem do firmy od-
powiedzialnej za naprawę huśtawki 
(naprawa miała być wykonana do dnia 
15.05.br.).

Komisja ponownie występuje o ustawienie 
tablic informacyjnych na terenie jeziora, 
ponieważ nadal, nagminnie ogłoszenia 
umieszczane są na drzewach.

Uzupełnić połamane deski na siedzi-
skach.

Usunąć pozostałości po wyrwanej trzci-
nie.

Oczyścić z pajęczyn lampy parkowe.
Na odcinku (łuk) od blaszaka na pro-

menadzie zamontować korytka do 
odprowadzania wody.

Przy plaży (okolica blaszaka) wyciąć 4 
uschnięte sosny – teren gminny.

Uzupełnić kamieniem wyrwy na parkingu 
przy przystanku PKS, po wcześniejszym 
ustaleniu terenu gminnego. 

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na 
konieczność ułożenia chodnika do wc, 
z uwagi na utrudnienia w korzystaniu 
z wc przez osoby niepełnosprawne.

Komisja zwróciła uwagę na zasadność 
ustawienia na okres sezonu na plaży 
przebieralni (np. parawanów z lekkiej 
konstrukcji).
Jezioro Duże:

ul. Harcerska – wnioskować o uzupełnienie 
ubytków w asfalcie.

Wnioskować do RDOŚ o naprawę lub 
demontaż tablic „Natura 2000”.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na 
konieczność usunięcia betonowej pod-
stawy słupów z wystającymi śrubami 
na promenadzie.

Konieczność naprawy siedzisk na pro-
menadzie.
Jezioro Srebrne:

Komisja ponawia swoją uwagę dot. usunię-
cia sterty kamieni z terenu jeziora.

Występuje o przedstawienie informacji, 
na jakim etapie jest sprawa usunięcia 
wiaty blaszanej.

Ponadto Członkowie Komisji na wniosek 
radnej występują o podjęcie interwen-
cji w sprawie inwestycji drogowej ul. 
Dobrodzieńska w Ligocie Turawskiej 
(pobocza i rowy), oddanej do użytku 
w listopadzie 2015 r.

XViii Sesja w dniu 19 sierpnia  
2016 r., na której podjęto następujące 
uchwały:

Uchwała Nr XVIII/105/2016 w sprawie •	
przyjęcia do wdrożenia Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa 
na lata 2015–2020. Za przyjęciem 15, 
przeciw 0, wstrzymało się 0, nie gło-
sowało 0, nieobecni 0.
Uchwała Nr XVIII/106/2016 w sprawie •	
przyjęcia Projektu założeń do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Turawa. Za 
przyjęciem 13, przeciw 0, wstrzymało 
się 2, nie głosowało 0, nieobecni 0.
Uchwała Nr XVIII/107/2016 w spra-•	
wie zawarcia porozumienia międzyg-
minnego dotyczącego powierzenia 
Gminie Krapkowice realizacji zadania 
publicznego. Za przyjęciem 14, prze-
ciw 0, wstrzymało się 1, nie głosowało 0, 
nieobecni 0.
Uchwała Nr XVIII/108/2016 w sprawie •	
poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń 
Wielki o podjęcie aktywności i starań 
zmierzających do zmiany przepisów 
ustawy o samorządzie gminnym. Za 
przyjęciem 15, przeciw: 0, wstrzymało 
się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Uchwała Nr XVIII/109/2016 w sprawie •	
zmiany budżetu gminy w 2016 roku. Za 
przyjęciem 14, przeciw 0, wstrzymało 
się 1, nie głosowało 0, nieobecni 0.
Uchwała Nr XVIII/110/2016 w spra-•	
wie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej. Za przyjęciem 14, przeciw 
0, wstrzymało się 1, nie głosowało 0, 
nieobecni 0.
Uchwała Nr XVIII/111/2016 w sprawie •	
akceptacji wysokości taryf i ewentu-
alnych dopłat określonych w Studium 
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Wykonalności przedsięwzięcia pn. 
„Usprawnienie systemu gospodarki 
osadowej w oczyszczalni ścieków w Ko-
torzu Małym (aglomeracja Turawa) 
wraz z instalacją energooszczędnego 
układu sterowania ciśnieniem wody 
w sieci wodociągowej”. Za przyjęciem 
15, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie 
głosowało 0, nieobecni 0.
Projekt uchwały w sprawie organizacji •	
wspólnej obsługi administracyjnej, finan-
sowej i organizacyjnej jednostek budże-
towych Gminy Turawa nie został przy-
jęty. Za przyjęciem 3, przeciw 5, wstrzy-
mało się 7, nie głosowało 0, nieobecni 0.

Przegłosowano również do realizacji przez 
Wójta wnioski złożone przez radnych

w sprawie wystąpienia do Zarządu  –
Dróg Powiatowych o remont drogi 
powiatowej w Osowcu na odcinku 500 
m od ul. Oleskiej. 
w sprawie wymiany krzeseł na Sali  –
konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

w sprawie ustawienia znaku zakazu  –
„tonaż” na skrzyżowaniu ulic Opolskiej 
i Dębowej z wyłączeniem transportu 
lokalnego w Bierdzanach.
w sprawie ustalenia pierwszeństwa  –
przejazdu na skrzyżowaniu ulic Bo-
iskowej i Polnej.
w sprawie ponowienia wniosku do ZDP  –
w sprawie oczyszczenia studzienki kana-
lizacji deszczowej w ciągu ul. Kościuszki 
przy posesji nr 10 w Turawie.
w sprawie poprawy bezpieczeństwa  –
i zawieszenia lampy w Turawie przy 
ul. Jodłowej (nr słupa 48).
w sprawie zmiany przebiegu trasy ścieżki  –
rowerowej z kierunku Zawada Rondo 
–Turawa Gimnazjum na kierunek Za-
wada Rondo–Turawa J. Średnie.
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa  –
gimnazjalistów wykonać zaplanowane 
zatoczki autobusowe przed gimnazjum 
w Turawie.

w sprawie przyjęcia do budżetu na 2017 r.  –
środków na modernizację chodnika 
i oświetlenie przy ul. Pływackiej oraz 
zainstalowanie oświetlenia ulicznego 
przy ul. Cichej oraz koło przystanku 
na ul. Opolskiej w Turawie.

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Part-
nerstwa

W sprawie rozwiązania sprawy miesz- –
kań gminnych mieszczących się w bu-
dynku szkoły w Kadłubie Turawskim 
i Przedszkola w Rzędowie przed se-
zonem grzewczym.
W sprawie przeprowadzenia przetargu  –
na środki czystości i opał dla jednostek 
oświatowych na terenie gminy (jeden 
wspólny)
W sprawie przeprowadzenia kontroli  –
wszystkich sprawozdań dot. Jedno-
stek oświatowych na terenie gminy, 
aby nie dochodziło w przyszłości do 
uchybień wykazanych w zleceniach 
pokontrolnych UKS.

Do zabawy swoje ogrody zgłosiło 11 pasjonatów ogrodnictwa 
z całej gminy. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców 

do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki 
poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma 
bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na 
atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocję całej Gminy 
Turawa wśród odwiedzających. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, oceny dokonano w oparciu 
o następujące kryteria:
a)  czystość, ład i porządek na terenie całej posesji, 
b)  ogród kwiatowy, w tym różnorodność kwiatów,
c)  różnorodność krzewów, zadrzewienie, 
d)  dodatkowe elementy architektury ogrodowej, 
e)  ogólne wrażenie estetyczne. 

Komisja Konkursowa w składzie: Beata Kupka – radna Gminy 
Turawa, Danuta Piwowarczyk – inspektor ds. ochrony środowi-
ska oraz Bartłomiej Kita – kierownik Referatu Turystyki I Pro-
mocji Gminy miała bardzo trudne zadanie, bo każdy ogród jest 
niepowtarzalny, tworzony z pasją i kochany przez właścicieli.

Uznanie należy się wszystkim zgłoszonym, niemniej jednak 
komisja ustaliła poniższy werdykt:

I  miejsce – Małgorzata Drost-Rudnicka z Kadłuba Turawskiego,
II  miejsce – ks. Sławomir Pawiński z Ligoty Turawskiej,

III miejsce – Janina Drogowska z Turawy,
Wyróżnienie – Kunegunda Grzesik z Ligoty Turawskiej.

Wręczenie nagród nastąpiło 28 sierpnia na Dożynkach Gminnych 
w Kotorzu Wielkim. Zapraszamy wszystkich miłośników ogrodnictwa 
do następnej edycji konkursu „Turawskie Ogrody”.

konkuRS „tuRAwSkie oGRody” RoZStRZyGnięty!
BARtłomiej kitA

Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogro-
dzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko 
właściwym pięknem.  Aldona Różanek

Ciepłe, słoneczne, sierpniowe popołudnie. 
Właśnie obejrzałem kilkanaście ogrodów. Każ-
dy z nich inny, każdy piękny… Jakże ocenić to 
piękno, wszak jest ono subiektywne i zależne 
od gustów czy upodobań. Wiem jedno: trudno 
ocenić piękno ogrodu w oderwaniu od czło-
wieka. Ogród to historia życia jego założyciela, 
liczona przyrostami pni drzew. Życia, które 
jak to życie, składa się z radości, smutków, 
przygód, marzeń, rozczarowań, sukcesów 

i porażek. I ta otchłań życia niejednokrotnie 
znajduje odzwierciedlenie w ogrodzie. Ogród 
jest jak dziecko, którym od urodzenia się opie-
kujemy, dla którego poświęcamy każda wolną 
chwilę i całe serce, obserwując jak się rozwija, 
kształtuje, dorasta. Dzięki tej poświęconej 
uwadze i sercu, zarówno dziecko i ogród stają 
się, by użyć słów Claude Monet’a, naszymi 
najpiękniejszymi arcydziełami.

Naprawdę trudno ubrać w słowa wrażenia, 
jakich się doświadcza, patrząc na kwiaty, spa-
cerując po ogrodowych alejkach. A im trudniej 
o słowa, tym ogród piękniejszy…

 KTS
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 konkuRS „tuRAwSkie oGRody” RoZStRZyGnięty!
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w rozstawionych namio-
tach rozmowy nie mil-

kły ani na chwilę. Uczestnicy 
zostali poczęstowani kawą 
i ciastkiem. Atrakcje były 
przygotowane zarówno dla 
dzieci, jak i dla starszych, m.in. 
losy, ubijanie żółtka z jajka, 
bieg z kuleczkami, później 

z wodą dla dzieci i rodziców, 
zabawy dla dzieci w kółku, 
przeciąganie liny. 

Dzięki strażakom z OSP 
Kotórz Wielki można było 
wejść do samochodu strażac-
kiego, założyć kask i poczuć się 
jak prawdziwy gasiciel ognia. 
Swoją obecnością również po-

licjanci zachęcali do wejścia 
do ich radiowozu. Całość 
prowadził wodzirej Andrzej 
Toczek z Opola-Szczepanowic. 
Śmiech nie opuszczał nas ani 
na minutę. Wszyscy zostali 
nagrodzeni czekoladami. Na 
dzieci czekały pyszne lody. Do-
datkową atrakcją był przejazd 
na kucykach, a prowadząca 
kucyki Agata wykonała na 
koniec fenomenalny pokaz 
jazdy na rolkach. Również 
fani Euro 2016 nie czuli się 
zawiedzeni, gdyż w sali „Pod 

Lipą” zorganizowana została 
strefa kibica i na dużym tele-
wizorze transmitowany był 
mecz Polska – Irlandia.

W imieniu organizatorów 
pragnę wszystkim podzię-
kować, zarówno sponsorom, 
jak i osobom, które pomagały 
i wszystkim uczestnikom za 
tak liczną frekwencję. To dzięki 
Wam wszystko się udało. Mam 
nadzieję, że za rok będzie nas 
dużo więcej.

feStyn pARAfiAlny „pod lipą”
kRyStiAn komoR
niedzielne popołudnie 12 czerwca 2016 r. minęło w naszej 
parafii w rodzinnej atmosferze, a to wszystko za sprawą 
tradycyjnego już festynu parafialnego organizowanego 
przez nasz parafialny Zespół caritas na placu „pod lipą” 
w kotorzu wielkim. 
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Każdy mieszkaniec Turawy, któremu 
zależy na dobrym wizerunku wsi, 

marzy o tym, aby nasz pałac został wyre-
montowany i stał się dobrym wizerunkiem 
naszej miejscowości. Niestety nie wiado-
mo, kiedy to nastąpi. W chwili obecnej na 
zlecenie konserwatora zabytków został 
wyremontowany dach, zabezpieczone 

okna, aby deszcz nie zalewał wnętrza 
pałacu. Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Turawskiej wielokrotnie składało pisma 
w tej sprawie, dobrze więc, że doszło do 
takiego zabezpieczenia. 

Stan prawny jest następujący: pałac 
jest w dyspozycji kancelarii komorniczej. 
Wierzyciele składają coraz to nowe skargi 

do sądu na wycenę przez biegłego. Nie 
wiadomo więc, kiedy te czynności się 
zakończą. Licytacja komornika miała 
odbyć się we wrześniu, ale wpłynęła 
kolejna skarga i cały proces się przesuwa. 
A nam, mieszkańcom, żal patrzeć na te 
niszczejące mury. Miejmy nadzieję, że 
nadejdą lepsze czasy dla pałacu.

infoRmAcje o pAłAcu w tuRAwie
teReSA żulewSkA

wszystko kręci się wo-
kół klubu „Pod Lipą’’, 

gdzie odbędą się dwudniowe 
uroczystości. Duża sala klu-
bu wymagała jeszcze zama-
skowania dwóch głównych 
belek nośnych metalowych. 
Przez ponad 10 lat istnienia 

klubu powyższe belki były 
zamaskowane metodą papiero-
plastyki. Jednak po remoncie 
(malowaniu ścian i sufitu) 
postanowiono zmienić masko-
wanie wspomnianych belek. 
Wyzwania podjął się jak zwy-
kle niezastąpiony pan Alfred 

Polednia z Kotorza Wielkiego, 
który rok wcześniej zakupił na 
tartaku odpowiedniej długości 
deski sosnowe, żeby pode-
schły, a obecnie przygotował 
je pod montaż. W pracach 
tych pomagali mu; Herbert 
Twardawski, Józef Lakota oraz 
Joachim Tuchocki. Całość 
została oszlifowana i kolo-
rystycznie dopasowana do 
reszty. Należy tu wspomnieć 
o wcześniejszych wyzwaniach 
pana Alfreda: bramy pod wiatą 
po byłej stodole i oborze oraz 
płotki ograniczające wjazd 
samochodów na trawnik. 
Dzieła pana Alfreda można 
by tu wymieniać długo; są to 
lampy przy wiacie-stodole, 
remont schodów prowadzą-
cych na strych czy remont sali 
na piętrze, gdzie znajduje się 
biblioteka. Był czas, kiedy pan 
Alfred został na „polu walki’’ 
sam, przez co zniechęcony 

dał sobie spokój z klubem. 
Jednak po czasie drzemiący 
charakter społecznika obudził 
się. Pan Alfred jest znowu 
w swoim żywiole; ma nowe 
pomysły. Niech tak będzie jak 
najdłużej. I tutaj w imieniu 
mieszkańców i korzystających 
z klubu dziękujemy mu za 
dotychczasowy trud włożony 
w istniejący ponad 10 lat klub 
„Pod Lipą’’ z prośbą o dalsze. 
Można by rzec, że to taka ko-
torska „Alfredówka’’.

oStAtnie SZlify „pod lipą”
fotoAmAtoR

27 i 28 sierpnia 2016 r. sołectwo kotórz wielki będzie gospo-
darzem gminnych dożynek w gminie turawa. w związku z tym 
trwają ostatnie prace przygotowawcze na to święto. 
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w lipcu 2016 roku go-
spodarze postanowili 

wymienić pękającą już kon-
strukcję wykonaną z tzw. 
lastrika (beton) na krzyż 
drewniany. Dotychczasową 
figurkę Matki Bożej zamienio-
no na figurkę św. Rity z Casio 
(Włochy), która jest patronką 
spraw trudnych i beznadziej-
nych. Gospodarze, będąc na 
pielgrzymce we Włoszech, 
zakupili ją w sklepie przy 
Sanktuarium św. Rity. 

Może trochę z historii po-
stawienia pierwszego krzyża 
w tym miejscu; głównym po-
wodem była budowa Jeziora 
Turawskiego, rozpoczęta wio-
sną 1933 roku. Przy drodze 
biegnącej z Kotorza Wielkiego 
do folwarku o nazwie Kuchara 
stał drewniany krzyż. Do roku 
1936, kiedy zaczęto powoli 
napełniać nowo wybudowany 
zbiornik wodą, mieszkańcy 
zabierali cały swój dobytek. 
I taki też los spotkał wyżej 
wspomniany krzyż. Został on 
przeniesiony przez Mathiasa 

Dziuba z Kotorza Wielkiego 
na swoje pole przy ul. Polnej 
w Kotorzu Wielkim (dzisiaj 
obok p. Dziuk). Krzyż był 
drewniany, a na nim umiesz-
czona postać Chrystusa wy-
konana z blachy. 

Na przełomie lat 1957/58 
gospodarz Jan Dziuba (syn 
Mathiasa Dziuba), postano-
wił wymienić stary drewnia-
ny krzyż z Kuchar na nowy, 
wykonany z tzw. „lastrika”. 
Wykonawcą tego nowego był 
pan Józef Kałuża z Kotorza 
Małego, miejscowy kamie-
niarz. I to był moment decy-
dujący na przenosiny krzyża 
z jeziora do Kotorza Małego. 
Ówczesny długoletni kościelny 
pan Alojzy Koźlik z Kotorza 
Małego postanowił zabrać 
wyżej wspomniany krzyż, po-
chodzący z Kuchar i ustawić 
na swojej posesji w ogrodzie 
(dziś państwo Slotta). I tak 
drewniany krzyż z jeziora 
przetrwał u państwa Koźlik 
do przełomu lat 1969/70. Czas 
zrobił swoje, krzyż niszczał, 

więc p. Roch Kożlik (syn p. 
Alojzego Koźlik) pod nad-
zorem kamieniarza p. Józefa 
Kałuży wykonał nowy z tzw. 
„lastrika”. Metalową postać 
Chrystusa oraz figurkę Matki 
Bożej – oryginały z krzyża 
drewnianego z Kuchar prze-
łożono na nowy. Ta wersja 
krzyża dotrwała do 2016 roku. 
Woda mróz i słońce zrobiły 
swoje; konstrukcja zaczęła 
się sypać. Pozostawiono tylko 
cokół ok. metra wysokości 
powyżej ziemi. 

W międzyczasie w roku 
2000 wymieniono blaszaną 
postać Chrystusa na gipso-

wą (duże ubytki w blasze). 
Natomiast w 2009 r., w przed-
dzień Wigilii Bożego Naro-
dzenia, skradziono figurkę 
Matki Bożej, oryginał z je-
ziora (Kuchary). W miejsce 
skradzionej zakupiono nową. 
Według przekazu starszych; 
kto niszczy lub kradnie rzeczy 
kultu religijnego, musi się li-
czyć prędzej czy później z tzw. 
„czkawką życiową”.

Remont kRZyżA w kotoRZu mAłym
fotoAmAtoR
Stojący od ponad pół wieku krzyż na posesji państwa Slotta 
w kotorzu małym przeszedł gruntowną renowację.

nie ma jak u mamy! – ileż razy to hasło 
gościło na naszych ustach i w ser-

cach!? To wyrażenie zawsze przenosi nas 
w świat piękny i wzruszający, bo w świat 
wspomnień naszego dzieciństwa. Ciepło 
domu tworzą rodzice, a szczególnie mama. 
Dlatego też, odwołując się do wspomnień 
z przeszłości, chcieliśmy zorganizować 
obchody jubileuszowe w naszej parafii 
w duchu przeżywania Kościoła jako 
naszej matki. Stąd też hasło obchodów 
jubileuszowych brzmiało: „Nie ma jak 
u mamy, czyli parafia od kuchni!” Pa-
rafia w Ligocie Tur. została ustanowiona 
26.05.1894 roku, czyli w Dzień Matki, 

stąd zrodził się pomysł, aby ukazać jej 
specyfikę pod kątem religijno-obycza-
jowo-kulinarnym, aby wszyscy mogli 
poczuć się w parafii i na festynie tak 
dobrze „jak u mamy”.

W 2016 roku obchodziliśmy w na-
szej wspólnocie parafialnej Jubileusz 
120 lat powstania parafii św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Ligocie Tur., 80 lat 
powstania kościoła pw. św. Antoniego 
Padewskiego w Ligocie Tur. oraz 25 lat 
powstania kościoła pw. św. Piotra i Pawła 
w Zakrzowie Tur. Świętowanie tychże 
rocznic połączyliśmy wspólnie w jed-
nym festynie parafialnym, który miał 

miejsce w dniach 11–12 czerwca 2016 
w Ligocie Tur.

W sobotę 11 czerwca po południu 
rozpoczęliśmy w Ligocie koncertem-
przedstawieniem pt. „Dzieci dzieciom”, 
w ramach którego zaprezentowały się 
dzieci z przedszkola z Kadłuba oraz dzieci 
ze szkoły podstawowej z Kadłuba i Ligoty 
Tur. Skecze, tańce, wiersze, piosenki, 
zaś przede wszystkim przedstawienie 
„Śpiąca królewna” w gwarze śląskiej 
podbiły serca widzów. Trzeba szczególnie 
podkreślić występ najmłodszych dzieci 
z kadłubskiego przedszkola, które przez 
efektowne stroje i swoje występy głębo-

„nie mA jAk u mAmy…”,
czyli na jubileuszu parafii św. katarzyny Aleksandryjskiej w ligocie tur. 11–12.06.2016

kS. SłAwomiR pAwińSki, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Tur.
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ko zapisali się w pamięci oglądających 
i zebrali gorące owacje. Wszyscy aktorzy 
i ci duzi, i mali przy wielkim wkładzie 
swoich nauczycieli dali wspaniały popis 
swoich artystycznych talentów.

Następnie wystąpiła nasza parafialna 
schola dziecięca „Róża Maryi” w reper-
tuarze piosenek religijnych, a koncert 
zakończył występ zaprzyjaźnionego z na-
szą parafią zespołu „Promyki Maryi” 
z Zębowic. Wieczorem zaś miała miejsce 
zabawa taneczna, którą poprowadził 
zespół „Trio” z Raszowej.

W niedzielę 12.06 rozpoczęliśmy 
główne obchody Jubileuszu parafialnego 
uroczystą Mszą św. odpustową ku czci 
naszego patrona św. Antoniego z Padwy, 
której przewodniczył ordynariusz diecezji 
opolskiej ks. bp Andrzej Czaja. Byli też 
obecni kapłani z naszego dekanatu oraz 
zaproszeni goście. Oprawę muzyczną 
na sumie odpustowej zapewniła po raz 
pierwszy w historii parafii dziecięca or-
kiestra dęta z naszej ligockiej parafii. Po 
Mszy św. już w namiocie nasza orkiestra 
dała minikoncert w nieco bardziej roz-
rywkowym repertuarze, czym wywołała 
gorące owacje. Po obiedzie nastąpiła część 
artystyczna, którą przygotowali miesz-
kańcy naszych trzech wiosek: z Ligoty, 
Kadłuba i Zakrzowa Turawskiego, które 

tworzą wspólnie naszą parafię. Teksty 
przedstawienia oraz jego aranżacje i sce-
nografię opracowały wspólnie p. Maria 
Waloszek-Brzozoń, p. Brygida Kansy, 
p. Maria Zubeil, p. Justyna Warzecha, 
p. Małgorzata Kilian.

 Motywem przedstawienia było wspól-
ne „fajerowanie” jubileuszu rodzinno-pa-
rafialnego, który zgromadził przeróżnych 
ludzi z odmiennych nieraz światów, ale 
sprawił, że wszyscy się odnaleźli w jednej 
wielkiej rodzinie, w której czuli się „jak 
u mamy!” W oczach wielu ludzi w trakcie 
spektaklu pojawiły się łzy wspomnień 
czasów sprzed lat, wspomnień, które prze-
niosły poprzez obrazy, symbole i śląską 
gwarę w świat „jak u mamy!” 

Zatytułowaliśmy nasz festyn ha-
słem „Nie ma jak u mamy, czyli parafia 
od kuchni!” Pod tym samym tytułem 
w czasie festynu promowaliśmy książę 
jubileuszową o obyczajach religijno-
kulinarnych naszej parafii, jak również 
rozprowadzaliśmy „Parafialny śpiewnik 
biesiadny”, który będzie odtąd służył 
nam, taką mamy nadzieję, nie tylko 
w czasie festynu.

Gwiazdą festynu był dobrze znany 
z TVP śląski kucharz p. Remigiusz Rączka 
z Wodzisławia Śląskiego, który na naszych 
oczach czynił „cuda” kulinarne, abyśmy 

poczuli się „jak u mamy!” A przy tym 
z wielkim humorem karmił nas opowia-
daniem przeróżnych historii ze swego 
i nie tylko swego życia. Oczywiście można 
było nie tylko patrzeć, jak rączka gotuje! 
Można było stanąć do kolejki i spróbo-
wać tego, co Rączka ugotował! Miał też 
miejsce konkurs na „Królową sernika”, 
czyli wybory najlepszego sernika w pa-
rafii! Zgłosiło się 25 kobiet i trzeba było 
spośród 25 serników wybrać ten jeden! 
Główną nagrodą w konkursie na „Królową 
sernika” był mikser firmy KitchenAid, 
opatrzony autografami ks. bpa Andrzeja 
Czai i p. Remigiusza Rączki. Ów cenny 
mikser otrzymała p. Maria Jonczyk z Ka-
dłuba, która została „Królową sernika”! 
Wieczór zakończył się zabawą taneczną, 
którą poprowadził zespół „Diamant” 
z Tarnowa Opolskiego.

Piękny festyn, przednia zabawa, wielki 
wkład pracy naszych parafian i wspólne 
dzieło, które przeszło już do historii, ale 
owoce tych dwóch dni jubileuszowych 
będą jeszcze długo wspominane i prze-
żywane, bo przecież jeśli coś wydarzyło 
się w duchu „nie ma jak u mamy!”, to 
nigdy się to nie starzeje i nigdy się nie 
kończy, ale zawsze staje się początkiem, 
czyli smakiem na przyszłość!
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To co pozytywnie zasko-
czyło niejednego młodego 

człowieka w czasie przemó-
wień Ojca Świętego, to jego 
postawa, przepełniona mło-
dzieńczą pasją życia mimo sę-
dziwego wieku, radość płynąca 
prosto z serca, otwartość na 
drugiego człowieka, a przede 
wszystkim żywa wiara, którą 
chciał podzielić się z każdym 
z nas. Myślę, że w tym miej-

scu warto oddać głos naszej 
młodzieży, by usłyszeć z ich 
punktu widzenia, czym ŚDM 
były dla nich. Dominika Wie-
czorek z Ligoty Turawskiej 
tak opisuje czas spotkania 
z młodzieżą w naszej parafii 
i dekanacie. „Podczas Dni 
w diecezji – „Dwd” przeży-
liśmy niezapomniane chwi-
le, które będziemy pamiętać 
chyba do końca naszego życia. 

Do naszej parafii zawitała 
niemiecka grupa z Erfurtu. 
Dzięki otwartości naszych 
rodzin zostali rozlokowani 
w naszej parafii. Dzięki temu 
poznaliśmy nowych przyjaciół, 
którzy tak jak my starają się żyć 
wartościami chrześcijańskimi 
i to nas tak pięknie łączyło. 
Połączyła nas miłość i wiara do 
Pana Jezusa. Zresztą to samo 
czuło się potem w Krakowie. 
W tym czasie nie brakowało 
przede wszystkim wspólnej 
modlitwy, różnego rodzaju 
zabaw i tańców integracyjnych. 
Były też wspólne wyjazdy 
i wycieczki. W Zagwiździu 

zorganizowaliśmy wspólne 
spotkanie młodzieży z za-
granicy i naszego dekanatu. 
Rozpoczęliśmy od uroczystej 
Mszy św., a bezpośrednio po 
niej nie brakowało ciekawych 
atrakcji, takich jak: gra tere-
nowa, spływ kajakiem, czy 
zawody sportowe na wesoło. 
W piątek przeżywaliśmy dzień 
pod hasłem miłosierdzia. Stąd 
wybraliśmy się na wycieczkę 
rowerową do Radawia. Na 
Polu Lednickim poznaliśmy 
historię tego miejsca, a także 
wspólnie odmówiliśmy Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia, 
zaś w drodze powrotnej od-

pARAfiA liGotA tuRAwSkA nA Śdm  
w kRAkowie
kS. tomASZ mAintok
od czego zacząć… mnóstwo rzeczy można by opisać, wiele 
słów chciałoby się powiedzieć. trudno ubrać w słowa to 
wszystko, czego doświadczyliśmy w czasie tego tygodnia 
w krakowie podczas Śdm. nie da się chyba w pełni wyrazić 
tego, co siedzi głęboko w sercu. 
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wiedziliśmy m.in. Dom Po-
mocy Społecznej, drewniany 
kościółek, oraz posadziliśmy 
pięćdziesiąt drzewek w pobli-
skim lesie. Sobotę spędziliśmy 
na Górze św. Anny i w Opolu, 
natomiast w niedzielę nasi go-
ście z Niemiec spędzali dzień 
w gronie rodzin, u których byli 
zakwaterowani. Po południu 
spotkaliśmy się na wspólnym 
koncercie zespołu Promyki 
Maryi oraz na festynie rodzin-
nym przy remizie strażackiej. 
Poniedziałek był dla wszyst-
kich smutnym, a zarazem 
radosnym dniem. Smutnym 
z powodu wyjazdu naszych 
gości z Erfurtu, z którymi bar-
dzo się zżyliśmy, a radosnym, 
ponieważ nadeszła długo wy-
czekiwana chwila wyjazdu do 
Krakowa”. 

Jak nasza młodzież prze-
żyła czas w Krakowie i czym 
był wypełniony? Poprosiłem 
Floriana Kasprzyka z Kadłuba 
Turawskiego, aby nam pokrót-
ce o tym opowiedział. 

„Nasza grupa z parafii zo-
stała rozlokowana w parafii 
Jasienica, koło Myślenic, tj. 
jakieś 30 km za Krakowem. 
W Myślenicach uczestniczyli-
śmy w katechezach prowadzo-
nych przez księży biskupów. 
W środę po raz pierwszy wyru-

szyliśmy do Krakowa, najpierw 
na Festiwal Młodych, potem 
przeszliśmy do Łagiewnik. 
Zwiedziliśmy Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia oraz 
Sanktuarium św. Jana Pawła 
II i tam udało nam się spo-
tkać naszych gości z Niemiec, 
co było dla nas niesamowitą 
radością i niespodzianką. 
W czwartek było nam dane po 
raz pierwszy spotkać Papieża 
Franciszka. Tego dnia mogli-
śmy już usłyszeć jego słowa 
skierowane do nas. Kolejnego 
dnia braliśmy udział w Drodze 
Krzyżowej razem z Ojcem 
Świętym. Wszystko co tam 
usłyszeliśmy, zobaczyliśmy 
pomogło nam jeszcze bardziej 
zrozumieć sens życia oraz to, 
jak wielkie miłosierdzie okazał 
nam Pan Jezus przez śmierć na 
krzyżu. Ojciec święty uświa-
domił nam, młodym ludziom, 
że to w nas drzemie moc, że 
nie możemy stać się młodymi 
emerytami, ludźmi bez ma-
rzeń i bez energii. To w nas 
tkwi przyszłość Kościoła na 
całym świecie. W sobotę wy-
ruszyliśmy pieszą pielgrzymką 
na «Campus Misericordiae» 
w Brzegach. Przeszliśmy trasę 
około 15 kilometrów z niema-
łym bagażem. Ten trud każdy 
z nas ofiarował Panu Bogu. 

O tym wydarzeniu w Brzegach 
opowiada nam Sonia Pielorz 
z Zakrzowa Turawskiego. 

Papież Franciszek, zwracając 
się do nas, Młodych z całego 
świata, w swoich przemówie-
niach bardzo często wzywał 
do działania, że mamy ubrać 
wygodne buty, najlepiej takie 
sportowe, mocne i solidne, 
wstać z kanapy i iść, walczyć 
o swoje życie, głosić Ewangelię, 
nie pozostawać biernym. Swo-
im niezwykłym entuzjazmem 
rozpalił on, nie tylko w moim 
sercu, ale również w sercach 
tych wszystkich młodych ludzi 
z całego świata, wsłuchujących 
się w jego słowa chęć dzielenia 
się tym wszystkim, czego do-
świadczamy w naszym życiu 
za sprawą Chrystusa oraz chęć 
dawania z siebie wszystkiego 
– co w nas najlepsze: «Jeśli nie 
dasz z siebie tego – co w To-
bie najlepsze, świat nie będzie 
inny». Nazwał nas, Młodych, 
«siewcami nadziei», nie mamy 
spoglądać w przeszłość, lecz 
z żywą wiarą i odwagą spo-
glądać w przyszłość. Poru-
szające świadectwa Młodych 
podczas czuwania na Cam-
pusie Misericordiae ukazały 
mi, że świat nie jest kolorowy. 
Mimo świadomości istnienia 
rzeczywistości przepełnionej 

bólem i cierpieniem drugiego 
człowieka, wydaje nam się, 
jak wspomniał o tym również 
papież Franciszek, że te wszyst-
kie sprawy, jak na przykład 
wojna w Syrii nas nie dotyczą, 
są tylko częścią wiadomości 
i artykułów prasowych. Ojciec 
Święty podkreślił, że jedyną, 
«odpowiedzią na ten świat jest 
przyjaźń i braterstwo», których 
fundamentem jest wspólna 
modlitwa. W ostatniej homilii 
Papież Franciszek szczególnie 
zaznaczył, aby nie schować swo-
jego życia w szufladzie, aby nie 
bać się ryzyka, wierzyć w siebie, 
bo Bóg nas kocha i wierzy w nas 
bardzo mocno. Wiele można 
by jeszcze mówić o tym, co 
wzbudziło moje zaciekawienie. 
Niektóre jednak przemyślenia 
warto zachować dla siebie”…

Wszystkim uczestnikom 
ŚDM z naszej parafii, wszyst-
kim wolontariuszom, rodzi-
nom za przyjęcie, składam 
serdeczne podziękowanie! 
Oby to radosne święto wia-
ry pociągało Wasze serca na 
wciąż nowe wezwania, jakie 
Bóg będzie stawiał przed 
Wami, młodymi. Za wspólnie 
przeżyty czas ŚDM w naszej 
parafii i w Krakowie jeszcze 
raz bardzo Wam dziękuję 
i błogosławię.
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podziękowanie
Wszystkim mieszkańcom gminy Turawa, którzy przyjęli 
w gościnę oraz ofiarowali swój czas Młodzieży pielgrzy-
mującej na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas 
XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz Księżom 
Proboszczom za zorganizowanie im pobytu, składam 
serdeczne podziękowanie.

Waldemar Kampa, wójt Gminy Turawa

Te wielkie wydarzenia zdominowały 
wiele drobnych prac we wsi, wykony-

wanych także społecznie, jak chociażby 
zwykła wymiana i malowanie nowego 
siedziska ławki obok przystanku PKS 
(p. Rudolf Grzesik i Arnold Rataj), do-
datkowe prace przy pielęgnacji terenów 
zielonych (p. Gabriela Giza, Norbert 
Wiora) czy wreszcie przygotowanie przez 
LZS gminnych rozgrywek piłkarskich 
w ramach zawodów o Puchar Wójta 
Gminy Turawa.

Największego zaangażowania wymaga-
ły prace związane z festynem parafialnym, 
który miał miejsce 11 i 12 czerwca. Tylko 
z Ligoty na moją prośbę odpowiedziało 
61 osób, przygotowując m.in. loterię 
fantową, pracując przy krojeniu kołacza, 
gotowaniu i rozlewaniu kawy, obsłudze 
w namiocie, bieżącym utrzymywaniu 

czystości, a potem sprzątaniu. Oddzielnie 
należy doliczyć strażaków, wolontariuszy, 
obsługę stoiska z napojami, stawiających 
i rozbierających namiot oraz artystów 
bawiących uczestników – łącznie ponad 
130 osób. 

Ponieważ był to festyn parafialny, 
w tym zestawieniu nie wymieniam osób 
z Kadłuba i Zakrzowa.

Chwila oddechu – i 20 lipca Sołectwo 
przyjęło pielgrzymów z Niemiec (ok.50 
osób), dla których została przygotowana 
gorąca kolacja w remizie OSP. Pielgrzymi, 
mieszkający w wielu domach w całej 
parafii, po wspólnym niedzielnym fe-
stynie, w poniedziałek 25 lipca udali się 
do Krakowa.

Jeszcze w czerwcu (22.06) na spotkaniu 
organizacyjnym w sprawie korony żniwnej 
zebrała się garstka (6 osób: Katarzyna 

i Monika Grzesik, Brygida Kansy, Ingry-
da Lazik, Barbara Miś i Marek Kostorz) 
mieszkańców ul. Dworskiej, której przy-
padła „misja”uplecenia korony. 

Prace przy koronie trwały do 26 sierp-
nia. Ostatecznie koronę przygotowywało 
17 osób (I. Lazik, K. Grzesik, M. Grzesik, 
E. Morcinek, R. Kulig, Ł. Liebe, B. Mi-
chalczyk, B. Kansy, I. Spyra, B. Liebe, K. 
Słowik, B. Farys, J. Farys, I. Kostorz, J. 
Lazik, A. Lazik, N. Grzesik i H. Bartyla), 
które społecznie przepracowały ponad 
700 godz!

Piękna, nowa korona, wykonana przez 
ww. osoby (a nie kupiona!) i poświęcona 
26 sierpnia, po raz pierwszy reprezen-
towała sołectwo na Gminnych Dożyn-
kach w Kotorzu Wielkim w niedzielę, 
28 sierpnia.

Wielka jest grupa ludzi wyżej wy-
mieniona, której należą się serdeczne 
podziękowania za czas i pracę włożoną na 
rzecz sołectwa, za odpowiedź na potrzebę 
chwili, za odpowiedzialne traktowanie 
wszystkiego, co dzieje się we wsi.

Dziękuję.

cZAS ZABAwy… i cZAS pRAcy
dAnutA mAtySek

od bardzo długiego czasu, a szczególnie przez ostatnie 3–4 miesiące w ligocie, to 
przede wszystkim czas wzmożonej pracy dziesiątek osób Sołectwa, bez których 
nie byłoby możliwe przygotowanie obchodów 120-lecia parafii, przyjęcie grupy 
pielgrzymów zdążających na Światowe dni młodzieży w krakowie oraz przygo-
towanie korony żniwnej na dożynki Gminne w kotorzu wielkim.
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cZAS ZABAwy… i cZAS pRAcy
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Dzięki naszym kontaktom 
oraz pomocy z różnych 

stron udało nam się załatwić 
profesjonalne szafki dla za-
wodników do naszej szatni. 
Ponadto pozyskaliśmy do na-
szej świetlicy 26 kompletów 
solidnych stołów oraz krzeseł. 
Łączna wartość tych rzeczy 
przekroczyła 8 tys. złotych. 

Jesteśmy również na 
ostatniej prostej do wydania 
obszernej książki na temat 
historii oraz losów nasze-
go klubu, który istnieje już 
prawie siedemdziesiąt lat. 
Dzięki staraniom pana Hel-
muta Stasia zostało zebranych 
mnóstwo materiałów oraz 
zdjęć związanych z dzieja-

mi naszego klubu. Mamy 
nadzieję, że w październiku 
ta ciekawa książka będzie 
już dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych. 

W ostatni dzień lipca byli-
śmy również organizatorami 
tradycyjnego turnieju o pu-
char Wójta Gminy Turawa. 
Udział w nim wzięły wszystkie 
drużyny seniorów z naszej 
gminy. Wszyscy zaprezento-
wali wysoki poziom gry. Nie 
byliśmy jednak zbyt gościn-
ni i podobnie jak w zeszłym 
roku, puchar został w naszych 
rękach. Dziękujemy wszystkim 
drużynom za udział w tym 
ciekawym turnieju oraz oczy-
wiście Panu Wójtowi. 

W maju obchodziliśmy 
rocznicę powstania naszej 
szkółki piłkarskiej, w której 
nasi najmłodsi trenują dwa 
razy w tygodniu. Od września 
planujemy również założe-
nie grupy dla najmniejszych 
z roczników 2010–2012. Za-
praszamy zainteresowane 
dzieci do udziału w naszych 
zajęciach. Drużyna seniorów, 

po spokojnym utrzymaniu się 
wśród A klasowców, przystę-
puje do nowych rozgrywek 
z dużymi nadziejami. Liczna 
nasza ekipa, która w sumie 
w tym sezonie liczy 29 za-
wodników, mierzy w wysokie 
miejsce w rozgrywkach, a jak 
będzie, to czas pokaże. Zapra-
szamy wszystkich sympatyków 
na nasze mecze.

o lZS w liGocie tuRAwSkiej
AdRiAn GRZeSchik, PReZeS
wykorzystując przerwę zimową, członkowie zarządu we wła-
snym zakresie pomalowali i odnowili pomieszczenia w budynku 
klubowym. pomalowano również wszystkie drzwi, które są 
już niestety bardzo wiekowe i wierzymy, że już w niedługim 
czasie zostaną wymienione na nowe. wymieniono również 
część ogrodzenia boiska. nowe panele ogrodzeniowe dodają 
teraz na pewno urody naszemu obiektowi. 

na miejsce obozu została 
wybrana Bielawa w wo-

jewództwie dolnośląskim. 
Miasto położone na wyso-
kości od 280 do 345 m n.p.m., 
a jego podstawowym atutem 
jest usytuowanie u podnóża 
najstarszych gór Europy – 
Gór Sowich. Bielawa to kraina 
ciszy, spokoju i malowniczych 
krajobrazów. W Bielawie znaj-
duje się prawdopodobnie naj-
piękniej położony w Polsce 
akwen wodny o powierzchni 
blisko 24 hektarów – Jezioro 
Bielawskie. 

Bardzo dobra baza trenin-
gowa (boisko trawiaste, boisko 
ze sztuczną nawierzchnią i do-
stęp do trzech orlików!!). 

Baza noclegowa (spaliśmy 
w Hotelu Pod Wielką Sową). 

Oprócz codziennej dawki 
treningów nie zabrakło czasu 
na zabawę i relaks. Wypoczy-
nek nad Jeziorem Bielawskim 
czy na pływalni „AQUARIUS” 
były dla dzieci nie lada frajdą. 
Lecz to nie jest koniec atrakcji 
jakie mieliśmy. W pobliskim 
Parku Miejskim mogliśmy 
pływać kajakami i rowerkami 

wodnymi, a także korzysta-
liśmy z traktu linowego, co 
było niezłym wyzwaniem. 
Lecz najbardziej zapamiętana 
została wycieczka do Kopalni 
Złota w Złotym Stoku. 

Dzieciom tak bardzo podo-
bała się taka forma wypoczyn-
ku, że już myślimy o kolejnym 
obozie, który odbędzie się 
prawdopodobnie podczas ferii 
zimowych.

ukS oSowiec nA oBoZie SpoRtowym w BielAwie
nowAkowSki GRZeGoRZ

w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla dzieci 
trenujących w naszym klubie obóz sportowo-rekreacyjny, 
który odbył się w dniach od 10 do 17. 08.2016 r.
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KROpElKi 
AdAm Bochenek

dRoGie kRopelki, SZAnowni kRopelkowicZe…
Witam po wakacjach. 

Mamy nadzieję, że wypoczę-
liście i nabraliście sił i ocho-
ty do nauki, bo przed Wami 
kilka miesięcy roku szkolne-
go, oczywiście z przerwami. 
Życzymy Wam samych naj-
lepszych ocen. Pamiętajcie 
o bezpiecznym poruszaniu 
się po drogach, idąc do szkoły, 
czy też wracając ze szkoły do 
domu. Pierwszakom życzymy, 
żeby szybko nauczyli się czy-
tać i pisać i by mogli czasem 
poczytać to, o czym piszemy. 
Pamiętacie, że przed waka-
cjami ogłosiliśmy konkurs 
fotograficzny. Zgłosił się tylko 
jeden uczestnik, a szkoda, bo 
nagrody czekały. Tą osobą 
jest Paweł Konieczko, który 
dostarczył nam dwa zdjęcia, 
a  które możecie oglądnąć pod 
tekstem. Paweł zrobił zdjęcie 

swojemu bratu Marcelowi, 
gdy ten głaskał krokodyla po 
języku. Widać, że Marcel jest 
bardzo odważny, miejmy na-
dzieję, że zdążył wyciągnąć 
rękę zanim krokodyl zamknął 
paszczę. Druga fotka to zachód 
słońca, który Paweł uwiecznił 
w czasie wyprawy na ryby 

z tatą i braćmi. Nie wiemy, 
czy złowili tylko ten zachód 
słońca, czy też jeszcze jakąś 
rybkę. Sądząc po zdjęciach, 
na pewno w tym roku się nie 
nudzili w czasie wakacji. Nikt 
więcej nie chciał się z nami 
podzielić swoimi wakacyjnymi 
przygodami. Paweł wygrał 

w ten sposób rodzinny wypad 
do kina na dowolnie wybrany 
film. Serdecznie gratulujemy. 
Jeszcze raz życzymy wszyst-
kiego dobrego i do zobaczenia. 
W następnym, zimowym wy-
daniu „Fali” ogłosimy kolejny 
konkurs, więc bądźcie już teraz 
czujni. Redakcja



33
pAŹdZieRnik 2016



W dniu 5 czerwca odbył się w Szko-•	
le Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Osowcu festyn rodzinny pod nazwą 
„Rodzina Naszym Skarbem”. Festyn 
swoimi występami uświetniły dzieci 
pod kierownictwem nauczycieli. Było 
też coś do zjedzenia i wiele pokazów, 
a wszystko przygotowały dzieci wraz 
z rodzicami z poszczególnych klas.

W dniu 25 czerwca odbyły się na •	
stadionie w Kotorzu Małym Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze jedno-
stek naszej gminy. W doskwierającym 
upale zmagało się 30 drużyn w róż-

nych kategoriach wiekowych. Nasze 
drużyny zajęły I miejsce w kategorii 
oldboy, I miejsce drużyny harcerskie 
dziewcząt i chłopców oraz 6 miejsce 
seniorzy.

W dniu15 lipca rozpoczęły się prace •	
przy nowej koronie dożynkowej. Jak 
od wielu lat grupa pań, poświęcając 
swój prywatny czas, urlop i wiele 
innych zajęć, rozpoczęła prace przy 
wykonywaniu nowej korony. Prace 
prowadzone były w godzinach po-
rannych i wieczornych ok. 10 godzin 
dziennie. Nie był to jednak początek, 
ponieważ wcześniej trwały prace 
przy wykonaniu konstrukcji oraz 
wiele dni przy zbieraniu zbóż. Prace 
zostały zakończone 19 sierpnia, a jej 
uwieńczeniem było uczestnictwo 
w Dożynkach Gminnych w Kotorzu 
Wielkim. Korona ta będzie również 
reprezentowała sołectwo i gminę 

Turawa na Dożynkach Powiatowych 
w dniu 4 września br.

W dniu 19 sierpnia została oddana do •	
użytku siłownia na wolnym powietrzu 
w Osowcu przy ul. Lipowej. W miejscu 
po dawnym parku została położona 
przez firmę naszego sołtysa kostka, 
na której posadowionych jest pięć 
urządzeń i ławeczki. W drugiej połowie 
placu zasiana jest trawa, a w miejscu 
tym zostanie zainstalowany plac za-
baw. Zadanie to zostało wykonane ze 
środków funduszu sołeckiego na rok 
2016 oraz dofinansowania z fundu-
szy zewnętrznych, uzyskanych przy 
pomocy Urzędu Gminy. Cały teren 
został ogrodzony, a przed wejściem 
znajduje się regulamin korzystania 
z tego obiektu. Uprasza się zatem 
o przestrzeganie regulaminu wszyst-
kich korzystających z siłowni, aby jak 
najdłużej służyła mieszkańcom naszej 
miejscowości.

wiAdomoŚci Z oSowcA
ARtuR GAlluS

w niedzielę 28.08 na boisku 
w osowcu odbył się turniej 
piłki nożnej w kategorii mło-
dzik.

w turnieju udział wzięły 
zespoły: TOR Dobrzeń 

Wielki, Unia Kolonowskie, 
LZS Grodziec, KS Krasiejów, 
LKS Silesius Kotórz Mały, So-
kół Bierdzany, STAL Osowiec 
I i STAL Osowiec II.

STAL Osowiec I – drużyna 
złożona z naszych zawodni-
ków, którzy od dawna repre-
zentują nas w młodzikach

STAL Osowiec II – to 
chłopcy, którzy dotychczas 
grali w orlikach i zawodni-
cy, którzy dopiero co do nas 
dołączyli.

Łącznie rywalizowało 8 
drużyn z roczników 2004 
i młodsi.

Klasyfikacja końcowa:
STAL Osowiec I•	
Unia Kolonowskie•	
TOR Dobrzeń Wielki•	
KS Krasiejów•	

Sokół Bierdzany•	
LZS Grodziec•	
LKS Silesius Kotórz Mały•	
STAL Osowiec II•	

tuRniej „StAl oSowiec cup”
GRZeGoRZ nowAkowSki
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Obie nasze drużyny swoje 
ostatnie mecze, które decy-
dowały o zajętych miejscach, 
musiały rozstrzygnąć w rzu-
tach karnych.

STAL Osowiec II w meczu 
o 7 miejsce grała z sąsiadem 
z Kotorza Małego, remisu-
jąc 2:2. W rzutach karnych 
lepsi okazali się zawodnicy 
z Kotorza.

W meczu o 1 miejsce 
STAL Osowiec I zremisował 
1:1 z drużyną Unii Kolonow-
skie, lecz w karnych to nasi 
zawodnicy zachowali więcej 
zimnej krwi, zwyciężyli mecz 
i cały turniej.

Oto składy:
STAL Osowiec I: Kacper 

Oleksowicz (BR), Kacper 
Stępień, Karol Wagner, Na-
taniel Możdżeń, Wiktor Lu-

stig, Michał Matysek i Bartek 
Podbrożny.

STAL Osowiec II: Oliwier 
Wróbel, Bartosz Latocha, Ka-
mil Podkówka, Dawid Spy-
ra, Bartek Słychań, Szymon 
Buchta, Florian Sochor, Łu-
kasz Mazurkiewicz i Gabriel 
Morcinek.

Warto zaznaczyć, że nagro-
dę najlepszego bramkarza tur-
nieju otrzymał nasz bramkarz 
Kacper Oleksowicz, z którego 
jesteśmy bardzo dumni.

Pragniemy podziękować 
wszystkim naszym zawodni-
kom za zaangażowanie i do-
brą grę. Dziękujemy również 
wszystkim rodzicom, którzy 
pomogli w organizacji turnieju 
oraz wszystkim pozostałym 
zespołom za uczestnictwo 
w sportowych zmaganiach.

Sporo się u nas działo. I tak, 
na początek należy wspo-

mnieć o finale na szczeblu 
powiatowym w indywidual-
nych biegach przełajowych 
w Prószkowie. Tam naszych 
troje gimnazjalistów zdobyło 
3 medale:

Katrin Farys – II miejsce
Karolina Danisz – III miejsce
Krzysztof Farys – III miejsce

W tych zawodach udział 
wzięli także uczniowie PSP 
w Osowcu: Joanna Iglesias, 
Paulina Styczyńska, Kinga 
Wagner, Martyna Kochman 
– ucz. kl. VI, Katrina Wa-
rzecha, Weronika Pielawa, 
Dominika Fikus, Mateusz 
Haliniak, Kacper Stępień, 
Kacper Oleksowicz – ucz. kl. 
V oraz Karol Wagner i Oliwier 
Wróbel – ucz. kl. IV. Do finału 
wojewódzkiego zakwalifiko-

wały się tylko Joanna Iglesias, 
zajmując III miejsce i Paulina 
Styczyńska – miejsce V. Tuż za 
Pauliną Styczyńską uplasowała 
się Kinga Wagner, pozostająca 
w strefie rezerwowych.

Kolejny etap to finał woje-
wódzki w Lasocicach. Biorą 
w nim udział liczni biegacze, 
w każdej kategorii startuje 
50–60 zawodników. Na starcie 
w kategorii Joanny Iglesias 
i Pauliny Styczyńskiej ustawiło 
się 67 zawodniczek. Dziewczy-
ny dzielnie walczyły – Paulina 
uplasowała się na 35 miejscu, 
a Joanna na 26 miejscu. Rów-
nież dziewczęta z gimnazjum 
startowały w Lasocicach. Ka-
trin Farys była 31, a Karolina 
Danisz 33.

Jeśli chodzi o gry zespo-
łowe, tu również odnotować 
należy niezłe sukcesy. PSP 
w Osowcu zajęła II miejsce 

w piłce nożnej chłopców na 
szczeblu powiatowym. 

Gimnazjum w Turawie 
najlepiej zaprezentowało się 
w piłce siatkowej dziewcząt:

II miejsce w półfinale po-
wiatowym, IV miejsce w fi-
nale powiatowym, II miejsce 
w eliminacjach Wojewódzkich 
Igrzysk Szkół Wiejskich LZS 
(do finału awansuje tylko 
zwycięzca). 

W drużynowym tenisie 
stołowym dwaj gimnazjaliści: 
Tomasz Kreczmer i Dawid 
Kulig na szczeblu powiatowym 
w finale zdobyli III miejsce 
(fot. 1).

W końcówce roku szkol-
nego królowała lekka atlety-
ka. Na szczeblu powiatowym 
uczniowie gimnazjum stanęli 
10 razy na podium:

I miejsce – Monika Szymań-
ska rzut oszczepem (fot. 2).

I miejsce – Dawid Słowik 
– skok wzwyż. Na zdjęciu stoi 
z Bartoszem Góreckim, który 
w tym konkursie zajął II miej-
sce (fot. 3).

Ze SZkolnych ARen SpoRtowych
GRZeGoRZ kwiecińSki

igrzyskami olimpijskimi w Brazylii interesował się cały 
świat. Sięgająca czasów starożytnych wspaniała idea sportu 
towarzyszyła również naszej młodzieży w roku szkolnym 
2015/2016. 
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II miejsce – Patrycja Lipska 
– pchnięcie kulą

II miejsce – Rafał Twardaw-
ski – pchnięcie kulą

II miejsce – Katarzyna Ka-
sprzyk – bieg na 80 m ppł.

III miejsce – Wiktoria Ha-
panowicz – skok wzwyż

III miejsce – Julian Dorn 
– bieg na 2000 m

III miejsce – Julia Olszew-
ska – bieg na 300 m

III miejsce – Dawid Matu-
szok – bieg na 600 m

IV miejsce – Adam Jończyk 
– bieg na 2000 m

IV miejsce – Rafał Twar-
dawski – rzut oszczepem

IV miejsce – Dawid Słowik 
– skok w dal.

Również na IV miejscu 
uplasowali się nasi zawodni-
cy i zawodniczki w sztafecie 
4x100 m.

W finałach wojewódzkich 
najlepsze rezultaty uzyskali:

Monika Szymańska – miej-
sce VII (rzut oszczepem) – 
finał LZS

Dawid Słowik – miejsce IX 
(skok wzwyż) – finał SZS

Największy sukces wśród 
uczniów gminy Turawa 
osiągnęła uczennica PSP 
w Osowcu Natalia Gontarz 
– I miejsce w finale na szcze-
blu najpierw powiatowym, 
a następnie I miejsce w finale 
wojewódzkim LZS w rzucie 
piłeczką palantową wynikiem 
43 m (fot. 4).

Nad przygotowaniem do 
zawodów w PSP w Osowcu 
od wielu lat pracuje nauczy-
cielka wychowania fizycz-
nego Jolanta Oziembłowska. 
W gimnazjum – nauczyciele 
wychowania fizycznego: To-
masz Piwowarczyk i Grzegorz 
Kwieciński.

Gratulując sukcesów w no-
wym roku szkolnym, życzymy 
systematycznej pracy na niwie 

sportu oraz dalszych wspa-
niałych osiągnięć i satysfakcji 
w realizacji zdrowej idei spraw-
ności i tężyzny fizycznej.

we wrześniu odbędzie się 
zebranie wiejskie, na 

którym zapadną decyzje co do 
podziału funduszu. W chwili 
obecnej jesteśmy w trakcie 
realizacji tegorocznego bu-
dżetu: niebawem będziemy 
montować lampę solarną na ul. 
Rzecznej. Odnawiamy tablice 
ogłoszeniowe – wykonano już 
pięć, a trzeba jeszcze wykonać 
cztery. Z naszego funduszu 
naprawiono drogi gruntowe 
za ponad 5000 zł. Z budżetu 
sołeckiego sprzątamy i kosi-
my Turawę i Marszałki. Plac 
zabaw na Marszałkach został 
doposażony o nowy sprzęt 
tj. zakupiono karuzelę-bąk 
dla dzieci, a także wykonane 
zostały nowe ławki. Placem 
opiekują się p. Barbara i Jerzy 
Czech. Jesteśmy wdzięczni im 
za to. Ale do różnych prac za-
praszam chętnych mieszkań-
ców. Można tam np. posadzić 

kwiaty i dbać o nie, proszę, 
jeśli ktoś ma czas i ochotę, to 
niech działa na placu. W obec-
nej chwili przygotowujemy 
się do dożynek kościelnych 
i gminnych. W tym roku orga-
nizacja dożynek parafialnych 
przypadła właśnie Turawie. 
Msza dożynkowa odbędzie 
się 28.08.2016 r. o godz. 9.00 
w naszym kościele w Kotorzu 
Wielkim. Delegacja naszej wsi 

w pięknych strojach ludowych 
uczestniczyć będzie w uro-
czystej Mszy św. dożynkowej, 
wnosząc koronę dożynkową, 
a towarzyszyć im będą dzieci 
niosące dary w koszyczkach. 
Natomiast o godz. 13.00 uda-
jemy się z naszą delegacją i ko-
roną na dożynki gminne, które 
również odbędą się w Kotorzu 
Wielkim na placu obok klubu 
„Pod Lipą”. Mam nadzieję, że 
spotkamy się tam wszyscy, aby 
cieszyć się dobrym urodzajem, 
pogodą i wspólnym przeby-
waniem na tej uroczystości. 
Organizacja takiej imprezy to 

duże wyzwanie i trzeba docenić 
ten ludzki wysiłek wszystkich, 
którzy to przygotowali. 

We wrześniu spotkamy się 
na kolejnym wspólnym sprzą-
taniu Turawy, zaplanowaliśmy 
te prace wspólnie z Wielkim 
Księstwem Turawskim. Ter-
min podamy na ogłoszeniach, 
zapraszamy chętnych do 
wspólnego sprzątania. 

Życzę wszystkim miesz-
kańcom Turawy-Marszałek 
wszystkiego najlepszego 
i zapraszam do uczestnictwa 
w zebraniu wrześniowym 
i sprzątaniu naszej wsi.

co SłychAć w Sołectwie tuRAwA?
teReSA żulewSkA SOŁTYS

dobrze się stało, że nie zabrano naszej gminie terenu, na 
którym stoi turawa park. dzięki temu budżet gminy, a tym 
samym budżet sołectw nie zmieni się. Będziemy mogli za-
planować podział tego budżetu na 2017 r. 

  



36
Kwartalnik Gminy Turawa

w skład grupy wchodzą 
mieszkanki Turawy: 

Patrycja Szufa (główny po-
mysłodawca i autor projektu), 
Krystyna Pożoga (pedagog 
z wieloletnim stażem) i Teresa 
Żulewska (aktywistka i sołtys 
Turawy).

 Projekt polega na przepro-
wadzeniu cyklu warsztatów 
z rękodzieła, które w ostatnich 
latach stało się nie tylko mod-
ne, ale i popularne jako for-
ma spędzania czasu. Na ogół 
warsztaty są dość kosztowne 
dla uczestników, a dzięki pro-
jektowi są dostępne za darmo. 
Warsztaty przewidziane są dla 
grupy 10- 12-osobowej. Cykl 
obejmuje 5 kilkugodzinnych 
warsztatów. 

Do tej pory odbyły się 
w Klubie Zgoda w Turawie 
następujące zajęcia: rysunek 
odręczny i elementy grafiki, 
na których stworzono projek-
ty związane z promowaniem 
gminy Turawa do wykorzysta-
nia w kolejnym warsztacie si-
todrukarskim. Warsztat drugi: 
sitodruk – przeprowadzony 
przez profesjonalistę z dzie-
dziny poligrafii i sitodruku, na 
którym uczestniczki zapoznały 
się z techniką wykonywania 
sitodruku, następnie nanio-
sły swoje wzory na papier, 
kartony, a także na tkaniny 
i koszulki.

Warsztat trzeci – podsta-
wy krawieckie, tutaj panie 

z przygotowanych wcześniej 
tkanin szyły torby na ramię 
oraz poszewki na poduszki.

W sierpniu odbył się warsz-
tat z quillingu i z ręcznie ro-
bionej biżuterii.

W warsztatach uczestni-
czyła stała 12-osobowa gru-
pa kobiet w różnym wieku, 
od najmłodszej uczestniczki 
w wieku gimnazjalnym do 
starszych pań w wieku eme-
rytalnym.

Planujemy dwie formy 
zwieńczenia i podsumowa-
nia warsztatów. Pierwsza to 
prezentacja stoiska z wykona-
nymi pracami na dożynkach 
gminnych dnia 28.08.2016. 
Forma druga to wystawa prac 
w holu budynku gminy, tak 
aby każdy mieszkaniec mógł 
je obejrzeć.

Projekt dofinansowany jest 
ze środków Programu Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich 
oraz środków Samorządu Wo-
jewództwa Opolskiego.

koBiety w tuRAwie nA ciekAwych ZAjęciAch
pAtRycjA SZufA

nieformalna grupa Baby z turawy BABtuR, która zawiązała 
się na czas projektu Babskie warsztaty kreatywne otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 5000 zł z mikrodotacji z progra-
mu funduszu inicjatyw obywatelskich na projekt: Babskie 
warsztaty kreatywne.
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wizyta rozpoczęła się 
od wysłuchania mi-

nikoncertu przed ratuszem 
naszej partnerskiej gminy. 
Następnie odbył się uroczysty 
obiad w towarzystwie władz 
Dřevohostic ze starostą Pe-
trem Dostalem na czele. Gmi-
nę Turawa reprezentowali 
Sekretarz Gminy Stanisława 
Brzozowska oraz Kierownik 
Referatu Turystyki i Promocji 
Gminy Bartłomiej Kita. Po 
posiłku, w ten sposób dzię-
kując za poczęstunek, orkie-
stra wykonała kilka utworów 
przed restauracją, co jest już 
tradycją tego miejsca.

O godzinie 14.00 na dzie-
dzińcu dřevohostickiego zam-
ku, uroczystym przemarszem 
i odegraniem hymnu czeskie-
go, słowackiego i polskiego, 
rozpoczęło się XXIII Spo-
tkanie Orkiestr Dętych. Jako 
pierwsza wystąpiła orkiestra 
z Węgier, porywając swoim 
przeszło półtoragodzinnym 
występem publiczność do 

zabaw y – 
ciekawostką 
jest fakt, że 
Czesi bardzo 
chętnie tań-
czą do muzy-
ki wykonywanej przez orkie-
stry dęte. Po nagrodzonym 
rzęsistymi brawami występie 
„węgierskiej dechovki” swo-
je występy miały pozostałe 
zaproszone orkiestry dęte 
i zespoły artystyczne. Na 
szczególną uwagę zasłużył 
występ dzieci z koła folklo-
rystycznego działającego przy 
dřevohostickim przedszkolu, 
które mimo opadów deszczu 
dzielnie prezentowały swoje 
umiejętności.

Na terenie wokół zamku 
swe miejsce znalazły również 
liczne stragany, gdzie można 
było spróbować lokalnych 
specjałów, w tym czeskiego 
piwa.

Orkiestra Dęta OSP Węgry 
po raz czwarty występowała 
w Dřevohosticach.

oRkieStRA oSp węGRy wyStąpiłA w cZechAch
BARtłomiej kitA

w ostatnią niedzielę lipca orkiestra dęta 
oSp węgry uczestniczyła w XXiii Spotkaniu 
orkiestr dętych, odbywający się w czeskiej 
partnerskiej gminie – dřevohosticach. 

3 lipca w muzeum wsi opolskiej odbył 
się finał regionalny XVi edycji konkursu 
„nasze kulinarne dziedzictwo”.

Konkurs ma na celu identyfikację oraz 
promocję regionalnych produktów, 

które wytwarzane są wg tradycyjnych 
receptur na terenie Śląska Opolskiego. 
Piszę o tym nie bez powodu, ponieważ 
w konkursie tym wzięły udział dwie pa-
nie z Węgier: Lidia Fronia i Irena Wala. 
W kategorii produktów i przetworów 
regionalnych pochodzenia roślinnego, 
podkategoria: wyroby cukiernicze, ko-
misja– po degustacji i ocenie– wybrała 

najlepsze ciasta, wśród których I miejsce 
zdobył syro-mak przygotowany przez 
Panią Lidię Fronia. 

Kobiety z Węgier (przepraszam, że 
nie wymieniłam wszystkich z imienia 

i nazwiska, ale nie chciałabym którejś 
z pań pominąć) nie po raz pierwszy brały 
udział w konkursie oraz biesiadach kuli-
narnych organizowanych przez OODR 
w Łosiowie. Już w poprzednich latach 
zdobywały nagrody i wyróżnienia. Od 
ponad dekady bardzo mocno zaanga-
żowane są w poszukiwania i promocję 
produktu tradycyjnego. Ich działania 
doprowadziły do tego, że w 2006 roku 
dwie potrawy z naszego regionu wpisane 
zostały na „Listę Produktów Tradycyj-
nych” są to mołcka – potrawa wigilijna 
i placki kartoflane z blachy. Gratuluję 
i życzę dalszych sukcesów.

„nASZe kulinARne dZiedZictwo – SmAki ReGionów”
ewelinA tomechnA
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• Chociaż festyn parafialny 
z okazji 120. rocznicy powsta-
nia parafii Ligota Turawska 
i 25-lecia kościoła w Zakrzowie 
Turawskim odbył się w dniach 
11–12 czerwca w Ligocie, to 
jednak mieszkańcy Zakrzo-
wa chętnie służyli pomocą 
w przygotowaniu 2-dniowej 
imprezy. Szczególne podzię-
kowania należą się wszystkim 
artystom, zarówno dzieciom, 
jak i dorosłym, którzy swoje 

zadanie wykonali na szóstkę. 
Na zdjęciach: najmłodszy 
aktor Fabian Królak i siostry 
Pielorz.

• Ksiądz Proboszcz zawsze 
marzył o tym, by przy ko-
ściele w Zakrzowie powstała 
Grota Fatimska. No i udało 
się. W niedzielę odpustową, 
3 lipca, w grocie odprawiona 
została suma odpustowa, wie-
czorem cała parafia spotkała 

się na Apelu Jasnogórskim, 
a w niedzielę 21 sierpnia grotę 
poświęcił Biskup Antoni Re-
imann. Na zdjęciach: Apel Ja-
snogórski i poświęcenie Groty.

• W niedzielę 28 sierpnia 
zakrzowska delegacja brała 
udział w dożynkach gminnych, 
które odbyły się w Kotorzu 
Wielkim. W bieżącym roku 
wieś reprezentowali miesz-

kańcy Kolonii. Całej ekipie 
należą się serdeczne podzięko-
wania. Na zdjęciach: zbiórka 
korowodów na parkingu le-
śnym. Podczas uroczystości 
dwie uczennice z Zakrzowa 
otrzymały wyróżnienia – 
w kategorii „Nauka” Julia 
Pippa a w kategorii „Sport” 
Oliwia Krawczyk.

• Stowarzyszenie „Nasz 
Zakrzów Turawski” przejęło 
od gminy teren za kościołem, 
tzw. Kiesberg. Teren zostanie 
wyczyszczony i zagospodaro-
wany, dlatego też stowarzy-
szenie bardzo prosi, by nie 
dowozić tam już więcej żad-
nych odpadów. Na zdjęciach: 
członkowie stowarzyszenia na 
spotkaniu roboczym.

nowinki ZAkRZowSkie
mARiA ZuBeil

w niedzielę 29 maja odbył się rodzinny 
festyn zorganizowany przez dfk węgry 
i oSp węgry. na wszystkich czekało 
mnóstwo atrakcji. 

impreza rozpoczęła się meczem w stru-
gach deszczu. Naprzeciw siebie stanęły 

drużyny żonatych i kawalerów. Wygrali 
żonaci. Na niebie zaś pojawiło się słońce 
i strażacy z OSP Węgry wykonali pokaz 
ratownictwa drogowego oraz udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej osobie 
poszkodowanej. Po wzorowo przeprowa-
dzonej akcji, strażacy dali pokaz gaszenia 
płonącego budynku. Na scenie wystąpi-
li: chór DFK Węgry – Wengerner Echo 
oraz kabaret Ługi Bugi, który w krzywym 
zwierciadle przedstawił sceny z życia co-
dziennego. Kolejnym punktem programu 
były zawody sportowe: bieg z jajem, skoki 
w worku i przeciąganie węża strażackiego 
pełnego wody. Zwycięzcy otrzymali pu-

chary, dla wszystkich zaś były dyplomy 
„Super sportowca” i nagrody pocieszenia. 
Po zmaganiach sportowych przyszedł czas 
na maraton Zumby. Podczas całej imprezy 
można było napić się kawy i zjeść tradycyj-
ny kołacz śląski oraz kiełbasę i kaszankę 
z grilla. Wolontariuszki z Pracowni Orange 
malowały buzie oraz przygotowały dla naj-
młodszych warsztaty plastyczne. Mali arty-
ści otrzymali dyplomy i słodkie upominki. 
Pielęgniarki z Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków badały wszystkim chętnym 
poziom cukru we krwi oraz ciśnienie tęt-
nicze. Biesiada i tańce trwały do późnych 
godzin wieczornych. Na realizację projektu 
udało się pozyskać środki z TSKN w ramach 
„Ożywiania domów spotkań”. W imieniu 
organizatorów chciałam serdecznie po-
dziękować wszystkim zaangażowanym 
w organizację imprezy oraz wszystkim 
uczestnikom, którzy tak licznie wzięli 
udział w „Rodzinnym festynie”.

Aktywne RodZinne popołudnie w węGRAch
ewelinA tomechnA
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Była to okazja do podzię-
kowania za wspólnie 

spędzony rok oraz wręczenia 
dyplomów i upominków dla 
uczestników zajęć ze świetlic 
z Kotorza Wielkiego i Zawady. 
I tak rozpoczął się tydzień 
wakacji ze świetlicą.

Pierwszego dnia zajęć dzieci 
wykonywały pocztówki „Po-
zdrowienia z Turawy” oraz 
robiły gwiazdki z masy solnej, 
które malowały farbami świe-
cącymi w ciemnościach.

Kolejny dzień to wycieczka 
do Grodu Rycerskiego w By-
czynie, gdzie dzieci strzelały 
z łuku, rzucały nożami, czer-
pały papier, pisały gęsim pió-
rem, wybijały monety, uczyły 
się średniowiecznego tańca 
oraz poznały broń używaną 
w średniowieczu. 

W środę poznawaliśmy 
produkty i dania tradycyjne 

oraz samodzielnie robiliśmy 
makaron. Czwartek spędzi-
liśmy razem ze strażakami 
z jednostek OSP Kotórz Wielki 
i OSP Węgry, którzy przygoto-
wali dla nas zawody strażackie 
oraz pokazali sprzęt, którego 
używają podczas akcji ratun-
kowych.

Na koniec spotkania straża-
cy przygotowali dla najmłod-
szych niespodziankę – kurtynę 
wodną. Ostatniego dnia waka-
cyjnych spotkań odbyła się wy-
cieczka rowerowa. Jechaliśmy 
leśnymi drogami nad Jezioro 
Średnie w Turawie.

Z zajęć skorzystało 45 dzieci 
z terenu gminy Turawa, które 
bardzo chętnie brały udział 
w zajęciach, a dla rodziców, 
którzy w czasie wakacji mu-
szą pracować, była to pomoc 
w organizacji czasu wolnego 
dla ich dzieci.

wAkAcje w Świetlicy
ewelinA tomechnA

tegoroczne wakacje w świetlicy środowiskowej w kotorzu 
wielkim rozpoczęły się 24 czerwca, kiedy to wspólnie z ro-
dzicami zorganizowaliśmy ognisko. 

Sołectwo ZAwAdA nA dożynkAch Gminnych
dominik pikoS

w niedzielę 28 sierpnia 
Zawada była ze swoją 

delegacją na dożynkach gmin-
nych w Kotorzu Wielkim. 

Najbardziej ucieszyła mnie 
pomoc i obecność młodzieży 
z Zawady! Takich młodych 

mogą nam pozazdrościć inne 
sołectwa. Byli pomóc przy-
stroić ciągnik z przyczepą 
oraz w niedzielę w naszych 
tradycyjnych strojach repre-
zentowali naszą miejscowość. 
Dziękuję Wam za wspólne 

kontynuowanie naszych tra-
dycji. W delegacji uczestniczyli 
również Radni Gminy Turawa 
z Zawady.

Koronę dożynkową mo-
gliśmy zaprezentować dzięki 
Mieszkańcom ulic: Brzegowej, 

Dolnej, Kępskiej oraz Średniej. 
Szczególne podziękowania dla 
Pań z tych ulic za wcześniejsze 
uplecenie korony!

Dziękujemy również pani 
Sołtys Kotorza Wielkiego za 
zaproszenie i gościnę.
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feStyn „powitAnie lAtA” w ZAwAdZie
dominik pikoS

Skończył się koszmar miesz-
kańców ul. Skośnej, rolni-

ków, gości oraz klientów Hart 
Tenis. Blokowane przejazdy, 
dziwne zachowania byłych 
właścicieli części ul. Skośnej 
przeszły do lamusa. Opraco-
wano projekt przebudowy ul. 
Skośnej z nawierzchnią pokrytą 
kostką brukową. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie z PROW-u ok. 
65% wartości kosztów kwalifi-
kowanych, podpisano umowę, 
a w chwili obecnej czekamy na 
ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie 
przetargu. Termin realizacji do 
końca 2016 roku!

W roku bieżącym chce-
my utwardzić plac w parku 
przy Przedszkolu Publicznym, 

aby dzieci z rodzicami mogły 
po suchej, bezpiecznej na-
wierzchni dotrzeć na zajęcia. 
Po opracowaniu dokumentacji 
projektowej, zostanie wyło-
niona firma na wykonanie 
robót w przedmiotowym 
zakresie.

Kolejnym zadaniem jest 
opracowanie dokumentacji 
wraz z koncepcją zagospo-
darowania centralnego miej-
sca publicznego w Zawadzie 
– pasa gruntu o szerokości 
30 m i długości 300 m – ul. 
Poprzecznej wraz z odwod-
nieniem. W związku z tym, 
iż szacowany koszt może się-
gać kwoty ok. 1 mln zł, na 
pewno będziemy starać się 

o dofinansowanie zewnętrzne. 
W miarę pozostałych środ-
ków, po uzgodnieniu z panem 
Sołtysem, planować będziemy 
kolejne asfaltowania.

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zawadzie 
wielkimi staraniami otrzy-
mała za darmo z Policji mały 
samochód osobowy, celem 
poddania karosacji pod samo-
chód ratownictwa drogowego. 
W związku z tym, iż zaszła 
potrzeba rozbudowy remizy 
o drugi boks, Urząd Gminy 
zlecił opracowanie projektu 
przebudowy dotychczasowych 
pomieszczeń Filii Bibliotecz-
nej w Zawadzie na boks gara-
żowy. Po ustaleniach zawar-
tych na spotkaniu strażaków 
OSP, Kierownika Gminnej 
Biblioteki Publicznej, rad-
nych i przedstawicieli Urzę-
du Gminy, została podjęta 
inicjatywa przeniesienia Filii 

Bibliotecznej w Zawadzie do 
nowego lokalu użytkowego, 
położonego w centrum wsi 
przy ul. Oleskiej 35.

Ponadto Gmina Turawa 
przekazała 35 tys. zł na karo-
sację oraz wyposażenie małe-
go samochodu pożarniczego, 
natomiast remont i przebu-
dowa garażu finansowana 
jest z datków społecznych, 
sponsorów i Urzędu Gminy, 
a wszelkie prace członkowie 
OSP Zawada wykonują sami 
społecznie.

Drodzy mieszkańcy, mam 
nadzieję, iż gdyby Panu Prezy-
dentowi Miasta Opola w nie-
dalekiej przyszłości, w tzw. 
„następnym rozdaniu”, przy-
szedł do głowy zabór całej Za-
wady i wcielenie jej do Miasta 
Opola, przedstawiciele naszej 
wsi będą murem stali za Wój-
tem i Radnymi w walce o wieś 
Zawada w Gminie Turawa.

wieŚci Z ZAwAdy
AndRZej SkRZipcZyk RADNY WSI ZAWADA

Szanowni mieszkańcy, dzięki ogromnemu, wieloletniemu 
zaangażowaniu wójta Gminy turawa, na podstawie osta-
tecznej decyzji Starosty opolskiego z dnia 27.10.2015 r., po 
prawomocnym wyroku Sądowym, tzw. specustawą ustano-
wiono na gruntach prywatnych drogę publiczną. 

drodzy mieszkańcy oraz goście 
lata w Zawadzie, jak wszyst-
ko co dobre mija i nasz festyn 
również już za nami. Atrakcji 
i występów nie brakowało, 
a wasza obecność pokazała, 
że warto organizować takie im-
prezy. Zapraszam do fotorelacji 
w kolejnych odsłonach!

• Zawada na sportowo 
turniej piłki „BUBBLE 
FOOTBALL”. Rywa-
lizacja była zaciekła, 
wytrzymałość graczy 
była wystawiona na 
ciężką próbę.

• Kolejnym sobotnim punktem były warsz-
taty z żonglerki, diabolo oraz jazdy na mo-
nocyklu dla dzieci.
Po sportowym początku pojawili się artyści, 
do kawy śpiewał nam Buffi, salwy śmiechu 
wywoływał Grzegorz Stasiak, a wieczorem 
bawiliśmy się przy muzyce prawie do bia-
łego rana.
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• Niedziela przywitała nas turniejem piłki 
nożnej TRAMPKARZY, odbywającym się 
na boisku LZS Zawada. Ducha rywalizacji, 
sportową grę i wiele emocji zapewniły nam 
4 drużyny. Kolejno miejsca zajęli: Osowiec I, 
FC Biadacz, LZS Zawada, Osowiec II.

• Po rozgrywkach przyszedł czas na „SCENĘ MŁODYCH 
ARTYSTÓW”. W niedzielę jako pierwsze wystąpiły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie, przygotowane przez 
panią z niemieckiego Joannę Gryga. Koncert wykonywany 
był w języku niemieckim, był bardzo ciekawy i pokazał 
nam, jak zdolne dzieci mamy w naszej szkole.

• Po scenie młodych artystów 
pięknie zaśpiewała nam Maria 
Honka, następnie mogliśmy zoba-
czyć żywiołowe występy formacji 
tanecznej HAŁAS.

• Następnie odbyły 
się równie ciekawe 
pokazy strażackie. 
Dzięki przygotowa-
niom OSP ZAWADA 
oraz OSP LUBOSZY-
CE mogliśmy podzi-
wiać zabytkową si-
kawkę konną z 1909 
roku w akcji!

• O godz. 17.30 wystąpił dla nas długo oczekiwany, pierwszy 
raz w Zawadzie MIROSŁAW SZOŁTYSEK i wesołe trio. Jego 
głos oraz towarzysząca trąbka wraz z tancerkami szybko nie 
pozwolą nam zapomnieć o tym występie. A wieczorem tańcom 
nie było końca na zabawie tanecznej.

• Pozostałe atrakcje.

na naszej corocznej im-
prezie można było liczyć 

na obecność Mieszkańców 
oraz Gości z sąsiednich wio-
sek i gmin. Bardzo dziękuję 
za frekwencję. Dołożyliśmy 
z Radą Sołecką wielu starań, 
aby program imprezy był jesz-
cze ciekawszy, oferta dla dzieci 
bogata. Dziękuję wszystkim, 
którzy pomogli nam w or-
ganizacji festynu. Bez Was 
ta impreza nie odbyłaby się 
w takim wydaniu. 
Tegoroczna impreza pokazała, 
że warto integrować się w ta-
kich inicjatywach, a Gościom 
– jak dobrze funkcjonujemy 
jako społeczność sołecka.
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Żart grosza wart
Zebrał AdAm Bochenek

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe 
butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...

– No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, a dziecko mówi:
– Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściąga, morduje się, sapie... Uuuf, 

zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, 
weszły!

Pani siedzi, ledwo żyje, dyszy, a dziecko mówi:
– Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się 

z butami... po 5 minutach, jest zeszły – mówi ucieszona!
Na to dziecko :
– ...bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się 

trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają... 
weszły!

– No dobrze – mówi wykończona pani – a gdzie masz rękawiczki?
– W bucikach, mówi dziecko…

•	•	•
Spotyka się dwóch sąsiadów. Jeden mówi:
– Czy ty wiesz Franek, że moja świnia mówi po francusku?
– Chyba jesteś pijany albo zwariowałeś!
– Nie wierzysz? To założymy się!
Sąsiedzi poszli do chlewu do świni mówiącej po francusku.  

Jej właściciel pyta:
– Kaśka, umiesz mówić po francusku?
Świnia nic. Wtedy chłop ją kopnął, a świnia:
– Łi, łi, łi!

•	•	•
Przychodzi mała dziewczynka do sklepu zoologicznego i mówi: 
– Poplose tego białego klólicka. 
– A ten brązowy nie ładniejszy? 
– Plose pana, mojemu pytonowi wsysko jedno, jakiego on będzie 

kololu.
•	•	•

Pojechał myśliwy na polowanie do Afryki. Na miejscu dowiedział się, 
że przysmakiem regionalnym jest zupa z ogonów szympansa. Postanowił 
zapolować, rankiem przychodzi przewodnik, wręcza myśliwemu broń 
i określa zasady polowania: 

– Wchodzę na drzewo, gdzie są szympansy i trzęsę, jak spadają to 
nasz pies jest tak wyszkolony, że podbiega i odgryza im ogony. 

– A po co mi ta broń ? Pyta myśliwy.
– Strzelaj do psa jak ja spadnę.

•	•	•
Siedzi facet nad brzegiem szamba i grzebie w nim. Przechodzi ktoś 

obok i pyta: 
– Panie. Co pan robisz? 
– A wie Pan. Wpadła mi marynarka... 
– Ale chyba nie będziesz pan w niej chodził?! 
– Nie, ale w kieszeni miałem kanapki.

Buty
Nikt już nie chce starych butów,
leżą w kącie zapomniane,
a jeszcze wiosną oko cieszyły,
a jeszcze latem szczyty zdobywały.

Stopy chroniły przed kamieniem,
co na drodze stanął nie raz
i dla wody były przeszkodą
mimo wartkiego strumienia.
Błędnym iskrom opór stawiały,
gdy rozjaśniał ciemność ogień.
Wiernie służąc, pełne zachwytu 
pomagały iść pod górę.

Lecz dla butów jesień przyszła 
w kalendarzu ich wędrówki
i tak leżą już niechciane,
skrycie marząc o czułości.

Wspomnieniami zaszlochane
z wydeptaną już podeszwą,
marzą tylko o pamięci,
bo tak nie chcą być niechciane.  A.B.

3. WYSŁUCHAJ MNIE! 
 

Za wielkim morzem jesteś Ty, 
Za wielką rzeką jestem ja. 

Jak dobry Bóg nam nie pomoże 
to zgubią się nasze serca dwa. 

Ja Ciebie wciąż szukam, 
Odnajdę Cię gwiazdo miłości na końcu świata. 
Czasu mam niewiele- odezwij się mój aniele, 
Zleć tu na ziemię-wtedy będzie nas dwoje. 

Otwieram drzwi-wejdź z uśmiechem śmiało. 
Witam Cię godnie w moim domu. 

Dasz mi dużo radości, ciepła i słońca. 
W rytm muzyki będziemy tańczyć walca. 
Aromat róży odbierzemy z szampanem, 

Niech nas unosi czar tryumfu i glorii 
do samego rana. 

Spać nie będziemy 
czasu szkoda, 

taka jest w tym trunku siła, moc i uroda. 
Spełni się moje marzenie, 

Długo na to czekałem 
Z szacunkiem byłem cierpliwy 

I w to uwierzyłem, że tak się stanie. 
Proszę o klucz do twego serca, 
mieszkać tam będę z radością, 

Pić będę nektar pucharem. 
Będzie to dla mnie nagrodą i darem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie liczy się brylant, sezam, złoto, 
To jest majątek chwilowy i nie bogaty, 

Wartością najcenniejszą jesteś Ty. 
Tak zawsze będzie i tak musi być. 

W szczęściu, miłości nie trzeba słów, 
Biciem serca, spojrzeniem oka, 
Uśmiechem ust do mnie mów. 

Miłość wszystko zwycięży, 
Miłość wszystko wybaczy, 

Niech chwile szczęścia nie będą chwilami, 
Lecz dniem, miesiącem, latami. 

Nie ten szczęśliwy, co w pałacu mieszka, 
Niech ten szczęśliwy, co bogaty jest, 
Lecz ten szczęśliwy, co kochany jest. 

Kochać jest często niełatwo, 
Nie kochać jest jeszcze gorzej, 

Czy pierwsza miłość jest ostatnią, 
Czy ostatnia jest pierwszą. 

 
                          

                                                                                 Franciszek-Henryk Paraszczuk 

franciszek-henryk paraszczuk

Wysłuchaj mnie!
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znaczenie wyrazów: Poziomo: 1) Jean-
Paul, słynny aktor francuski; 5) sportowiec na 
stadionie; 11) drugi po Gagarinie; 12) roślina 
uprawiana na zielony nawóz; 13) majątkowa 
umowa między małżonkami; 14) określenie 
człowieka szczodrego, rozrzutnego; 15) wy-
marły ptak nielotny, pokrewny gołębiom; 16) 
artysta tworzący dłutem; 17) ptak, wybiera się 
za morze; 18) Troja; 19) może być przelewowy 
lub bez pokrycia; 21) ciężarek murarza; 22) 
indianin z westernu; 25) okularnik indyjski; 26) 
klamry do wzmacniania murów; 31) … Raksa; 
33) rodzina aktorska Mieczysławy Ćwiklińskiej; 
35) Andrzej, nakręcił ,,Zezowate szczęście”; 
38) puszczenie pieniądza w obieg; 39) podróż 
samolotem; 40) na siew; 41) nie mają skrzydeł; 
42) przegrana, klops; 43) oberek lub walc; 44) 
publiczne popisy; 45) murzyn, przyjaciel Stasia 
i Nel; 47) pszczeli budulec; 50) urok,wdzięk; 
51) Stanisław, 1915–2004 – gen. lotnictwa, 
najlepszy polski as myśliwski II wojny św.; 

52) broń z westernu; 53) sporządzanie map 
za pomocą zdjęć lotniczych. 

Pionowo: 1) malarz scen bitewnych; 2) mała 
loteria; 3) przyrząd do otwierania butelek, 
puszek; 4) jeśli węgla – to CO2; 6) niemiła nam 
osoba; 7) materiał do pokrywania ścian; 8) 
nowotwór złośliwy; 9) imię Gałczyńskiego; 10) 
pasza treściwa ze zboża; 20) na szyi krakowianki; 
21) na wprost, przed siebie; 23) łączy Ystad ze 
Świnoujściem; 24) … leczy rany; 27) zgorzel 
wargi, policzka; 28) gdzie ci mężczyźni, zapytuje 
w piosence; 29) posada, … kierownicze; 30) po 
romantyzmie; 31) doskonałość, genialność; 32) 
korytko do zadawania zwierzynie łownej soli 
mineralnych; 34) zajmuje się naukowo polityką; 
36) stroma, prawie pionowa ściana skalna; 37) 
obroża z kolcami do tresury psów; 46) statek 
Jazona; 49) śląska 3-osobowa gra w karty.

rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu 
hasła – myśli Sztaudyngera (1–35).
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       Ja to przyjmuję, z radością odbieram 
       Siadamy obok drzewa i od lat tak bywa 
       Bo to my i natura nas ogrzewa 
 
 
 
Niech serce się pali 
Jak płomień w palącej się świecy 
Bo to ona ciepła jest 
I niech nigdy nie zgaśnie. 
 
 
          Tego bardzo pragniemy Ty i ja właśnie 
          Czas nam mile płynie 
          Bo to jest szczęście żyć razem 
          Jak w oczarowanej krainie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TY I JA TO MY 
 
Odebrałaś moje sny 
Odebrałaś moje serce 
Nie żałuję tego, bo Ty masz 
Dobrą duszę i ciepłe ręce! 
 
 
          Trzymaj się mnie 
          Będziemy razem iść 
          Kto razem idzie nie myli drogi 
          Dojdziemy na szczyty gór 
          Bez żadnej trwogi. 
 
 
Będziemy blisko u nieba bram! 
Ty mnie, a ja Ciebie mam 
Bo w miłości tego nam potrzeba 
Jak w życiu chleba. 
 
 
          Ręka rękę trzyma 
          Oko niech w oko patrzy 
          Serce niech sercu wierzy 
          Co dobre i miłe niech z niego bierze. 
 
 
Rdza metal kruszy 
Serc naszych nie złamie nikt 
Bo serce silniejsze jest 
Nawet nie złamie go dzwon. 
 
 
         Taka jest jego siła i taka władza 
         Niech głośno dzwoni 
         Każdego poranka i dnia każdego. 
 

Bo nie można żyć bez tego 
Słowami wyrazić można 
Dobroć i wiarę i nigdy to nie minie 
Miłość zawsze wypłynie na wierzch 
Bo miłość bogata jest i ona nie zginie! 
 
 
       Osady w dali śpią i zgasły tam światła 
       Tylko my nie śpimy, 
       My wciąż do siebie gorąco się tulimy. 
 
 
Na horyzoncie poranna mgła 
Owiła wokół łąki 
Rosa ściele się na liściach traw 
My mamy radość i daleko nam do rozłąki. 
 
 
       Już słowiki trele nucą 
       Słuchamy tego śpiewu 
       Nie smutno nam  
       I wcale nie mamy gniewu. 
 
 
W strumykach woda szumi 
Wybija rytm nurt miarowy  
My chcemy tego i w dzień i w noc 
Bo to jest naszej miłości moc. 
 
 
       W Tobie dzisiaj widzę 
       Piękny, kolorowy kwiat 
       Jutro nawet cały świat. 
 
Idziemy razem przez mostek mały 
Sukienka Twoja w kwiaty 
Na wietrze faluje i duże serce 
Na niej maluje! 

Ty i ja to my

       Ja to przyjmuję, z radością odbieram 
       Siadamy obok drzewa i od lat tak bywa 
       Bo to my i natura nas ogrzewa 
 
 
 
Niech serce się pali 
Jak płomień w palącej się świecy 
Bo to ona ciepła jest 
I niech nigdy nie zgaśnie. 
 
 
          Tego bardzo pragniemy Ty i ja właśnie 
          Czas nam mile płynie 
          Bo to jest szczęście żyć razem 
          Jak w oczarowanej krainie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

franciszek-henryk paraszczuk

kRZyżówkA nR 96
Opracował piotR jendRZej



„nie ma jak u mamy” ukS osowiec na obozie

festyn rodzinny „pod lipą nowinki zakrzowskie

turniej o puchar wójta Gminy turawa festyn „lato w Zawadzie”


