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Turniej został przeprowadzony w pią-
tek 2 czerwca w Urzędzie Gminy 

w Turawie. O godzinie dziewiątej rywa-
lizację rozpoczęli uczniowie klas I–III ze 
wszystkich publicznych szkół podstawo-
wych z terenu gminy Turawa i Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Węgrach. W ciągu 
sześćdziesięciu minut uczniowie musieli 
wykonać pracę plastyczną przedstawia-
jącą swoją wieś. Komisja konkursowa 
w składzie: członkowie Zarządu TMZT 
i przedstawiciele Urzędu Gminy w Tu-
rawie stanęła przed bardzo trudnym 
zadaniem, gdyż musiała ocenić prace, 
których poziom był bardzo wysoki i wy-
równany. Wszystkie prace wykonane przez 
uczniów były bardzo ciekawe. Po długim 
namyśle i głosowaniu jury wytypowało 
zwycięzców. Wyniki konkursu: 

I miejsce – Martyna Jendrzej – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Osowcu

II miejsce – Emilia Świtała – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Ligocie 
Turawskiej

III miejsce – Kaja Lustig – Społeczna 
Podstawowa w Węgrach

IV miejsce – Emilia Pikos – Szkoła 
Podstawowa w Bierdzanach

V miejsce – Maja Połonecka – Szkoła 
Podstawowa w Zawadzie

W drugiej części turnieju rywalizo-
wali gimnazjaliści. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą dotyczącą historii, 
tradycji, kultury i teraźniejszości gminy 
Turawa. Gimnazjaliści przygotowali się 
do turnieju z trzech książek W. Świerca 
„Album”, „Turawa w grafice i słowie…”, 
„Jak z osady folwarcznej powstała wieś 
Turawa”. Wszyscy uczestnicy tego etapu 
wykazali się ogromną wiedzą. Po długiej 
walce turniej został rozstrzygnięty. Lau-
reatami turnieju zostali:

Mateusz Korzeniec –  zwycięzca 
turnieju

Nikola Mateja – II miejsce
Robert Kokot – III miejsce
Mateusz Janik – IV miejsce
Nagrody rzeczowe i dyplomy uczest-

nikom turnieju wręczyli: Stanisława 
Brzozowska – sekretarz Urzędu Gminy 
w Turawie, Danuta Matysek – przewod-
nicząca komisji oświaty, Brygida Kansy 
– redaktor Fali, Beata Kupka – radna, 
Teresa Żulewska – przewodniczący TMZT. 

Organizator i prowadzący cały konkurs 
Jerzy Farys podkreślił bardzo dobre 
przygotowanie merytoryczne gimna-
zjalistów, którzy wykazali się ogromną 
wiedzą dotyczącą historii gminy Turawa. 
Wszyscy uczniowie biorący udział w tur-
nieju otrzymali nagrody, które ufundował 
Urząd Gminy w Turawie. 

Szczególne gorące podziękowania 
należą się także nauczycielom za przygo-
towanie wychowanków do konkursu.

TURNIEJ „CO WIEM O SWOJEJ GMINIE” ROZSTRZYGNIĘTY
JERZY FARYS
Tradycyjnie jak co roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej 
i Urzędu Gminy w Turawie został zorganizowany po raz kolejny turniej „Co wiem 
o swojej Gminie”. 

...NA DOŻYNKI GMINNE 2017 
I FESTYN JUBILEUSZOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY 
UROCZYSTOŚCI, MIESZKAŃCY 

SOŁECTWA ORAZ WÓJT 
GMINY TURAWA  

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 
W DNIACH 8–10 WRZEŚNIA 

DO LIGOTY TURAWSKIEJ  
NA DOŻYNKI GMINNE  

I FESTYN JUBILEUSZOWY 
Z OKAZJI 555-LECIA 

MIEJSCOWOŚCI.

ZApROsZENIE...
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Do zmagań przystąpili uczniowie 
turawskich szkół podstawowych, 

rywalizując w dwóch kategoriach wie-
kowych z podziałem na techniki zdo-
bienia: rytowniczej i dowolnej. Stawkę 
uzupełnili uczniowie szkół gimnazjalnych 
oraz dorośli połączeni w jedną kategorię. 
W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 
79 uczestników. Jury w składzie: Brygida 
Kansy, Bernadeta Staś, Beata Kupka, 
Bartłomiej Kita zauważyło, prócz stale 
rosnącego poziomu prac, zwiększającą 
się liczbę osób zdobiących jajka techniką 
rytowniczą oraz sporą reprezentację płci 
męskiej wśród uczestników konkursu – 
w tym roku było ich 16.

Wyniki Konkursu w poszczególnych 
kategoriach:

DOrOŚLI I GIMNZAJUM
1. Amanda Owsiany
2. Loretta Knopp
3. Melania Nowak

SZKOłA PODSTAWOWA 
KLASy I–III
Technika rytownicza
1. Natalia Puscz
3. Diana Buhl
Technika dowolna
2. Anna Prządo
3. Mateusz Synowski

SZKOłA PODSTAWOWA 
KLASy IV–VI
Technika rytownicza
1. Weronika Stotko
2. Monika Sochor
2. Oliwia Curlok
3. Felix Hentschel
Technika dowolna
1. Aleksandra Maculewicz
1. rafał Świtała
2. Vanessa Mika
3. Dominika Sowa

Szczególne podziękowania należą się 
sołtys Ligoty Turawskiej – pani Danucie 
Matysek oraz paniom z rady Sołeckiej 
i DFK za przygotowanie słodkich wypie-
ków i obsługę organizacyjną.

GMINNY KONKURS KROSZONKARSKI
BARTłOMIEJ KITA

By świątecznej tradycji stało się zadość i w tym roku odbył się Konkurs Kroszon-
karski Gminy Turawa. Była to już trzynasta, bynajmniej nie pechowa edycja. 

Urząd Gminy w Turawie bardzo serdecznie zaprasza 
wszystkich na imprezy związane z „Powitaniem Lata” 

nad jeziorami turawskimi.
1 lipca zapraszamy na pokaz filmowy „kino pod gwiazda-
mi”, który odbędzie się w turawie na plaży nad jeziorem 
Dużym przy Promenadzie, wejście od ul. Pływackiej. Pokaz 
rozpocznie się ok. godz. 21.30 i zobaczyć będzie można dwa 
filmy. Można zabrać swój leżak lub kocyk, na miejscu będą 
też czekały krzesełka. 
2 lipca nad jeziorem średnim w turawie, przy boisku, od-
będzie się piknik rodzinny. Przygotowano wiele atrakcji dla 
dzieci i dorosłych, program animacyjny, dmuchane atrakcje 
na lądzie i wodzie, konkursy z nagrodami. Będzie można też 
usiąść do symulatora dachowania, czy też symulatora zderzeń. 
atrakcje będą oczywiście darmowe. Zapraszamy

ZApROsZENIE
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Konkurs zdobienia jaj przed Wielkanocą w gminie Turawa to 
już tradycja. Nieśmiało wprowadzony przed trzynastoma 

laty, z roku na rok staje się coraz popularniejszy nie tylko wśród 
uczniów szkół podstawowych. W tegorocznej edycji, wzorem 
lat ubiegłych, wzięli udział również gimnazjaliści i osoby do-
rosłe. Cieszy udział chłopców, coraz liczniej angażujących się 
w przygotowanie pisanek i kroszonek.

Od trzech lat współorganizatorem imprezy jest Gminna Izba 
regionalna w Ligocie, stąd też konkurs odbywa się w naszej 
remizie OSP.

Technicznym przygotowaniem całości, czyli pomieszczeniem 
i posiłkiem (słodkie wypieki oraz kanapki) zajmuje się rada 
Sołecka, (w tym roku pomagały panie: T. Lipp, I. Grzeschik, 
H. Koj, S. Koj, B. Staś, A. Kasprzyk i O. Prządo). Pyszne ciasta 
upiekły 4 mamy uczestników Konkursu (O. Prządo, B. Mika, 
M. Matysek i E. Walecko ), a zdrowe, wiosenne kanapki 
przyrządził Gościniec „Jagoda” p. Dawidów. Natomiast soki 
dla wszystkich uczestników i nagrody dla zwycięzców zostały 
zakupione z budżetu gminy.

W XIII Edycji Konkursu Zdobienia Jaj Wielkanocnych 
Komisję stanowili: B. Kansy, B. Staś, B. Kupka, B. Kita i soł-
tys D. Matysek. Uczestnicy zostali poinformowani o nowym 
regulaminie w przyszłym roku. Zasadnicza zmiana dotyczy 
m.in. eliminacji jaj z tworzywa sztucznego oraz gotowych 
elementów zdobniczych.

WIELKANOCNE ZDOBIENIE JAJ... OD KUChNI
DANUTA MATYSEK

29.09.1884 r. ukazał się list gończy za 
komornikiem Josefem Adamczykiem 
z Kotorza Wielkiego ur. 22.05.1825 r. 
w Grabowie k. Strzelec Opolskich. Był on 
oskarżony o paserstwo. Wyrokiem sądu 
z dn. 11.07.1884 r. został skazany na 9 
miesięcy więzienia. Proszono o wskazanie 
miejsca jego pobytu. Pół roku później 
został on zatrzymany i 19 grudnia list 
gończy za komornikiem Josefem Adam-
czykiem został odwołany.

Kolejny list gończy został ogłoszony 
3.11.1884 r. Poszukiwany był za kradzieże 
robotnik Albert Gabryś z Zakrzowa Tu-
rawskiego. Opis poszukiwanego: 27 lat, 
włosy ciemny blond, ciemny słaby zarost, 
oczy szaro-niebieskie, nos proporcjonalny, 

zdrowa okrągła twarz, mowa niemiecka 
słabo, a polska dobrze. Ubrany: czarne 
palto, mały czarny filcowy kapelusz, czer-
wony szal, wysokie buty ze skóry krowiej. 
Znaki szczególne: prawdopodobnie na 
jednym ramieniu znamię. List ogłoszono 
w Cöthen. Albert Gabryś poszukiwany 
był krótko, gdyż został zatrzymany 19 
listopada 1884 r.

Poinformowano 2.11.1884 r., że pro-
wadzone jest postępowanie przeciwko 
komornikowi Jacobowi Passon z Ka-
dłuba Turawskiego, dlatego proszono 
o wskazanie jego lokalizacji. 

Ze względu na defraudację poszuki-
wany był od 8.06.1885 r. robotnik Franz 

Blasczyk, ur. 25.12.1865 r. w Kotorzu 
Małym. W razie zatrzymania miał zo-
stać doprowadzony do aresztu. Ukrywał 
się prawie trzy miesiące. Został zatrzy-
many 18 września i list gończy został 
odwołany. 

23.03.1885 r. ukazał się list gończy za 
poszukiwanym robotnikiem Hermannem 
Domina z Kadłuba Turawskiego, który za 
kradzieże miał znaleźć się w areszcie. Opis 
poszukiwanego: lat 21, 1,68 m wzrostu, 
szczupłej budowy ciała, włosy ciemny 
blond, niskie czoło, nie nosi brody, oczy 
brązowe, nos długi, usta normalne, zęby 
dobre, broda owalna, twarz podłużna, 
zdrowa cera, mówi po polsku i niemiecku. 
List gończy za robotnikiem Herman-
nem Domino (inna pisownia nazwiska) 
z Kadłuba Turawskiego został odwołany 
2.04.1885. 

Wyrokiem sądu z dn. 18.06.1886 r. 
został skazany syn zagrodnika Jakob 
Michalczyk z Zakrzowa Turawskiego 
ur. 23.06.1860 r., tam też ochrzczony, 
wyznania katolickiego, kawaler, dotych-
czas niekarany. Został skazany za pobicie 
i publiczną obrazę. Karą było 20 marek 
do zapłacenia lub 4 dni aresztu. Skazany 
musiał również ponieść koszty procesu. 

NIESpOKOJNY XIX W. CZ. IV
JERZY FARYS
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Pokrzywdzona była Susanna Sakranski, 
żona właściciela gospody z Poliwody. Mia-
ła prawo w ciągu 6 tygodni opublikować 
powyższy wyrok na koszt osądzonego.

Na podstawie § 7. rozporządzenia 
policji z 18.09.1885 r. w wyniku procesu 
sądowego za pijaka uznano gospodarza 
Antona Schwientek I z Bierdzan. Doku-
ment podpisał 13.09.1886 r. Amtsvorsteher 
z Turawy. 

Na łamach Oppelner Kreisblatt Malo-
sczyk z Zakrzowa Turawskiego przeprosił 
listonosza Pilawa z Poliwody, którego 
obraził 11.03.1887 r. 

Najprawdopodobniej wspominany 
wyżej Malosczyk miał słabość do alko-
holu: 4.11.1887 r. ogłoszono na łamach 
Oppelner Kreisblatt, że zagrodnik Joseph 
Malosczyk z Zakrzowa Turawskiego 
został uznany za pijaka. Nie wolno mu 
sprzedawać alkoholu, nawet nie może 
wstępować do karczmy. Gdyby tego nie 
egzekwowano, to na podstawie § 7 za-
rządzenia policyjnego z dn. 18.09.1885 r. 
groziła kara do 60 marek lub areszt. 

Obecnie rolnicy mają problemy ze 
sprzedażą mleka. Takie problemy wystę-
powały już pod koniec XIX w. Dominium 
w Zawadzie chciało od 1.09.1887 r. zna-
leźć nabywcę na swoje mleko. również 
majątek w Zawadzie poszukiwał dwóch 
kawalerów lub żonatych parobków do 
pracy przy koniach. 

Ze względu na publiczne zniesławie-
nie królewskiego żandarma o nazwisku 
Grottker z Turawy, sąd w dn. 20.12.1887 r. 
uznał chałupnika Valentina Jagusch 
z Kadłuba Turawskiego za winnego i wy-
mierzył mu karę 14 dni aresztu. Skazany 
został obciążony kosztami procesu i na 
jego koszt ukazała się publikacja w Op-
pelner Kreisblatt.

W 1887 r. Fleischermeister – mistrz 
masarski Lorenz z Opola przeprosił ofi-
cjalnie panią Wendriner – właścicielkę 
gospody z Zawady. 

Chałupnik i handlarz krów Johann 
Kupka I z powództwa publicznego oskar-
żył o publiczną obrazę Magdalenę, żonę 
Franza Maciek z Kotorza Małego, byłą 
posiadaczkę karczmy. Sąd uznał ją za 
winną, w wyniku wyroku sądowego z dn. 
6.12.1887 r. oskarżona musiała zapłacić 
karę 3 marek lub spędzić jeden dzień 
w areszcie, poniosła również koszty proce-
su. Na wniosek Johanna Kupki I skazana, 
po uprawomocnieniu się wyroku sądu, do 
6 tygodni musiała na swój koszt umieścić 
wyrok w Oppelner Kreisblatt. 

Poszukiwany był także od 21.11.1887 r. 
Hermann Domina z Turawy. Ze względu 
na ciężką kradzież miał zostać doprowa-
dzony do aresztu. Opis poszukiwanego: 
wzrost średni, włosy blond, oczy szaronie-
bieskie. 26.04.1888 r. Domina został ujęty, 
a list gończy odwołano. Jak napisałem 
wcześniej, w 1885 r. poszukiwany również 
za kradzież był Hermann Domina, lecz 
z Kadłuba Turawskiego. Jednak podano 
przy nim inne cechy budowy. Oznacza 
to, że był to inny człowiek.

Od maja 1888 r. ukazywały się dziwne 
wyroki sądowe dotyczące wykroczeń 
przeciw ustawie na temat artykułów 
spożywczych.

W wyniku procesu sądowego pierwszej 
instancji z dn. 27.05.1888 r. komornica 
mieszkaniowa Christine Nawrath z d. 
Wittek z Węgier, lat 50, została uznana 
winną za przestępstwa przeciw ustawie 
dotyczącej artykułów spożywczych i zo-
stała skazana na trzymiesięczny areszt. 
Wyrok został oznajmiony na koszt ska-
zanej w Oppelner Stadtblatt i Oppelner 
Kreisblatt. 

Maria Kupka z d. Wilzek z Kotorza 
Małego została skazana przez sąd ławniczy 
w Opolu 3.07.1888 r. na karę 50 marek lub 
14 dni aresztu za wykroczenie przeciw 
ustawie na temat artykułów spożywczych, 
w części dotyczącej handlu masłem. 

Catharina Kulla z d. Nowak z Kotorza 
Małego została skazana przez sąd ławniczy 
w Opolu 3.07.1888 r. na karę 50 marek lub 
14 dni aresztu za wykroczenie przeciw 
ustawie na temat artykułów spożywczych, 
w części dotyczącej handlu masłem.

Dnia 23.02.1889 r. chałupnik Anton 
Kensy z Turawy – Marszałek został uzna-
ny za pijaka. Nie wolno było sprzedawać 
mu alkoholu, nie mógł również wstępować 
do karczmy. Gdyby to nie było egzekwo-
wane, to na podstawie § 7. zarządzenia 
policyjnego z dn. 18.09.1885 r. groziła kara 
do 60 marek lub areszt. Zaś 14.03.1889 r. 
Amtsvorsteher Graf von Garnier z Turawy 
uznał oficjalnie zagrodnika Mathiasa 
Kroll z rzędowa za pijaka.

W wyniku wyroku sądowego z dn. 
20.02.1889 r. ubezwłasnowolniono wycuż-
nika Johanna Kornek z Węgier, gdyż był 
bardzo rozrzutny i otrzymał kuratelę. 

Od zawsze ludzie często gubili cen-
ne rzeczy, nawet ważne dokumenty. 
22.07.1889 r. handlarz bydłem Christian 
rumpel z Seidlitz zgubił na drodze mię-
dzy Kobylnem a Bierdzanami i Ligotą 
Turawską książkę z wykazem swoich 
dochodów oraz zezwolenie na działalność 
handlową i parę atestów pochodzenia by-
dła. Pozwolenie na działalność handlową 
rumpla zostało anulowane i otrzymał 
duplikat dokumentu. 

Pijaństwo zawsze było wielką plagą 
i tragedią dla całej rodziny, nie tylko męż-
czyźni byli pijakami. 2.06.1890 r. ukazało 
się interesujące ostrzeżenie. Chałupnik 
Franz Syga ogłosił na łamach Oppelner 
Kreisblatt, że jego żona Rosalie z d. Ritter 
jest pijaczką i zrujnowała finansowo jego 
gospodarstwo. Ostrzega każdego, by nie 
udzielać jej kredytu i nie odkupować od 
niej żadnych rzeczy. Poinformował, że nie 
odpowiada za żadne zaciągnięte przez nią 
długi. Jeżeli jakakolwiek osoba tych ostrze-
żeń nie będzie przestrzegała, zostanie 
oskarżona i doprowadzona do ukarania.
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XXV Sesja w dniu 24 marca 2017 r., 
na której podjęto następu-

jące uchwały:
Projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty. Za: 4, 
przeciw: 5, wstrzymało się: 5, nie gło-
sowało: 0, nieobecni: 1. Uchwała nie 
została przyjęta.

Uchwała Nr XXV/149/17 w sprawie 
ustalenia planu sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów w Gminie Turawa 
oraz określenie granic ich obwodów. 
Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.

Uchwała Nr XXV/150/17 w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Turawa w 2017 r. Za: 14, przeciw: 
0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, 
nieobecni: 1.

Uchwała Nr XXV/151/17 w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin-
nych oraz ustalenia jej przebiegu. Za: 
13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.

Uchwała Nr XXV/152/17 w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
Turawa na 2017 rok. Za: 9, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 5, nie głosowało: 0, nie-
obecni: 1.

Uchwała Nr XXV/153/17 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.

Przegłosowano również do realizacji 
przez Wójta wnioski złożone przez rad-
nych oraz Komisję Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Partnerstwa. 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw 
Socjalnych: 

Komisja wnioskuje o wystąpienie do 
SKO z wiadomością do Ministerstwa 
o wyjaśnienie przyczyny opóźnienia 
przesłania do Urzędu Gminy decyzji dot. 
Społecznej Szkoły w Węgrach – decyzja 
wystawiona w dniu 27.04.2016 r., a prze-
słana dopiero w dniu 23.02.2017 r. 

Komisja wnioskuje o rozważenie moż-
liwości utworzenia domu dziennego 
pobytu dla osób starszych przy budynku 

LZS Kotórz Mały przy udziale środków 
zewnętrznych. 

Komisja wnioskuje o wykazanie za-
ległości składki Spółki Wodnej za okres 
5 lat i przedstawienie podjętych działań 
w celu ściągalności zadłużenia w tym 
zakresie. 

Radni
W sprawie ograniczenia tonażu na 

ul. Dobrodzieńskiej (Zakrzowskiej) dot. 
wniosku złożonego w 2016 r., który nie 
został do końca zrealizowany. 

W sprawie wystosowania pisma z UG 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 
w spr. budowy chodnika na drodze 463 
w obrębie Ligoty Turawskiej. 

W sprawie wprowadzenia do budżetu 
na 2018 rok budowy placu zabaw w Ligocie 
Turawskiej.

W sprawie budowy placu zabaw w miej-
scowości Bierdzany – wprowadzenia 
zadania do budżetu gminy.

XXVI Sesja w dniu 26 maja 2017 r., na 
której podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr XXVI/154/17 w sprawie 
zmiany budżetu gminy w 2017 roku. 
Za: 11, przeciw: 3, wstrzymało się: 0, nie 
głosowało: 0, nieobecni: 1.

Przegłosowano również do realizacji 
przez Wójta wnioski złożone przez rad-
nych, Komisję ładu, Porządku i rolnictwa 
oraz Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Partnerstwa:

Komisja ładu, porządku, i Rolnictwa

Jezioro Średnie

Uzupełnić stojaki na rowery przy punk-
tach gastronomicznych (przy ścieżce)

Zobligować właściciela działki do 
uporządkowania terenu.

Oczyścić lampy parkowe.
rozpocząć prace nad podziałem tere-

nu na działki między Jeziorem Małym 
a drogą powiatową.

Zakupić kamery z monitoringiem 
w celu zapobieżenia wyrzucania śmieci 
w miejscach niedozwolonych.

rozważyć możliwość utworzenia 
parkingu obok (Janka) oraz utwardze-
nie parkingu od ul. Średniej do al. Pod 
Wałem.

Uczulić Policję w sprawie kontroli 
wyprowadzania psów i wjazdu samo-
chodów w miejsca zakazu.

Wystąpić do Straży rybackiej o kon-
trolę nad J. Średnim.

Przeprowadzić przegląd oznakowania 
nad J. Średnim.

Jezioro Duże
Ustawienie stojaków na rowery przy 

punktach gastronomicznych.
Komisja popiera pomysł utworzenia 

parkingu na terenie byłej Bagatelii.
Komisja występuje o informację dot. 

zaawansowania prac nad projektem re-
montu chodnika i oświetlenia ul. Pły-
wackiej.

Jezioro Srebrne
Komisja ponownie występuje o przed-

stawienie informacji, na jakim etapie jest 
sprawa usunięcia wiaty blaszanej i co 
dalej w kwestii usunięcia sterty korzeni 
po wycince drzew.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i partnerstwa

Komisja wnioskuje o wgląd w umowę 
dzierżawy budynku Szkoły Stowarzysze-
niowej w Węgrach.

Komisja wnioskuje o zmianę regula-
minu Konkursu Kroszonkarskiego (praca 
na jajkach naturalnych, preferowana 
sztuka rytownicza).

Przystąpić do przygotowania doku-
mentacji technicznej dot. Powstania 
Domu Dziennego pobytu Osób Starszych 
w obiektach LZS Kotórz Mały.

Radni
Wystosować pismo z Urzędu Gminy 

do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 
w sprawie budowy chodnika na drodze 
463 w Kadłubie Turawskim przy ul. Głów-
nej od posesji 43 do 49.

W sprawie naprawy nawierzchni na 
ul. Letniskowej w rzędowie.

W sprawie naprawy ścieżek rowero-
wych prowadzących z rzędowa do Jeziora 
Turawskiego.

W sprawie budowy dwóch progów 
zwalniających na początku i środkowym 
odcinku ul. Wiejskiej w rzędowie, ze 
względu na wyścigi, jakie odbywają się 
tam w sezonie letnim.

Z pRAC RADY GMINY TURAWA
ARTUR GALLUS

Rada Gminy spotykała się od lutego na 2 sesjach. W czasie ich trwania zajmowano 
się następującymi sprawami.
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W sprawie udrożnienia rowu przy ul. 
Zielonej od ul. Opolskiej do ul. Leśnej 
oraz rowu przy ul. Leśnej w Kotorzu 
Wielkim.

W sprawie wykonania odpływu wody 
deszczowej na ul. Polnej przy posesji nr 
5 w Kotorzu Wielkim.

Zobligować przedstawiciela Zarządu 
dróg Krajowych odpowiedzialnego za 
fragment drogi krajowej 45 w Bierdzanach 
do podniesienia niedawno postawionej 
tablicy drogowskazowej. Brak dostatecznej 
widoczności grozi wypadkiem.

Poprawić oznakowanie i nazewnic-
two ulic na terenie ośrodków wypo-
czynkowych oraz zamówić kilka tablic 
z ogólnym planem wszystkich nazw ulic 

(szczególnie ośrodki i ulice od strony 
rzędowa).

Ustawić znak droga ślepa na skrzyżo-
waniu ulic Stawowej i Dębowej w kierunku 
końca ul. Stawowej.

W sprawie przygotowania przed przy-
stąpieniem do planu uruchomienia Domu 
Dziennego Pobytu w Kotorzu Małym, 
operatu lub kosztorysu robót budowla-
nych, wykazu innych nakładów niezbęd-
nych do uruchomienia i prowadzenia 
przedsięwzięcia. 

W sprawie złożenia informacji pisem-
nej dotyczącej odcinka drogi w Ligocie 
Turawskiej.

Zobowiązania wójta gminy i wicewójta 
do zapoznania się z treścią protokołów 

UKS Opole dotyczących prawidłowości 
naliczania subwencji na 2012 r. – kontrola 
w 2016 r. oraz I.A.S protokół z 2017 r. 
dotyczących prawidłowości naliczania 
subwencji na 2013 r. – kontrola 2017, we 
wskazanym terminie.

W sprawie przedstawienia stanu 
zaawansowania prac przy utrzymaniu 
przejazdu kolejowego w Trzęsinie zgodnie 
z protokołem spisanym w obecności za-
interesowanych stron w obecności Wójta 
i przedstawicieli kolei.

W sprawie oznakowania granic tere-
nów rekreacyjnych gminy Turawa.

Więcej informacji w protokołach 
sesji na stronie bip.turawa.pl

hrabina matka Hedwig von Garnier 
Turawa jednak nic nie wskórała. 

Freda absolutnie nie odstąpiła od zamiaru 
przeprowadzenia rozwodu ze swoim mę-
żem, przez którego doznała tyle zgryzoty, 
niepowodzeń i upokorzeń. Miała w planie 
po rozwodzie zawrzeć nowy związek mał-
żeński z przedsiębiorcą handlowo-prze-
mysłowym Heinrichem Warningiem 
z Hamburga. Stanęło w końcu na tym, 
że Freda pojedzie do Niemiec załatwić 
wszystkie sprawy, a matka z dziećmi po-
dąży za nią. Dla Fredy oczywistym było, 
że dla niej i dzieci siedzibą będzie na ten 
czas ojczysty zamek w Turawie. Niestety 
Hrabia Hubertus gościny odmówił, mo-
tywując tym, iż będzie to nieprzyjemnym 
zgorszeniem dla jego „młodej i niewin-
nej małżonki”. Szok i uraz Fredy były 
zrozumiałe i prawie 10 lat trwało, nim 
później nastąpiła normalizacja stosunków 
rodzinnych. W tej sytuacji hrabina matka 
zawiozła swoje wnuki do Merseburga, 
do brata Connyego Artura i jego żony 
Edity, którzy dotąd nie mieli pomimo 
9 lat małżeństwa żadnego potomstwa. 
Gdzie Freda w tym czasie mieszkała 
i za co żyła, nie udało mi się ustalić. Ale 
wybiegłem trochę do przodu. Jeszcze naj-
pierw po przyjeździe Fredy do Hamburga 
w porcie czekał już na nią jej najmłodszy 
brat, świeżo upieczony 25-letni jurysta, 
Eberhard von Garnier (którego grób 

i pomnik mamy na naszym cmentarzu 
parafialnym w Kotorzu Wielkim).

W imieniu całej turawskiej rodziny 
hrabiowskiej miał ostatecznie wyperswa-
dować Fredzie zamiar rozwiedzenia się 
z mężem. Pomimo użycia całego swojego 
potencjału krasomówczego i w końcu 
użycia nawet cytatu z Biblii „co Pan Bóg 
złączył, niechaj człowiek nie rozłącza”, 
nie przekonał Fredy do odstąpienia od 
zamiaru rozwiedzenia się z mężem. 
Uzyskał tyle, iż Freda w zdenerwowa-

niu rzuciła mu na głowę pęk kluczy. To 
wszystko jeszcze bardziej utrwaliło Fredę 
w jej zdeterminowaniu przeprowadzenia 
trwałego rozwodu po wszystkim, czego 
od swego nieodpowiedzialnego męża 
doznała. Teraz czekało na nią jeszcze 
rozmówienie się z nim, celem uzyskania 
od niego zgody na prawomocny rozwód 
ich małżeństwa (takie wówczas było 
prawo – AK). Conny od początku starał 
się odwieść Fredę od zamiaru rozwodu 
ich małżeństwa i przedstawiał prognozy 
ich przyszłego współżycia w bardzo po-

DALSZE KOLEJE ŻYCIA CóRKI hRABIEGO CARLA 
FREDY hRABINY DE hAUSSONVILLE OdC. II
ALFRED KUpKA
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zytywnym świetle. Naturalnym było, iż 
nie chciał dopuścić do ich rozwodu, gdyż 
jego pozycja w purytańskich wtedy wyż-
szych sferach uległaby jeszcze bardziej 
pogorszeniu, z uwagi na jego poprzednie 
niechlubne pożegnanie z armią! Freda 
obstawała jednak dalej przy swoim, 
nawet gdy oświadczył, iż w takim razie 
ich dzieci pozostaną pod opieką rodziny 
jego bezdzietnego brata Artura do czasu 
zakończenia procesu rozwodowego, 
(takie było wówczas prawo, iż decyzyjną 
głową w małżeństwie był mąż – AK). 
To oznaczało rozłąkę z dziećmi, nawet 
na kilka lat. Nie było jednak dla Fredy 
innego wyjścia z sytuacji z uwagi na brak 
pieniędzy i dobrej woli ze strony rodziny 
Fredy. I tak pozbawiono czwórkę dzieci 
w wieku 9–4 lat czu-
łej matczynej opieki. 
W końcu Conny zgo-
dził się na rozwód, 
ale pod warunkiem, 
iż orzeczenie nastąpi 
z winy Fredy i wszel-
kie konsekwencje 
prawne ona poniesie 
(takie wówczas było 
prawo, iż musiał być 
uznany winny roz-
kładu małżeństwa). 
W przeciwnym razie 
Connyego, jako ofi-
cera rezerwy czekał 
sąd honorowy, który 
do reszty zniszczył-
by jego opinię, już 
bardzo obciążoną 
niehonorowym wy-
kluczeniem z armii, 
a teraz także z rezer-
wy. Freda i na to poszła, by wziąć na 
siebie winę, ale wymogła od Connyego 
obietnicę, iż w razie jej ponownego za-
mążpójścia zostanie jej zwrócone prawo 
opieki nad dziećmi. Conny zgodził się, 
przypieczętowując zgodę „słowem ho-
noru”. Po tych przeżyciach Freda znowu 
wyruszyła do Ameryki. Po wszystkich 
doznanych tu w ojczyźnie upokorzeniach 
i rozczarowaniach jasnym było, iż tęsk-
niła za jedynym człowiekiem, którego 
kochała i któremu z serca ufała. Proces 
rozwodowy odbył się wiosną 1907 r. 
Freda została uznana winną rozkładu 

małżeństwa z Connym, sąd uznał też 
jako dowód list hrabiny matki, jaki 
wysłała po przyjeździe do Ameryki do 
syna hrabiego Hubertusa, iż w tym domu, 
gdzie przebywa Freda, mieszka też pewien 
pan Warning, handlowiec z Hamburga. 
Opiekę nad dziećmi przyznano ojcu, 
wbrew poprzedniej umowie, tak więc 
Conny i tutaj postąpił niehonorowo 
i słowa nie dotrzymał! I po tym, jak 
jesienią 1907 r. ożenił się z panną Anną 
von rheinbaben, wziął 4 swoich dzieci 
od brata Artura z Merseburga do siebie, 
do Berlina. Po uprawomocnieniu się 
rozwodu Freda Hrabina de Hausonville 
i handlowiec przemysłowy Heinrich 
Warning także jesienią 1907 r. wzięli ślub 
i zamieszkali razem. Heinrich Warning 

z Fredą sprowadzili się już na stałe z USA 
do Europy. Został wtedy dyrektorem 
handlowym amerykańsko-niemieckiej 
firmy. Zamieszkali początkowo w An-
twerpii, gdzie urodził się ich pierwszy syn 
Elmar. Niedługo po tym zamieszkali we 
Frankfurcie nad Menem. W 1909 roku 
po niespodziewanej śmierci stosunkowo 
młodego Connego, Freda mogła nareszcie 
4 swoich dzieci z pierwszego małżeństwa 
wziąć na stałe do siebie, z czego nawet 
obecna żona Connego była zadowolona. 
Kilka miesięcy później Freda urodziła 
drugiego syna o imieniu Joachim zwany 
Joxi. Miała teraz pod swoimi skrzydłami 
sześcioro swego potomstwa i jej życie 
rodzinne toczyło się w uroczej dzielnicy 
willowej Frankfurtu Durchschlag, w do-
statnim domu, tak jak to sobie w mło-
dości wyobrażała. W 1911 roku Hrabina 
matka, teraz też i babcia Hedwig von 
Garnier Turawa ,widząc jak szczęśliwa, 
ale i zamożna jest jej córka w obecnym 
małżeństwie ,nawiązała pierwsze bliż-
sze kontakty i przybyła w odwiedziny 
do Frankfurtu. W 1912 roku Heinrich 
Warning zorganizował już własną firmę 
„Stahl und Eisen”, produkującą m.in. 
nowoczesne parowozy i inne maszyny 
parowe. Firmę doprowadził do rozkwitu 
i dorobił się znacznego majątku. Freda 

DALSZE KOLEJE ŻYCIA CóRKI hRABIEGO CARLA 
FREDY hRABINY DE hAUSSONVILLE
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już nie musiała pracować, prowadziła 
dom i wychowywała dzieci. Udzielała się 
towarzysko, co było skrojone jakby na 
nią. Dwa lata później brat Fredy hrabia 
Hubertus von Garnier Turawa, nauczony 
życiem po rozwodzie z żoną, która go 
nieomal porzuciła, także czynił kroki 
do zbliżenia i złożył im wizytę. W 1916 
roku rodzina Warning przeprowadziła się 
do willi w dzielnicy Berlina Grunewald. 
Powód przeprowadzki nie jest mi znany, 
może pan Warning chciał w stolicy być 
bliżej centrum decyzyjnego dla dobra 
swojej firmy. Dwa lata później następna 
przeprowadzka: tym razem do Poczda-
mu. Najmłodszy syn małżeństwa Fredy 
i Heinricha Warning, Joachim, zwany 
potocznie Joxi, pisze w swojej mono-
grafii, iż powód mógł być polityczny, 
a i zarazem ułatwiający Heinrichowi 
Warning lepsze warunki do uprawiania 
umiłowanych sportów wodnych. Dla 
Fredy nie bez znaczenia było zbliżenie 
się do środowiska wiejskiego, w którym 
Freda pochodząca z Turawy bardzo 

dobrze się czuła. Najmłodsi synowie 
Elmar i Joxi w swoich wspomnieniach 
rozpływają się w pochwałach życia tutaj 
wśród bujnej przyrody, w bezpośredniej 
bliskości parku Sanssouci. Także nowa 

i przestronna willa wzbudzała ich za-
chwyt. W celu poprawienia warunków 
odżywiania Freda pojechała wiosną 
1918 roku z dwójką młodszych dzieci na 
wieś do bawarskiego Allgau. W samym 
środku lata dotarła tutaj do nich tragiczna 
wiadomość, iż najstarszy syn, 19-letni 
Bernard hrabia de Hausonville, który 
dopiero co uzyskał patent porucznika, 
poległ w końcówce I wojny światowej. 
Freda załamała się. Dla uratowania 
jej zdrowia, brat hrabia Hubertus von 
Garnier Turawa zaprosił ją z mężem na 
wypoczynek w ciszy i odosobnieniu do 
pięknej leśniczówki, w najpiękniejszym 
swoim rewirze leśnym (to był chyba teren 
dzisiejszego jeziora tzw. Annemariepark 
– AK). Gdy po rozwodzie z pierwszą 
żoną w 1913 roku, hrabia Hubertus von 
Garnier Turawa w 1919 roku żeni się 
powtórnie z hrabiną Helleną Bethuzy-
Huc, na weselu w Bąkowie i w Turawie 
obecni już byli małżonkowie Warning 
z dziećmi i stosunki rodzinne można już 
uznać za całkowicie normalne.

KONdOlENCJE
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Najbardziej na swoje święto czekają 
zawsze dzieci, a szczególnie te naj-

młodsze. To właśnie dla najmłodszych 
dzieci zorganizowano w tym dniu, już 
po raz trzeci, Olimpiadę Przedszkolaków 
Gminy Turawa. Areną zmagań młodych 
sportowców były boisko oraz tereny 
przyległe do klubu LZS w Kotorzu Ma-
łym. Działacze tego klubu od początku 
udostępniają nam boisko na zmagania 
olimpijskie dzieci. W imprezie biorą udział 
co roku dzieci z pięciu przedszkoli: Bier-
dzan, Turawy, Kotorza Małego, Węgier, 
Zawady. Każde przedszkole występuje też 
w koszulkach innego koloru, co ułatwia 
czasem kibicowanie. Z malutkim pośli-
zgiem, kilka minut po dziewiątej, dzieci 
wmaszerowały na boisko, krocząc za 
sędziami zawodów, którzy wprowadzali 
poszczególne grupy na przygotowane dla 
nich miejsca. Jak przystało na prawdziwe 
igrzyska, zaczęło się od zapalenia znicza. 
Ten zaszczyt przypadł Wójtowi, który 

z niewielką pomocą, ponieważ wiał silny 
wiatr, sprawił, że znicz zapłonął. Następ-
nie wszystkie dzieci odśpiewały hymn 
„Sportowa olimpiada”, po którym złożyły 
uroczyste ślubowanie. Ślubowanie złożyli 
również sędziowie, a byli nimi : Ewelina 
Smędzik, Grzegorz Nowakowski, Damian 
Serwuszok, Sebastian Kramer i „naj-
młodszy”, zawsze uśmiechnięty Marcin 
Wilczek. Niektóre dzieci zauważyły, że 
pan Marcin jest tak młody, że mu jeszcze 
nawet włosy nie wyrosły. Po ceremonii 
otwarcia dzieci rozpoczęły rywalizację 
w specjalnie przygotowanych dla nich 
konkurencjach. Każde dziecko musiało 
zrobić to samo zadanie, po czym następo-
wała zamiana uczestników, tak więc wszy-
scy mieli do pokonania pięć konkurencji. 

Zwieńczeniem zmagań była bezpośred-
nia rywalizacja pomiędzy reprezentacjami 
poszczególnych przedszkoli. Tutaj było 
najwięcej emocji, ale również dobrej 
zabawy, której podsumowaniem była 

specjalna konkurencja dla pań Dyrek-
torów. Panie wspólnie zdecydowały, że 
wystarczy im remis i hulla hopy, którymi 
miały kręcić, ale które nijak zakręcić się 
nie chciały, widocznie były to jakieś wa-
dliwe produkty. Po zmaganiach przyszedł 
czas na nagrodzenie wysiłku. Wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowe medale, a na 
ręce dyrekcji trafiły puchary i dyplomy 
dla każdego przedszkola. Jak co roku, 
tak i tym razem, impreza kończy się 
wspólnym piknikiem, w czasie którego 
dzieci na kocykach spożywają przygoto-
wane dla nich kiełbaski. W olimpiadzie 
wzięło udział ponad dwieście dzieci i te, 
które nie idą do szkoły, już zapowiedziały 
swój przyjazd za rok. To było wspaniałe 
sportowe święto dzieci. 

Za pomoc w zorganizowaniu Olimpia-
dy podziękowania kieruję do wszystkich 
Pań z przedszkoli, do strażaków OSP 
Węgry za zabezpieczenie naszej imprezy 
i swoją obecność, dziękuję przedstawicie-
lom klubu LZS Kotórz Mały, którzy kolej-
ny raz udostępnili nam obiekt, sędziom 
zawodów i trenerom GOSDiM za sprzęt 
i wielkie zaangażowanie oraz serce dla 
dzieci. Jak co roku impreza sfinansowana 
została w ramach działań promujących 
zdrowy styl życia ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki.

OLIMpIJSKIE ZMAGANIA
ADAM BOChENEK
pierwszego czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka i data ta wszyst-
kim kojarzy się właśnie z tym świętem. Mało jest pewnie osób, które nie znałyby 
tego święta. 
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■ Maj – to miesiąc nabożeństw ku czci Matki Bożej. W te dni, 
gdy nie ma nabożeństw w kościołach, mieszkańcy naszych wsi 
bardzo chętnie udają się na nabożeństwa, które odbywają się przy 
kapliczce na Poliwodzie. Tak było również w tym roku. Przy starej, 
XVIII-wiecznej kapliczce, niezależnie od pogody gromadzili się 
mieszkańcy Biestrzynnika, Dylak, Zakrzowa i Kadłuba. W dniu 
urodzin biskupa Antoniego reimanna nie zabrakło również 
modlitwy w jego intencji.

NOWINKI ZAKRZOWSKIE
MARIA ZUBEIL

■ W piątek 7 kwietnia o godz. 20.30 z Groty Fatimskiej 
w Zakrzowie parafianie wyruszyli na miniekstremalną 
Drogę Krzyżową. Trasa wiodła przez Stare Pole na Gol-
gotę w Ligocie Turawskiej. Dla sporej grupy obecnych 
przeszkodą nie była ani późna pora, ani lekka mżawka, 
ani kałuże i błoto na drodze. Udział w takiej Drodze 
Krzyżowej był dla każdego głębokim przeżyciem.

■ W bieżącym roku Urząd 
Gminy w Turawie podpisał 
umowę z firmą AZyMUT na 
zorganizowanie warsztatów 
z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej 
w przedszkolach i świetlicach 
gminy Turawa. Zajęcia takie 
odbyły się w zakrzowskim 
przedszkolu w miesiącu maju. 
Dzieci poznały podstawy 
udzielania pierwszej pomocy 
w sposób praktyczny – ratując 
misia. Może następnym razem 
warto byłoby zorganizować 
takie warsztaty dla dorosłych 
mieszkańców wsi.

■ W maju dzieci przedszkolne udały 
się do „Zaczarowanego Lasu” w Piaskach 
niedaleko Częstochowy. Tramwaj kon-
ny zawiózł ich w głąb lasu, w którym 
spotkały m.in. Czerwonego Kapturka, 
Jasia i Małgosię oraz straszną Babę 
Jagę. Przygoda z bajkowymi posta-
ciami zakończyła się poczęstunkiem 
i dyskoteką.
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O godzinie 16.00, przy nowo odbu-
dowanej kapliczce św. Józefa, obok 

placu zabaw, odbyła się pierwsza majówka 
połączona z nabożeństwem ku czci św. 
Józefa robotnika. Podczas nabożeństwa 
ks. proboszcz Tadeusz Muc poświęcił nową 
kapliczkę. Kapliczka została odbudowana 
częściowo ze środków funduszu sołeckie-
go, ale bardzo dużo pracy i zaangażowania 
włożyły osoby prywatne, które chcą być 
anonimowe i za to im bardzo serdecznie 
dziękuję. Myślę, że odbudowana kapliczka 
będzie z nami przez długie lata. Majówkę 
uświetniła młodzieżowa orkiestra dęta. 
Jak co roku na nabożeństwie nie zabrakło 
naszych mieszkańców i nie tylko naszych. 
Pogoda dopisała, a słoneczko świeciło do 
samego wieczora. Na zakończenie było 
też coś dla podniebienia, bo to jest u nas 
tradycją, że po każdym spotkaniu jest 
poczęstunek kawą i ciastem. 

13 maja to kolejna majówka ku czci 
Matki Boskiej Fatimskiej, połączona 
w tym roku z obchodami 100-lecia ob-
jawień i 10. rocznicą obchodów w naszej 
parafii. 10 lat temu rodzina Karola Ko-
mor ufundowała figurę Matki Boskiej 
Fatimskiej dla naszej wsi i od tego czasu 
co roku 13 maja obchodzimy to święto. 
Odprawiana jest msza święta, a po mszy 
z figurą Matki Boskiej Fatimskiej idziemy 
procesją przez wieś przy dźwiękach orkie-
stry, odmawiając na przemian różaniec. 
Figura jest niesiona przez młodzież, która 
w danym roku przyjęła sakrament bierz-

mowania, tj. przez czterech młodzień-
ców, w towarzystwie czterech panienek. 
Cała oprawa tej uroczystości jest bardzo 
wzruszająca. Po dojściu na miejsce, gdzie 
figura przebywa przez cały rok, tj. kaplicy 
przy pomniku poległych jest odprawione 
nabożeństwo błagalne i dziękczynne ku 
czci Matki Boskiej Fatimskiej. Uczestnicy 
tej uroczystości tym razem też nie zawie-
dli. Pogoda też dopisała, było słonecznie 
i radośnie, a na zakończenie, jak tradycja 
każe – poczęstunek. 

25 maja obchody 
św. Urbana – patrona 
rolników, modlimy 
się o dobre urodzaje, 
o zachowanie od klęsk 
żywiołowych i głodu. 
Obchody ku czci tego 
świętego są pielgrzym-
ką, którą rozpoczyna-
my po mszy świętej. 
Odwiedzamy cztery 
krzyże, idąc przez 
całą wieś, modlimy się 
i śpiewamy pieśni. Przy każdym krzyżu 
kapłan modli się za pracujących na roli 
o dobre urodzaje, o zachowanie od klęsk 
żywiołowych i żeby nam nie zabrakło 
chleba potrzebnego do życia. Pielgrzy-
mowanie to czas około dwóch godzin, 
kiedy można oderwać się od codziennych 
zajęć i przeżyć go duchowo. 

Na koniec opiszę wydarzenie, które 
w naszym sołectwie odbyło się po raz 

pierwszy i myślę, że nie ostat-
ni i zapisze się jako cykliczne. 
Osoby, które brały udział w tym 
wydarzeniu oświadczyły, że za 
rok znowu przyjadą do Węgier, 
bo było tak pięknie. W sobotę 
27 maja, w piękny słoneczny 
dzień na placu kościelnym odbył 
się Festiwal Pieśni Maryjnej, 
pt. „Maryjo, ja Twe Dziecię”. 
Śpiewaj i baw się razem z nami! 
Festiwal przygotowała pani róża 
Świerc, opiekunka „Dzieci Ma-
ryi” w naszej parafii z Panią 

Teresą Gallus. W przesłuchaniach brali 
udział soliści i zespoły z dekanatu: Ozi-
mek, Siołkowice i Zagwiździe  Wystąpiło 
5 solistów i 6 zespołów. Laureaci zostali 
nagrodzeni: pierwsze miejsce w grupie 
solistów zajęła Urszula Buba z Dylak, 

a wśród zespołów „Marianki” z Budkowic. 
Festiwal odbywał się w namiocie sołec-
kim – mężczyznom, którzy go stawiali 
i rozbierali serdecznie dziękuję. Nagło-
śnienie i oprawę muzyczną prowadzili 
Marek i Michał Wieczorek . Impreza 
trwała od 9.00 do 16.00. Około godz. 15.00 
odprawione zostało krótkie nabożeństwo 
majowe, a po nabożeństwie było pikni-
kowanie z Maryją . W czasie przesłuchań 
można było się częstować ciastem, kawą 
czy herbatą. Piknikowanie zakończyło 
się przedstawieniem przygotowanym 
przez organizatorkę i Dzieci Maryi pt. 
„rzepka”. Było bardzo wesoło, ale trzeba 
to przeżyć, bo opisać wszystkiego się nie 
da. Wszyscy mile wspominają tę impre-
zę. Festiwal odwiedziło dużo naszych 
parafian – są pod wrażeniem i oczekują 
z nadzieją powtórki za rok, więc Pani 
różo do dzieła! Nie chcę zapeszyć, ale 
za każdym razem pogoda dopisała i to 
jest wielki sukces wszystkich naszych 
spotkań majowych.

CO DZIAłO SIĘ W MIESIąCU  
MAJU W SOłECTWIE WĘGRY?
RóŻA WIECZOREK – SOŁTYS WSI WęGRY

Miesiąc maj jest miesiącem majówek, spotkań integracyjnych i pielgrzymek. 
Wszystko zaczęło się 1 maja, kiedy to w naszej parafii obchodzimy odpust ku czci 
św. Józefa Robotnika i rozpoczyna się pierwsza majówka. 
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Naszym celem było zebranie funduszy 
na przeprowadzenie zajęć dla dzie-

ci i młodzieży dot. wiedzy o cukrzycy. 
W ramach zajęć planujemy zorganizo-
wać warsztaty kulinarne, rajd pieszy 
i rowerowy oraz przekazać podstawowe 
wiadomości o cukrzycy, jako epidemii 
XXI wieku. 

Od marca do czerwca można było 
wesprzeć nasz cel, wpłacając pienią-
dze na konto poprzez stronę www.
kilometrydobra.pl. Organizowaliśmy 
też wydarzenia, z których dochód prze-
kazywaliśmy na Kilometry Dobra. 
Pierwszym wydarzeniem był Maraton 
Zumby, zorganizowany wraz z Calypso 
Opole, drugim „Bieg dla Słodziaka” 
zorganizowany w ramach Turawskich 
Biegów Przełajowych wraz z Gminą 
Turawa i Publicznym Gimnazjum w Tu-
rawie. Trzecie wydarzenie to „rodzinne, 

aktywne popołudnie” zorganizowane 
wraz z OSP Wegry i DFK Węgry. Ty-
dzień przed wielkim finałem mieliśmy 
zebrane 23.5 m dobra.

Chciałam serdecznie podziękować 
wszystkim Mistrzom Świata w Dobroci, 
którzy nas wsparli. Zarówno tym, którzy 
przekazywali złotówki, jaki i tym, którzy 
pomagali w organizacji wydarzeń oraz 
przekazywali przedmioty na licytację 
oraz do pakietów startowych.

MISTRZOWIE ŚWIATA W DOBROCI
EWELINA TOMEChNA

pracownia Orange w Kotorzu Wielkim wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Ki-
lometry Dobra. Naszym partnerem zostało polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
w Opolu, czyli Opolskie Słodziaki. 

Już po raz drugi w Węgrach odbył się rodzinny festyn. 28 maja na 
boisku obok OSp Węgry na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji. 

Tradycyjnie impreza rozpoczęła się meczem, w tym roku naprze-
ciwko siebie stanęły drużyny strażaków z Węgier i łubnian. Mecz 

zakończył się remisem 4:4. Kolejnym punktem programu były występy 
chóru DFK Węgry i przedszkolaków z Węgier. Następnie można było 
zobaczyć pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu strażaków 
z Węgier, poćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową, wspiąć się 
po drabinie. Strażacy z Opola-Gosławic pokazali, jak przebiec tor wg 
CTIF, a następnie każdy mógł spróbować swoich sił, zaś na najlepszych 
czekały nagrody. Dla najsilniejszych przygotowane były elementy toru 
Firefighter Combat Challeng. Po zmaganiach sportowych „Zgrani 
fojermani” zaserwowali nam dużą dawkę śmiechu. O 18.00 odbyła się 
licytacja, z której dochód przeznaczony został na Kilometry Dobra. 
Na zakończenie odbył się minimaraton Zumby oraz zabawa taneczna 
z zespołem Magnetix. 

Przez cały czas można było spróbować kołacza i kawy, zjeść coś z grilla, 
wziąć udział w warsztatach ceramicznych, sprawdzić poziom cukru. 
Można było również zostać Mistrzem Świata w Dobroci, wspierając 
akcję Kilometry Dobra. W Węgrach udało nam się zebrać 8,4 m dobra. 

Festyn organizowany był przez: OSP Węgry, DFK Węgry, Pracownię 
Orange Kotórz Wielki, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Opolu. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie, wspólną zabawę i zapraszamy 
już za rok.

RODZINNE, AKTYWNE pOpOłUDNIE W WĘGRACh
EWELINA TOMEChNA
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po pierwszej lekcji, o godz. 8.40, na 
sali gimnastycznej odbyło się przed-

stawienie pt. Metamorfoza Kopciuszka, 
czyli historia pewnej przemiany. Przed-
stawienie przygotowała polonistka Ag-
nieszka Waluś, która była również autorem 
znakomitego tekstu, który powstał na 
podstawie baśni Kopciuszek, autorstwa 
braci Grimm. 

Znakomicie w przedstawieniu zapre-
zentowali się aktorzy z kl. III A. Po krótkiej 
przerwie kółko biblioteczne przedstawiło 
kolejny spektakl zatytułowany Cyber 
przemoc. Ciekawy spektakl przygotowała 
bibliotekarka Aniela Szajca. 

Po przedstawieniach na sa l i 
rozstrzygnięto wyniki konkursu fil-
mowego. Dziewięć klas przygotowało 

film na temat, jak unikać agresji i prze-
mocy. Jury stanęło przed trudnym 
wyborem. Zwycięskim filmem okazał 
się ten przygotowany przez klasę II d, 
II miejsce zajęła klasa I a, a III miejsce 
klasa II a. Zwycięskie filmy zostały 
zaprezentowane wszystkim zebranym 
uczniom.

Po interesująco czasie spędzonym 
na sali gimnastycznej od godz. 10.35 
odbyły się zawody sportowe. Chłopcy 
rozgrywali mecze piłki nożnej, zaś 
dziewczyny tradycyjnie grały w siat-
kówkę. W międzyczasie trzyosobowe 
grupy z każdej klasy wykonywały, me-
todą kolażu, plakaty profilaktyczne. 
Jury ponownie stanęło przed trudnym 
wyborem najlepszych plakatów. Za naj-

lepszy uznano plakat  wykonany przez 
kl. III a, drugie miejsce ex aequo zajęły 
klasy III d i II c. Plakaty pozostałych 
klas zajęły III miejsce. 

W ramach danej imprezy rada ro-
dziców przy Publicznym Gimnazjum 
w Turawie stanęła na wysokości zadania 
i była sponsorem hot dogów i lodów oraz 
zapewniła fotobudkę, w której gimnazja-
liści mogli wykonać bezpłatne zdjęcia. 
W organizację Dnia bez przemocy za-
angażowani byli wszyscy nauczyciele, 
którzy dbali m.in. o porządek i bezpie-
czeństwo. 

Na koniec imprezy doszło do podsu-
mowania i uczniowie stwierdzili jedno-
głośnie, że takie dni bez nauki mogły-
by odbywać się w gimnazjum częściej. 
Wszyscy uczniowie udali się do swych 
domów i byli zadowoleni z organizacji 
Dnia bez przemocy.

DZIEń BEZ pRZEMOCY W TURAWSKIM GIMNAZJUM
JERZY FARYS

31 maja, dzień przed Dniem Dziecka, zorganizowano w turawskim gimnazjum 
Dzień bez przemocy. Jednak przygotowania do imprezy trwały już od dawna, 
a nad całością prac czuwała pani pedagog Anna Kulasza. 
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Od piątego do dziewiątego czerwca, w fundacji „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego, odbyła się wymiana szkolna 

między gimnazjalistami z Turawy i młodzieżą z niemieckiej 
szkoły w rodgau. Uczniowie w ciągu pięciu dni integrowali 
się, biorąc udział w wielu warsztatach, których głównym te-
matem był „Opór przeciw systemowi totalitarnemu nazistów 
i działania dzisiaj”. 

Uczestnicy wymiany mogli dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy na temat II wojny światowej z perspektywy Polaków 
jak i Niemców. Młodzież była także w obozie koncentracyj-
nym i w obozie zagłady w Oświęcimiu, gdzie mogli przeżyć 
omawianą wcześniej historię. Oczywiście podczas wymiany 
nie mogło zabraknąć meczu piłki nożnej między Polakami 
a Niemcami. Mecz zakończył się remisem. 

W ostatnim dniu uczestnicy spotkania wzięli udział w akcji 
dobroczynnej na rzecz organizacji UNICEF. Swoje zebrane 
pieniądze (2000 zł) postanowili przekazać dzieciom w Syrii. 

Zbiórkę datków zorganizował w ramach swoich warsztatów 
nauczyciel i opiekun niemieckiej grupy, pan Andreas Win-
terhalder, a cały projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży.

WYMIANA pOLSKO-NIEMIECKA – KRZYŻOWA – 05–09.06.2017
ANETA BARłóG

Amerykanie zajęli miejscowość poko-
jowo, bez jednego wystrzału. Przez 

kilka pierwszych dni obowiązywała go-
dzina policyjna, a o zmroku nie wolno 
było wychodzić na ulicę. Na zachodnim 
skraju wsi, na jej polach, wojsko usta-
wiło około 10 armat o długich lufach, 
lżejszych i cięższych – różnego kalibru. 
Kaliber nie był specjalnie duży, na moje 
oko 45–120 mm – trochę się już wtedy 
znałem, bo w Turawie w la-
tach 1943–1945 stało dookoła 
jeziora kilkanaście działek 
przeciwlotniczych kalibru 
37 mm. razem z balonami 
zaporowymi miały służyć 
ochronie zapory Jeziora Tu-
rawskiego przed nalotami 
lotnictwa USA, które po zdo-
byciu Włoch już stamtąd do-
cierały na Górny Śląsk. Bom-
bardowali przede wszystkim 
zakłady przemysłowe, w tym 
petrochemiczne w Blachowni 
Śląskiej i Kędzierzynie. Kilka 
razy też Opole. 

Niezwłocznie po ustawieniu armat 
zaczęła się kanonada, ale nocą armaty 
„kulturalnie” milczały. Dorośli mówili, 
iż ostrzeliwują „Völkerschlachtdenkmal” 
(pomnik bitwy narodów z 1813 roku), 
w którym bronili się teraz zatraceńcy 
z SS. Pomnik ten dobrze był widoczny 

od nas, stał na południowo-wschodnim 
przedmieściu Lipska, może 6–7 km od-
ległości w linii prostej tuż przy drodze 
wyjazdowej z Lipska w naszym kierunku. 
Monument ten to granitowo-betonowy 
kolos o wysokości 91 metrów. Wybudo-
wany został i odsłonięty 18 października 
1913 roku, w setną rocznicę zakończenia 
3-dniowej bitwy 16–18.10.1813 r. To tutaj 
wtedy bóg wojny, Napoleon Bonaparte, 

został pierwszy raz pokonany w normalnej 
bitwie, nie licząc wyprawy moskiewskiej 
w 1812 r. gdzie pokonała go rosyjska zima. 
Zwyciężyły go wojska koalicji rosyjsko-
prusko-angielsko-austriackiej i kilku 
innych mniejszych sojuszników. W armii 
Napoleona służyły prócz Francuzów 

wojska innych pokonanych europejskich 
narodów oraz korpus polski, dowodzony 
przez księcia Józefa Poniatowskiego. 
Polacy walczyli dobrowolnie i z entu-
zjazmem, mieli bowiem nadzieję, iż 
Napoleon dopomoże im w odzyskaniu 
niepodległości utraconej w wyniku trzech 
kolejnych rozbiorów, dokonanych przez 
ościenne państwa: rosję, Prusy i Austrię. 
Z 400-tysięcznej armii Napoleona, z już 

małą ilością kawalerii, ta bo-
wiem została na polach bitwy 
w rosji, cesarz Francuzów 
zdołał wyprowadzić z okrą-
żenia nocą 19 października 
jeszcze 80 tys. Francuzów, 
a to tylko dzięki bohaterskiej 
walce polskich oddziałów ze 
straży tylnej, osłaniających 
odwrót Napoleona. Niestety 
zginął wówczas, jak nazwał 
go w 1938 r. niemiecki histo-
ryk dr richard Suchenwirth – 
bohaterski i wierny Marschall 
Poniatowski – tzn. książę 
Józef Poniatowski. Utonął 

w wezbranych jesiennymi deszczami 
wodach rzeki Elstery, przeprawiając się 
wpław z resztą swoich żołnierzy, gdyż 
Napoleon po wymknięciu się z pętli, 
kazał zbyt wcześnie wysadzić mosty, 
nie bacząc na los Polaków osłaniających 
jego odwrót. 

ROK 1945 – EXODUS, JAKICh WIELE CZęŚć III
ALFRED KUpKA
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 Ten rozdział bitwy miał może na myśli 
autor przekładu Warszawianki w 1831 
roku, Karol Sienkiewicz (dziad autora 
trylogii), gdy pisze w 6. zwrotce te słowa: 
„o Francuzi czyż bez ceny rany nasze dla 
was są, spod Marengo, Wagram, Jeny, 
Drezna, Lipska, Waterloo”. Hymn ten 
rozpoczynający się słowami „oto dziś 
dzień krwi i chwały, oby dniem wskrze-
szenia był, w tęczę Franków orzeł biały, 
patrząc lot swój w niebo wzbił...”, o mało 
nie został wybrany na hymn odradzają-
cego się w 1918 roku Państwa Polskiego. 
W tej trzydniowej zażartej masakrze, 
z biorących udział 850 tys. żołnierzy 
obydwu stron ,zginęło sto dwadzieścia 
tysięcy osób, nie licząc rannych. I wraca-
my do zasadniczego tematu. Kanonada 
dział, ostrzeliwanie załogi SS-manów tej 
historycznej budowli umilkła po kilku 
dniach. Widocznie odniosła skutek. My 
jako chłopcy, wychowani od małego jak 
wówczas w każdym narodzie w duchu 
militaryzmu, z zainteresowaniem pod-
chodziliśmy do strzelających armat. Ale 
zbyt blisko nas nie dopuszczano, bowiem 
żołnierze obsługi, choć uśmiechnięci, 
ale stanowczo odganiali nas słowami: 
„boys get out of here” i ruchami rąk, jak 
odpędza się stado gęsi czy innego drobiu. 
Dla osłody rzucali nam często czekola-
dy lub inny smakołyk. Zapamiętałem 
częsty temat rozmów dorosłych, którzy 
dziwili się, dlaczego Amerykanie tym 
razem nie używali jak zawsze lotnictwa 
bombowego, dla skruszenia oporu wroga 
– tylko armat. Po zakończeniu kanonady 
wojsko odeszło, pozostało tylko około 
10 żołnierzy garnizonu we wsi. Jeździli 
dwoma otwartymi samochodami , jeden 
może pięcioosobowy, drugi około ośmio-
osobowy, zwane były przez nas Flitzer 
i większy raser. W małym zagajniku na 
skraju wsi urządzili sobie coś, jakby wy-
sypisko śmieci i odpadów. Kobiety ze wsi 
tam chodziły, zbierały odpady kuchenne, 
chleb, niecałkiem puste słoiki z dżemami, 
fusy z kawy, którą ponownie zaparzały 
i inne nadające się do spożycia artykuły. 
Wiem o tym, bo chodziłem tam razem 
z mamą i gospodynią panią Trübenbach. 
Po podpisaniu kapitulacji przez Niemców 
7 i 8 maja z dowództwem amerykańskim 
i radzieckim, Amerykanie i inni zachodni 
alianci zatrzymali się na tzw. linii zwanej 
demarkacyjnej, kilkanaście kilometrów 
na wschód od Lipska. Obszary po drugiej 
stronie tej linii zajęły wojska radzieckie 
i taki stan trwał do 30 czerwca 1945 r. 
Powoli życie wracało do normalności, 

nie było już nalotów bombowych ani 
strzelaniny. Amerykanie zachowywali 
się grzecznie, zajęć w szkole nie było. 
Największym mankamentem teraz był 
niedostatek żywności. My na wsi jeszcze 
jakoś sobie radziliśmy. Każdy kto mógł 
uprawiał starannie każdy skrawek ziemi 
do tego się nadający. Hodowano drób, 
a nawet prosiaka czy kozę i barana. Nic się 
nie zmarnowało, zbierano trawę z nieużyt-
ków, słomę i siano pozostałe na polach po 
zbiorze maszynowym. Ja hodowałem także 
króliki. Zbierałem na drodze koński nawóz 
do ogródka gospodyni itp. No i istniał 
jeszcze sklep masarki pani Trübenbach. 
Z nastaniem pokoju i normalizacją życia 
otrzymywała z centralnej rzeźni z Lipska 
skromny przydział. Po ten towar jeździł 
jej teść i dziadek Horsta, emerytowany 
starszy pan Trübenbach, budowniczy 
całego tego naszego kompleksu restau-
racyjno-rzeźniczego. Do użytku miał 
mały trójkołowy samochodzik dostawczy. 
Horst i ja często z nim do Lipska jeździli-
śmy. Za pierwszym razem po wojnie pan 
Trübenbach zatrzymał się obok opisanego 
wyżej monumentalnego pomnika, aby 
obejrzeć na spokojnie skutki kilkudnio-
wego ostrzeliwania z armat stojących 
na obrzeżach naszej wsi. Obsiany był 
lejkowatymi śladami uderzeń pocisków 
armatnich, mniejszych i większych. Wtedy 
ja rzuciłem jakby od niechcenia pytanie do 
nikąd – dlaczego użyto tutaj armat, a nie 
utartym sposobem aliantów bombow-
ców do złamania woli walki SS-manów? 
Bowiem dotąd alianci, gdy w swoich 
natarciach napotykali na opór wroga, 
wojska liniowe cofały się, żeby oszczędzać 
żołnierzy, do akcji wkraczało lotnictwo 
i obracali tereny wroga bombami w krainę 
gruzów, gasząc wszelki opór. Starszy pan 
Trübenbach, wykształcony i inteligentny 
człowiek, dokładnie nam chłopcom to 
wyjaśnił – mówił, iż też interesował się 
tą sprawą i znając język angielski zapytał 
o to amerykańskiego oficera, dowódcy tej 
baterii. Odpowiedź brzmiała, iż ten po-
mnik stoi ku pamięci straszliwej 3-dniowej 
bitwy między sobą prawie wszystkich 
narodów Europy. Wśród nich dzisiejsi 
alianci, wtedy walczący po przeciwnych 
stronach. I dowództwo aliantów uznało, iż 
należy, jak tylko to jest możliwe, utrzymać 
ten obiekt w dobrym stanie dla przyszłych 
pokoleń. Krótko po kapitulacji rzeszy, 
ojciec nasz wyjechał do Zagłębia ruhry, 
do swojej dawnej firmy, która podobno 
już zaczynała działalność budowlaną. 
Przyjeżdżał potem co jakiś czas i przywoził 

zarobione skromne pieniądze. Matka słała 
na wszystkie strony listy, aby odnaleźć 
i nawiązać kontakt z naszą najstarszą 
siostrą, która była ewakuowana razem 
z całym personelem rejencji Opolskiej, 
ale jak na razie bez pozytywnego efektu. 
W drugą niedzielę maja, już w czasie 
pokojowym, w dzień matki (Muttertag), 
z inicjatywy mojej siostry daliśmy dla 
wszystkich okolicznych matek darmowe 
przedstawienie na scenie „Sternensaal” 
(sala gwiezdna) w tutejszej restauracji 
Trübenbachów, w której mieszkaliśmy, 
a dzierżawionej przez pana Boetchera. 
Aktorami byli: moja 14-letnia siostra, która 
wszystko obmyśliła i wyreżyserowała, 
jej rówieśnica Trautel Adler i piszący te 
słowa, wtedy jeszcze 10-latek. Kilka dni 
później miałem swoje 11 urodziny. W tym 
przedstawieniu pokazaliśmy mieszankę 
teatralno-wokalną, tak jak to znaliśmy 
jeszcze z Turawy, gdzie aktywny zespół 
artystyczny turawskiej młodzieży, kiero-
wany przez młodą nauczycielkę z Karyntii, 
dawał często różne przedstawienia na 
sali dzisiejszej Turawianki. My je teraz 
po prostu powtarzaliśmy tak jak pamię-
taliśmy i umieliśmy najlepiej. Wszędzie 
tam, gdzie występowała nazwa Turawa, 
stawialiśmy nazwę „Gross-Pösna”. Matki 
były zachwycone, ale i zaskoczone, iż oto 
dwójka „Flüchtlingskinder” (dzieci ucie-
kinierów ze wschodnich obrzeży rzeszy) 
coś takiego pokazały, a mieli nas za kogoś 
gorszego. Okazało się, że ich dzieci dotąd 
na coś takiego się nie zdobyły, a gdy na 
zakończenie co najmniej półtoragodzin-
nego seansu zaśpiewaliśmy z siostrą – bo 
Trautla w przeciwieństwie do nas głosu 
śpiewaczego nie miała – na dwa głosy, 
siostra drugim ja (chłopiec) pierwszym 
głosem, co jest raczej rzadkością, pieśń: 
„Die Mutter hat sorgen, des Morgens sehr 
früh...” (tzn. matka już troszczy się od 
wczesnego ranka ...) na sali z zachwytu, 
a może ze wzruszenia, ocierano łzy i głośno 
wołano kilkakrotnie o bis i powtarzano 
oczywiście po niemiecku „jakie pani Kup-
ka ma piękne dzieci!”. Od tego dnia w tej 
wsi stosunek do uciekinierów wyraźnie 
się zmienił na lepsze. Nawet pan Bode, ten 
który nas nie chciał przyjąć – czytelnik 
pamięta w II odcinku tego „Sozialdemo-
kraty” bez socjalnej duszy – teraz chciał 
z nami bliżej się zapoznać. 

Może w następnym odcinku, po namy-
śle, przedstawię czytelnikom szczegółowy 
program naszego przedstawienia. 

CDN.
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piknik rozpoczął się o godz. 
17.00, po uroczystej Mszy 

Świętej, którą odprawił eme-
rytowany proboszcz naszej 
parafii ksiądz Henryk Oku-
larczyk. Na pikniku zjawili 
się mieszkańcy i mnóstwo 
gości, na czas trwania imprezy 
przygotowano liczne atrakcje: 
zorganizowano mecz piłki 
nożnej, w którym drużyna 
OSP rzędów zmierzyła się 

z mieszkańcami wsi, rozgryw-
ka była zacięta i skończyła się 
remisem 3:3.

Nie chodziło tylko o rywali-
zację sportową, ale o integrację 
strażaków i dobrą zabawę. 
Cieszy fakt, że tym, co dzieje 
się u strażaków w rzędowie, 
interesują się władze samo-
rządowe naszej gminy, czego 
dowodem była obecność Wójta 
Gminy Waldemara Kampy. 

Dla najmłodszych również 
było mnóstwo atrakcji, mo-
gli pomalować sobie twarze, 
dzieciom czas umilił animator, 
który przygotował sporo zabaw 
i gier. W nagrodę wszystkie 
dzieciaki zostały nagrodzone 
słodyczami. 

W siedzibie remizy stra-
żackiej zorganizowano bufet, 
w którym można było zaku-
pić napoje, piwo, kawę, ciasto 
oraz kiełbasę z grilla. Oprawę 
muzyczną imprezy zapewnił 
nam zespół muzyczny „FUN 

MUSIC”, który uświetnił or-
ganizację imprezy do późnych 
godzin wieczornych.

Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom oraz przyby-
łym gościom za tak liczne 
uczestnictwo. Pragniemy 
podziękować osobom, które 
brały czynny udział w orga-
nizowaniu tej imprezy, takie 
wydarzenie mogło odbyć się 
tylko i wyłącznie dzięki bez-
interesownemu wsparciu na-
szych sponsorów, za co bardzo 
dziękujemy.

pIKNIK STRAŻACKI W RZĘDOWIE
BEATA MAZUR

Dnia 2.05.2017 r. na boisku wiejskim w Rzędowie odbył się pik-
nik Strażacki. Imprezę już po raz kolejny zorganizowały: Ochot-
nicza Straż pożarna, Mniejszość Niemiecka oraz Rada Sołecka.
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■ W dniu 30 marca odbyły się w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kadłubie Turaw-
skim eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej w katego-
rii szkół podstawowych. Do Turnieju 
przystąpiły dwie szkoły podstawowe 
i gimnazjum – Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Osowcu oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie 
Turawskiej. Turnieje szkolne wyłoniły 
swoich zwycięzców, którzy przystąpili 
do eliminacji gminnych. Do eliminacji 
powiatowych, które odbyły się 6 kwiet-
nia w OSP Osowiec zakwalifikowali się 
następujący uczniowie: 
I miejsce – Kinga Kot z Osowca, 
II miejsce – Kacper Oleksowicz z Osowca, 
III miejsce –  Magdalena Buczek z Ligoty 

Turawskiej.

■ W dniu 6 kwietnia w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Osowcu odbyły się 
eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież 
pisała test przez 45 minut w trzech kate-
goriach: szkoły podstawowe, gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne. W konkursie 
brało udział 47 uczestników. Naszą 
gminę reprezentowali w kategorii szkół 
podstawowych: Kinga Kot z Osowca, 
Kacper Oleksowicz z Osowca, Magda-
lena Buczek z Ligoty Turawskiej, nato-
miast w kategorii gimnazja: Luiza Staś, 
Marcel Wodarz, Natalia Kowalczyk. 
Konkurs otworzył i powitał zebranych 
Prezes Zarządu Powiatowego OSP rP 
dh Andrzej Puławski oraz Wójt Gminy 
Turawa Waldemar Kampa. Obecni byli 
również sekretarz Zarządu Powiato-

wego OSP rP dh Barbara Dębska oraz 
skarbnik Zarządu Powiatowego OSP 
rP dh Artur Gallus. Po zakończeniu 
pierwszego etapu rozpoczęto dogrywkę 
wyłaniającą końcowych laureatów. Do 
eliminacji wojewódzkich w kategorii 
szkół podstawowych zakwalifikowali się: 
Piotr Spyra z Krasiejowa oraz Szymon 
Minosora, w kategorii gimnazja: nasza 
reprezentantka Luiza Staś z Ligoty Tu-
rawskiej oraz Wiktoria Merc z Biadacza. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 
Jakub Gonsior i Szymon Zmuda. Na za-
kończenie wszyscy poczęstowani zostali 
obiadem, a po nim wręczono dyplomy 
i nagrody. Nagrody otrzymali wszyscy 
uczestnicy.

■ Od 14 marca 2017 r. w siedzibie DFK 
Osowiec odbywał się kurs j. niemieckiego 
dla początkujących. Zajęcia odbywały się 
dwa razy w tygodniu przez 6 tygodni, 
razem 24 godz. lekcyjne. Stworzone 
zostały małe grupy, nasza liczyła 9 osób. 
Pod okiem pani germanistki uczestnicy 
kursu dla dorosłych uczyli się słówek 
i zwrotów w j. niemieckim. W naszej 
gminie jest to już druga edycja kursu, 
pierwsza odbyła się jesienią na terenie 
siedziby DFK Węgry. Mamy nadzieję, 
że kursy ,,Deutschkurs im DFK” zyskają 
więcej zwolenników.

Zapraszamy na nowy nabór jesienią.
Stroną organizacyjną, w tym logi-

styczną, zajmuje się TSKN na Śląsku 
Opolskim.

■ W środę 19 kwietnia w naszej parafii 
przy licznie zebranych wiernych odbył się 
dekanalny „Emaus” kapłański. Mszy św. 
w intencji żyjących i zmarłych kapłanów 
naszego dekanatu przewodniczył ks. 
dziekan Jan Konik. Zebranych kapłanów 
i wiernych powitał ks. proboszcz Tadeusz 
Muc, a słowo Boże wygłosił nasz były 
proboszcz ks. Franciszek Lerch, który 
23 stycznia 2017 roku został wyniesiony 
przez Ojca św. Franciszka do godności 
„Kapelana Jego Świętobliwości. Bardzo 
serdecznie gratulujemy tego zaszczyt-
nego tytułu.

WIADOMOŚCI Z OSOWCA
ARTUR GALLUS
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■ W dniu 14 maja, przy wspaniałej 
słonecznej pogodzie, odbyła się już III 
pielgrzymka rowerowa naszej parafii do 
„Studzionki”. Uczestnicy zebrali się o godz. 
13.45 przy kościele w Kolanowicach. Stam-
tąd zorganizowaną grupą ok 100 osób udali 
się w trasę na czele z ks. proboszczem. 
Na miejscu zgromadziło się jeszcze wielu 
parafian, którzy przyjechali na rowerach 
indywidualnie oraz samochodami. O godz. 
15.00 rozpoczęło się nabożeństwo maryjne. 
Słowo powitania wygłosił do nas ks. pro-
boszcz z łubnian – jako gospodarz tego 
miejsca. Na zakończenie otrzymaliśmy 
błogosławieństwo i wróciliśmy indywi-
dualnie do domów.

■ W dniu 27 maja przy naszym kościele para-
fialnym opiekunka Dzieci Maryi pani róża Świerc 
zorganizowała Festiwal Pieśni Maryjnej „Maryjo, 
ja Twe Dziecię”. Uczestnikami festiwalu byli: w ka-
tegorii solistów – Karolina Staś, Marta Tarara, 
Urszula Buba, Wiktoria Styczyńska, Wiktoria 
Szymon, a w kategorii zespoły – chórek Kotórz 
Wielki, chórek Ozimek, JN Węgry, Serduszka Maryi 
z Osowca i Trzęsiny, Dzieci Jana Pawła z Osowca, 
Marianki z Budkowic. W trakcie festiwalu można 
było poczęstować się kawą, herbatą i ciastem, 
a o godz. 13.30 był obiad. Śpiewanie zakończyło 
się nabożeństwem Maryjnym.

■ 27 maja już po raz drugi strażacy z OSP Osowiec 
zorganizowali zbiórkę złomu w Osowcu, Węgrach, 
Kolanowicach i Marszałkach. Akcja się powiodła, 
a środki z zebranego złomu przeznaczone zostały 
na uzbrojenie i karosację otrzymanego nieodpłatnie 
z Policji samochodu, który w czerwcu trafi już do 
oddziału bojowego. Strażacy bardzo serdecznie 
dziękują wszystkim za zrozumienie i przekazany 
złom. To Państwo wszyscy dołożyliście cegiełkę w ra-
towanie zdrowia i życia ludzkiego, gdyż samochód 
ten przeznaczony jest do zdarzeń drogowych.
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W konkursie wzięli udział uczniowie 
klas II–III szkół podstawowych 

z Kadłuba, Ligoty, Osowca, Węgier i Zawa-
dy. Małym recytatorom dopingowali nie 
tylko ich rodzice i nauczyciele, ale również 
zaproszeni goście: wójt gminy Turawa 
– Waldemar Kampa, sołtys wsi Ligota 
Turawska – Danuta Matysek i przedsta-
wiciele kół DFK Gminy Turawa.

Na powitanie uczniowie klas II–III 
szkoły w Ligocie Turawskiej przedsta-
wiali inscenizację w języku niemieckim 
„Prinzessin Fröschi sucht einen Mann”, 
która rozbawiła wszystkich obecnych 
i rozluźniła atmosferę, wprowadzając 
wesoły nastrój.

Jury w składzie: ryszard Karolkiewicz 
– doradca do spraw oświaty w VDG 
Opole (Związek Niemieckich Stowarzy-
szeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce), 
Brygida Kansy – emerytowany dyrektor 
szkoły i Aneta Barłóg – nauczyciel języka 
niemieckiego w PG w Turawie wyłoniło 
dziewięciu najlepszych recytatorów. 

I miejsce – Sara Barć z PSP w Ligocie 
Turawskiej, Paweł Hełka ze SSP w Ka-
dłubie Turawskim, Mateusz Synowski 
z PSP w Ligocie Turawskiej

II miejsce – Nico Grzeschik z PSP 
w Ligocie Turawskiej, Maxymilian Spyra 
z PSP w Zawadzie, Emilia Świtała z PSP 
w Ligocie Turawskiej

III miejsce – Oliwia Kałuża ze SSP 
w Węgrach, Weronika Langner z PSP 
w Osowcu, Kamila Niemczyk ze SSP 
w Węgrach

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i liczne nagrody rzeczowe. 
Sponsorami nagród i tradycyjnego poczę-
stunku byli: Urząd Gminy Turawa i koła 
DFK Ligoty Turawskiej i Kadłuba Turaw-
skiego, za co serdecznie dziękujemy.

Pragniemy też podziękować recyta-
torom i ich nauczycielom za trud i za-
angażowanie włożone w przygotowanie 
do konkursu.

Dzięki różnorodnym formom pro-
wadzenia języka niemieckiego już od 
najmłodszych klas, uczniowie ligockiej 
szkoły osiągają corocznie sukcesy na Woje-
wódzkim Konkursie Języka Niemieckiego. 
W tym roku szkolnym laureatami tego 
konkursu zostali: Kevin Pikos – uczeń 
klasy IV, najmłodszy laureat w historii 
naszej szkoły i Julia Pippa – uczennica 
klasy VI, a finalistką została Magdalena 
Buczek, uczennica klasy IV.

KONKURS RECYTATORSKI W LIGOCIE TURAWSKIEJ 
pT. „AUCh DIE KLEINSTEN KöNNEN WAS LEISTEN”
ANNA pIKOS

publiczna Szkoła podstawowa w Ligocie Turawskiej od wielu lat podejmuje róż-
ne inicjatywy w celu promowania języka niemieckiego jako języka mniejszości 
narodowej. Kolejnym przedsięwzięciem była siódma edycja Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego w języku niemieckim pt. „Auch die Kleinsten können was leisten”, 
która odbyła się 26 kwietnia 2017 r. 
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Zarząd Ochotniczej Straży pożarnej w Ka-
dłubie Turawskim zapoczątkował nową 
tradycję – obchody Gminnego Floriana 
jako święta wszystkich strażaków. 

Impreza, która odbyła się 2 maja 2017 r. 
miała bardzo ciekawy przebieg. O godz. 

15.30 odbył się wymarsz spod miejscowej 
remizy, a następnie uroczystą mszę świętą 
w intencji strażaków i ich rodzin odprawił 
powiatowy duszpasterz strażaków ks. 
Tomasz Piontek – proboszcz parafii św. 
Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim. 
W homilii kapłan podziękował strażakom 
ochotnikom za ich trud i społeczną pracę 
dla dobra mieszkańców. 

Po uroczystej mszy św. wszyscy uczest-
nicy udali się w zorganizowanym szyku, 
by kontynuować obchody swojego święta. 
Na placu z tyłu remizy wyróżnieni strażacy 
zostali uhonorowani odznaczeniami. Druh Ernest Grzesik 
mógł poczuć się szczególnie dumny, gdyż został odznaczony 
odznaką za 50-letnią służbę w kadłubskiej straży pożarnej. 

Pozostali wyróżnieni odznakami: 
Strażak Wzorowy – Patryk Latusek,•	
wysługa 25 lat – Krystian Hajduczek,•	
wysługa 10 lat: Denis Hepner, roman Wróblewski,•	
wysługa 5 lat: Marcin Czolek, Martina Gabryś, Patrycja •	
Gabryś,
Srebrna Odznaka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: •	
Daria Skiba, Katarzyna Hełka, Katarzyna Kasprzyk i Julia 
Matysek,
Brązowa Odznaka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: •	
Marcel Koc, Seweryn Koc. 

Po części oficjalnej wszyscy przybyli uczestnicy imprezy zostali 
zaproszeni na poczęstunek do sali mieszczącej się na piętrze. 
Całą imprezę poprowadzili prezes Damian Salawa i naczelnik 
Andrzej Latusek z zarządu OSP Kadłub Turawski. O godz. 
18.00 rozpoczęły się pokazy grupy rekonstrukcyjnej przybyłej 
z Górnego Śląska. Także młodzi strażacy mogli zaprezentować 
swoje umiejętności i zademonstrowali wszystkim uczestnikom 
swoje możliwości w gaszeniu pozorowanego pożaru. Wieczorem 
w sali remizy odbyła się zabawa taneczna. 

Imprezę uświetnili przedstawiciele Zarządu Gminnego – 
druhowie: komendant Artur Gallus i prezes Benedykt Śliwa 
oraz wójt gminy Turawa Waldemar Kampa. Do Kadłuba 
Turawskiego przybyły delegacje wszystkich jednostek OSP 
z terenu turawskiej gminy. Mamy nadzieję, że zapoczątkowana 
tradycja wpisze się na stałe w cykl uroczystości obchodzonych 
na terenie gminy Turawa.

OBChODY GMINNEGO FLORIANA  
W KADłUBIE TURAWSKIM
ZARZąD OSp KADłUB TURAWSKI
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PODZIęKOWANIA
w imieniu własnym i mojej rodziny 
składam serdeczne podziękowania 

za bardzo szybką pomoc, 
życzliwość, wyrozumiałość 

oraz profesjonalne wykonanie swojego 
zadania dla strażaków z osP Kadłub 

turawski, strażaków z osP gminy turawa 
i strażaków PsP opole, którzy brali udział 

w gaszeniu pożaru w dniu 3.04.2017 r. 
w Kadłubie turawskim przy ul. Głównej 37.

z poważaniem
Franciszek Fenger z rodziną

rodzina Fenger zamieszkała 
w Kadłubie turawskim 

przy ul. Głównej 37 
składa podziękowania 

Panu ernestowi Grzesikowi 
sołtysowi Kadłuba turawskiego 

za wsparcie i zaangażowanie w pomoc 
przy usuwaniu skutków pożaru, 
który miał miejsce 3.04.2017 r.

z poważaniem
rodzina Fenger

sąsiadom i Mieszkańcom Kadłuba 
turawskiego dziękujemy 
za życzliwość i wsparcie 

oraz chęć pomocy przy odbudowie 
budynków, które uległy zniszczeniu 

podczas pożaru 
w dniu 3.04.2017 r.

z poważaniem
rodzina Fenger
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Podczas spotkania w Bierdzanach wręczono medale •	
za długoletnie pożycie naszym jubilatom. Państwo 
Śliwińscy przeżyli wspólnie 50 lat.

Z działalności DFK Bierdzany

Projekt Koła DFK BIErDZANy /Treffen mit dem 
Film – „Im Schatten der Esche” – zusammen mit dem 
Bastelworkshop fur Kinder.

17.05.2017 r. rozpoczęliśmy projekt kulturalny, w tym 
dniu dzieci z koła DFK z zakupionych materiałów przygo-
towały – przy wskazówkach Pani moderator – samodzielnie 
kartki z okazji Dnia Matki, które z kolei zostały wręczone 
naszym matkom podczas drugiego dnia przeprowadzenia 
projektu, tj w dniu 31.05.2017.

Pierwszy dzień projektu to nie tylko praca– ale także 
poczęstunek przygotowany przez panie z Klubu Seniora 
Bierdzany. „Wodzenie niedźwiedzia” przez naszych strażaków. •	

Oby tradycji stało się zadość.

WARTO WSpOMNIEć, CO SIĘ DZIAłO W BIERDZANACh
RITA GABRYŚ – SOŁTYS

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.•	

plany na najbliższe dni czerwca:

Przy okazji pikniku z okazji Dnia Dziecka organizacja •	
wspólnego przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży, po-
kazy ratownictwa drogowego, kurs udzielania pierwszej 
pomocy przeprowadzany na fantomie, demonstracja 
udzielania i instrukcja przeprowadzenia reanimacji – 
w wykonaniu ratowników z naszej jednostki OSP.
Nowość – to montaż zewnętrznej siłowni w parku.•	
Klub sportowy „Sokoły” Bierdzany planuje wykonanie •	
nawodnienia boiska oraz montaż kolejnych siedzisk 
dla kibiców.
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Wiele osób z pewnością ma-
rzyło w dzieciństwie o tym, 
aby w przyszłości zostać cu-
kiernikiem albo ratownikiem 
medycznym. 

Dzieci w Bierdzanach miały 
taką możliwość, aby już 

od najmłodszych lat poczuć 
się trochę jak cukiernik lub 
ratownik medyczny – dzię-
ki warsztatom, które zostały 
zorganizowane w ramach za-
jęć świetlicy środowiskowej 
w Bierdzanach.

27 marca odbyły się warsz-
taty cukiernicze, które popro-
wadziła pani Ewa Bonomini-
-Ulfik z Manufaktury słod-
kości „Bonominka” w Opolu. 

Polegały one na własnoręcz-
nym wykonaniu przepysznych 
i kolorowych lizaków. Pani 
Ewa najpierw zaprezentowała 
sposób wykonania słodyczy 
z ciepłego karmelu. Dzieci 
i nie tylko (bo także rodzice, 
którzy przyprowadzili swoje 
pociechy na warsztaty i już na 
nich zostali) byli pod wraże-
niem. Następnie uczestnicy 
zajęć samodzielnie wykona-
li cukierki i lizaki o smaku 
truskawkowym, w różnych 
kształtach. Było słodko i ko-
lorowo). 16 maja natomiast 
odbyło się spotkanie z panią 
Elżbietą Zwiech – ratownikiem 
medycznym i pielęgniarką 
pracującą na oddziale inten-
sywnej terapii oraz w karetce 

reanimacyjnej. Dzieci zapo-
znały się z podstawowymi 
umiejętnościami przydatnymi 
w udzielaniu pierwszej pomo-
cy, ćwiczyły na fantomach, 
a także mogły sprawdzić się 
w prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej oraz 
poznały mechanizm postępo-
wania w sytuacji zadławień 

i zakrztuszeń – jak prawidłowo 
udzielać pomocy.

Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Dzieci nie 
tylko dobrze się bawiły, ale 
także wiele się nauczyły. 

Warsztaty sfinansowane 
zostały ze środków przeciw-
działania alkoholizmowi.

WARSZTATY W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
W BIERDZANACh
SABINA WIEChA



25
2/110 Czerwiec 2017

W dniu 6.06.2017 r. nasz klub już piąty 
raz zorganizował turniej dla dzieci z gmi-
ny Turawa, pod nazwą „TALENTIADA”. 
Jak co roku w turnieju piłki nożnej na 
boisku w Osowcu spotkały się dzieci 
z klas I–III.

przewodnią ideą tego turnieju jest umoż-
liwienie najmłodszym, 6–10-letnim 

chłopcom i dziewczynkom zakosztowa-
nia nieskrępowanej gry w prawdziwym 
turnieju piłkarskim.

Pomysłodawcami tej imprezy sporto-
wej są trenerzy UKS GOSDiM Turawa. 
Warto zaznaczyć, że z roku na rok, nasz 
turniej przyciąga coraz więcej uczestni-
ków. Podczas tegorocznej edycji bawiło się 
z nami aż 80 dzieci. Każdy był zwycięzcą, 
ponieważ wszyscy otrzymali pamiątkowe 
medale i dyplomy. Dodatkowo wielu 
wyróżniających się zawodników w swojej 
kategorii wiekowej otrzymało wspaniałe 
nagrody sportowe.

Chcemy serdecznie podziękować 
przedstawicielom Urzędu Gminy Turawa 
za wsparcie i pomoc w realizacji turnieju. 
Podziękowania należą się również na-
uczycielom szkół podstawowych, którzy 
poświęcili swój czas, by być z nami oraz 
trenerom UKS GOSDiM Turawa za pomoc 
i zaangażowanie podczas turnieju.

Turniej sfinansowano ze środków 
Gminnego Programu Profilaktyki.

„TALENTIADA” V EDYCJA
GRZEGORZ NOWAKOWSKI
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W dniach 7, 9, 13 i 15 marca odbyła się 
kolejna edycja Turnieju Szkół Gminy 
Turawa w Tenisie Stołowym. 

Tradycyjnie już areną zmagań była sala 
OSP w Węgrach. W rozgrywkach 

wzięli udział uczniowie trzech szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy 
oraz z gimnazjum w Turawie. rozgryw-
ki dostarczyły wielu niezapomnianych 
emocji i pozwoliły uczniom oraz nauczy-
cielom na zweryfikowanie poziomu gry 
w ping-ponga. Wyniki, zwłaszcza wśród 
klas gimnazjalnych, okazały się wielką 
niespodzianką, ale pokazały jednoznacz-
nie, że trening i zaangażowanie we własny 
rozwój przynoszą efekty. Bezkonkuren-
cyjny okazał się uczeń piątej klasy szkoły 
podstawowej w Osowcu, Oliwier Krecz-
mer, który zwyciężył zarówno w swojej 
kategorii wiekowej, jak i wśród znacznie 
starszych kolegów z gimnazjum. Warto 
dodać, że w rozegranych i wygranych 
przez niego 30 pojedynkach stracił tylko 
jednego seta. Wśród dziewcząt również 

zwyciężyła uczennica PSP w Osowcu,  
Natalia Gontarz, która ograła rówie-
śniczki, a także starsze koleżanki z gim-
nazjum. Natalia, podobnie jak Oliwier, 
przegrała tylko jednego seta, wygrywając 
wszystkie 24 swoje mecze. Nagrody dla 
zwycięzców ufundował Urząd Gminy 
w Turawie, a rozgrywki zorganizował 
referat Turystyki i Promocji. Dzięku-
jemy również za pomoc członkom OSP 
w Węgrach, nauczycielom za wyszkolenie 
dzieci i młodzieży i zachęcanie do spor-
towej rywalizacji.

Klasy 1–4 
Dziewczęta
Paulina Mrowiec PSP Osowiec•	
Karolina rudnik PSP Ligota Turawska•	
Marta Krawczyk PSP Ligota Turawska•	

Chłopcy
Nikodem Lipp – PSP Ligota Turawska•	
Bartosz Słychań – PSP Osowiec•	
Jakub Kostorz – PSP Ligota Turawska•	

Klasy 5–6

Dziewczęta
Natalia Gontarz – PSP Osowiec•	
Julia Pippa – PSP Ligota Turawska•	
Katarzyna Hełka – PSP Ligota Turawska•	
Chłopcy
Oliwier Kreczmer – PSP Osowiec•	
Dominik Kulig – PSP Ligota Turawska•	
Nikodem Lipp – PSP Ligota Turawska•	

Gimnazjum 
Dziewczęta 
Natalia Gontarz – PSP Osowiec•	
Katarzyna Kasprzyk – PG Turawa•	
Dafne Kozłowska – PG Turawa•	
Chłopcy
Oliwier Kreczmer – PSP Osowiec•	
robert Pytel – PG Turawa•	
Dominik Stotko – PG Turawa•	

Klasyfikacja szkół podstawowych:
Ligota Turawska•	
Osowiec•	
Bierdzany•	

GMINNE ROZGRYWKI TENISA STOłOWEGO
ADAM BOChENEK
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GMINNE ROZGRYWKI TENISA STOłOWEGO

O tym, że czas w miejscu nie stoi, wie 
każdy z nas. To co było wczoraj, dziś już 
jest historią. Swoją historię mają też 
Turawskie Biegi przełajowe. 

Dwudziestego maja, w sobotę, odbyła 
się już ich osiemnasta edycja, czyli 

osiągnęliśmy pełnoletność. W tym roku 
nietypowo spotkaliśmy się w Kotorzu 

Małym na pięknym i zadbanym obiek-
cie miejscowego LZS-u, a to dlatego, że 
w Turawie trwa budowa hali i bieganie 
w tym miejscu stało się niemożliwe. Im-
prezą towarzyszącą „Biegu po życie” była 
akcja „Kilometry dobra”, w której każdy 
mógł uczestniczyć, wpłacając dowolną 
sumę pieniędzy, które przeznaczone były 

na organizację spotkań podnoszących 
świadomość w dziedzinie zachorowań na 
cukrzycę, zorganizowane przez Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków Oddział 
w Opolu i Pracownię Orange w Kotorzu 
Wielkim. W związku z tym odbył się też 
„Bieg dla Słodziaka” na dystansie 400 m, 
w którym udział wzięło około 200 osób. 
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał 
Zastępca Wójta Pan Sławomir Kubic-
ki, życząc wszystkim jak najlepszych 
wyników. Tradycyjnie jako pierwsze 
startowały najmłodsze dzieci, mając 
do pokonania 150 m. Wraz z wiekiem 
uczestników, rósł też dystans , jaki trzeba 
było pokonać. Bieg główny, w kategorii 
Open, to dla pań 2000 m, a dla panów 
5000 m. Jak się okazało, panowie mieli 
do pokonania w rzeczywistości 5300 m, 
jednak nie stanowiło to dla nich żadnego 
problemu. Nie przeszkadzał też zbytnio 
wiejący dość mocno wiatr. Pogoda, mimo 
że dzień wcześniej panował upał, dla 
zawodników była dobra, ponieważ dość 
mocno się ochłodziło, ale na szczęście 
nie spadła ani jedna kropla deszczu. 
Nad sportowym przebiegiem zawodów 

OSIąGNĘLIŚMY pEłNOLETNOŚć
ADAM BOChENEK
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czuwali Grzegorz Kwieciński i Tomasz 
Piwowarczyk, pełniący równocześnie 
funkcję sędziów zawodów. Na mecie każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, 
a pierwszych trzech zawodników każdej 
kategorii zostało nagrodzonych pucharem, 
dyplomem oraz nagrodą rzeczową, które 
ufundował Urząd Gminy w Turawie. 
Dodatkową przyjemnością, głównie dla 
dzieci, były dmuchane atrakcje, program 
animacyjny, a dla dorosłych, możliwość 
zbadania składu ciała i uzyskania porady 
od dietetyka w zakresie prawidłowego 
odżywiania się. Nad prawidłową pracą 
biura zawodów czuwała jak zawsze nie-
zawodna Dyrektor Gimnazjum w Tu-
rawie Eryka Matysek, która sprawnie 
kierowała zaangażowanymi w pomoc 
nauczycielami, pracownikami szkoły oraz 
uczniami. Dziękuję serdecznie wszystkim 
za pomoc przy organizacji tegorocznej 
edycji Turawskich Biegów Przełajowych 
i zapraszam już za rok.

Oto jak przedstawiają się wyniki XVIII 
Turawskich Biegów Przełajowych w po-
szczególnych kategoriach:

Bieg numer 1 – 150 m – rocznik 2010 
i młodsi – dziewczęta

1 miejsce – Feliks Laura – Kotórz •	
Mały
2 miejsce – Wiecha Weronika – •	
Kadłub Turawski
3 miejsce – Gola Alicja – Kotórz •	
Mały
4 miejsce – Moch Nina – rzędów•	

Bieg numer 2 – 150 m – rocznik 2010 
i młodsi – chłopcy

1 miejsce – Stotko Mateusz – Kotórz •	
Mały
2 miejsce – Kluczny Michał – •	
Kotórz Mały
3 miejsce – Wielgus Michał – •	
Turawa
4 miejsce – Curlok Adrian – •	
Osowiec

Bieg numer 3 – 300 m – rocznik 
2009–2008 – dziewczęta

1 miejsce – Bartosz Paulina – PSP •	
łubniany
2 miejsce – Buhl Paulina – PSP •	
łubniany
3 miejsce – Dorosz Alicja – PSP •	
Jełowa
4 miejsce – Grabowska Paulina – •	
Daniec

Bieg numer 4 – 300 m – rocznik 
2009–2008 – chłopcy

1 miejsce – Piwowar Michał – PSP •	
łubniany
2 miejsce – Czupala Michał – Niwki•	
3 miejsce – Pytel Daniel – Ozimek•	
4 miejsce – Gędźba Aleksander – •	
PSP łubniany

Bieg numer 5 – 300 m – rocznik 
2007–2006 – dziewczęta

1 miejsce – Lukas Patrycja – PSP •	
Zawada
2 miejsce – Faltin Paulina – PSP •	
łubniany
3 miejsce – rudnik Karolina – PSP •	
Ligota Turawska
4 miejsce – Vanessa Steuer – PSP •	
Jełowa

Bieg numer 6 – 500 m – rocznik 
2007–2006 – chłopcy

1 miejsce – Karwat Dominik – PSP •	
Jełowa
2 miejsce – Blaszczyk Aleksander – •	
PSP łubniany
3 miejsce – Słychań Bartosz – PSP •	
Osowiec
4 miejsce – Staś Marcin – PSP •	
Zawada

Bieg numer 7 – 600 m – rocznik 
2005–2004 – dziewczęta

1 miejsce – Katarzyna Krawczyk – •	
PSP Ligota Turawska
2 miejsce – Bacajewska Wiktoria – •	
PSP łubniany
3 miejsce – Pielawa Weronika – PSP •	
Osowiec
4 miejsce – Karwat Karolina – PSP •	
Jełowa

Bieg numer 8 – 1000 m – rocznik 
2005–2004 – chłopcy

1 miejsce – Nowak Dominik – PSP •	
Zawada
2 miejsce – Gabor Bartosz – PSP •	
Zawada
3 miejsce – Stolarczyk Sebastian – •	
PSP Jełowa
4 miejsce – Nawrat Dawid – PSP •	
łubniany

Bieg numer 9 – 1000 m – rocznik 
2003–2002 – dziewczęta

1 miejsce – Błaszków Maja – PG •	
Turawa
2 miejsce – Wagner Kinga – PG •	
Turawa

3 miejsce – Majewska Aleksandra •	
– Opole
4 miejsce – Wiecha Magdalena – PG •	
Turawa

Bieg numer 10 – 1500 m – rocznik 
2003–2002 – chłopcy

1 miejsce – Fuhl rafał – PG Turawa•	
2 miejsce – Geppert Jakob – PG •	
Turawa
3 miejsce – Dworaczyk Marek – PG •	
Turawa
4 miejsce – Strzelczyk Mateusz – PG •	
Turawa

Bieg numer 10 – 1500 m – rocznik 
2001–2000 – dziewczęta

1 miejsce – rozwadowska Angelika •	
– PG Turawa
2 miejsce – Nowak roksana – PG •	
Turawa
3 miejsce – Stępień Wiktoria – PG •	
Turawa
4 miejsce – Knopp Loretta – PG •	
Turawa

Bieg numer 11 – 2000 m – rocznik 
2001–2000 – chłopcy

1 miejsce – Kilan Przemysław – •	
Kłobódź
2 miejsce – Dul Kacper – PG •	
Turawa
3 miejsce – Terczyński Jakub – PG •	
Turawa
4 miejsce – rychlik Dawid – •	
Ozimek
5 miejsce – Morawietz Tomasz – PG •	
Turawa

Bieg numer 11 – 2000 m – rocznik 
1999 i starsi (pANIE OpEN)

1 miejsce – Długosz Paulina – •	
Brynica
2 miejsce – Pogrzeba Klaudia – •	
Brynica
3 miejsce – Mrocheń Justyna – •	
Zawada
4 miejsce – Jakubowska – Pytel •	
Kamila – Ozimek

Bieg numer 12 – 5000 m – rocznik 
1999 i starsi (pANOWIE OpEN)

1 miejsce – Kokot Daniel – Ozimek•	
2 miejsce – Fuhl łukasz – Węgry•	
3 miejsce – Juszczyk Paweł – Kotórz •	
Wielki
4 miejsce – Zapiór Jacek – Zawada•	
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Impreza odbyła się w opolskim Cen-
trum Sportu, a do udziału zaproszono 

16 drużyn z województwa opolskiego, 
które zostały podzielone na dwie grupy: 
niebieską i czerwoną. Nasza drużyna ry-
walizowała w grupie niebieskiej systemem 
każdy z każdym. Mieliśmy okazję spotkać 
się z takimi drużynami, jak: Odra Opole, 
Football Academy, Uczniowski Klub 
Piłkarski „Gol”, rodło Opole, Soccer 
College łubniany, Piast Strzelce Opolskie, 
Akademia GKS Piomar Tarnów Opolski. 
Nasi chłopcy na tle innych znanych dru-
żyn wypadli bardzo dobrze, zajmując III 
miejsce w swojej grupie. 

Zespół pokazał, że potrafi grać w pił-
kę i że ma ogromny potencjał, chociaż 
były i chwile słabości. Na szczęście tych 
gorszych momentów było dużo mniej 

i chłopcy wrócili do domu z ogromnym 
pucharem. 

Organizator zaplanował także konkurs 
żonglerki. Każda drużyna mogła wysta-
wić tylko jednego zawodnika. Trener 
Grzegorz Nowakowski do boju posłał 
Dominika Wienczka i jak się okazało był 
to strzał w dziesiątkę. Dominik podczas 
swojej próby podbił piłkę w powietrzu 19 
razy, co było najlepszym wynikiem tego 
dnia. Nasz zawodnik otrzymał wspaniałą 
nagrodę indywidualną.

Podczas turnieju było bardzo gorą-
co, tym większe brawa dla chłopców 
za zaangażowanie i walkę do końca. 
Podziękowania kierujemy również do 
rodziców i kibiców, którzy przybyli do 
Opola i trzymali kciuki za naszych ma-
łych piłkarzy.

ECO CUp 2017
GRZEGORZ NOWAKOWSKI
Zawodnicy z rocznika 2008 klubu UKS GOSDiM TURAWA w sobotnie popołudnie 
27 maja 2017 r. wzięli udział w II edycji turnieju ECO CUp organizowanym przez 
Akademię Odry Opole. 
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pODSUMOWANIE DRUGIEGO CYKLU 
TURNIEJóW „ELTOR CUp 2017”
GRZEGORZ NOWAKOWSKI

Rozgrywki były prowa-
dzone równolegle na 

dwóch boiskach, każda dru-
żyna rozegrała po 7 spotkań, 
a klasyfikacja końcowa nie 
była prowadzona. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale, 
a każda drużyna dodatkowo 
odjechała do domu z pamiąt-
kowym pucharem. Było dużo 
grania, nauki i zabawy. 

Szczególnie chcieliby-
śmy podziękować: Firmie 
ELTOr – za ufundowanie 
wspaniałych nagród. Fir-

mie TrANS-MEDyK – za 
zabezpieczenie medyczne, 
podczas trwania turniejów. 
rodzicom – za zaangażo-
wanie i niezbędną pomoc 
oraz całej rzeszy ludzi dobrej 
woli, którzy bez wahania po-
mogli naszemu klubowi.

Rocznik 2010 
1. ODrA OPOLE 2011 
2. OKIS PrÓSZKÓW 
3. TOr DOBrZEŃ WIELKI 
4.  KS MAłAPANEW 

OZIMEK

5. UKP GOL OPOLE 
6. OKS ODrA OPOLE 2010 
7. SC łUBNIANy 
8. UKS TUrAWA 

Rocznik 2008 
1. PIAST STrZELCE 
OPOLSKIE 
2. MArCINKI KĘPNO 
3. MAłAPANEW OZIMEK 
4. SC łUBNIANy 
5. ODrA OPOLE 
6. FA OPOLE 
7. UKP GOL OPOLE 
8. UKS TUrAWA

Rocznik 2002 
1. KS KrASIEJÓW 
2. CHrÓŚCICE 
3. DOBrZEŃ WIELKI 

4. LKS BIErDZANy 
5. FC1 CHrONSTAU 
6. SC łUBNIANy 
7. UKS TUrAWA II 
8. UKS TUrAWA I

Rocznik 2006 
1. UKS ZryW OPOLE 
2.  DFS KOTÓrZ MAły  

(drużyna nie dojechała)
3. UKP GOL OPOLE II 
4. UKP GOL OPOLE I 
5.  KS MAłAPANEW 

OZIMEK
6. SC łUBNIANy 
7. FC1 CHrONSTAU 
8. UKS TUrAWA

25–26 marca 2017 r., na stadionie w Osowcu przy ulicy 
Dworcowej odbyły się cztery turnieje, a ich organizatorem 
był klub UKS GOSDiM TURAWA. W turniejach rywalizowało 
aż 31 drużyn, w których grało 350 zawodników. 



32
Kwartalnik Gminy Turawa

KROpELKI 
ADAM BOChENEK

To słowo uwielbiają wszystkie dzieci 
i …nauczyciele też. Wreszcie są. Czas 

relaksu, zabawy i odpoczynku. Pamiętaj-
cie jednak o tym, by wszystkie zabawy 
i miejsca do tych zabaw były bezpieczne. 
Woda, z której będziecie korzystać, to 
żywioł, z którego trzeba umieć korzystać. 
Po pierwsze zażywajcie kąpieli pod opieką 
osób dorosłych, kąpcie się w miejscach, 
które są do tego przeznaczone lub, gdzie 
wiecie, jak ukształtowane jest dno. Nigdy 
nie wskakujcie do wody bez wcześniej-
szego namaczania i unikajcie skoków do 
wody tam, gdzie jest płytko. 

Inne zagrożenia to poruszanie się 
po drogach. Pamiętajcie, że nie każdy 
kierowca was widzi. Jadąc rowerem czy 
motorowerem koniecznie używajcie ka-
sków chroniących głowę. Jeśli nie macie 
jeszcze karty rowerowej, to poproście 
kogoś, kto ją ma lub kogoś dorosłego, 
by jechał z wami. Jeśli korzystacie z dróg 
publicznych, to pamiętajcie – obowią-
zują was takie same przepisy jak innych 
kierujących, a i piesi muszą stosować się 
do przepisów. To wakacje, nigdzie nie 
musicie się spieszyć. Bezpieczeństwo 
i zdrowie jest najważniejsze, wasi rodzice 
pewnie powtarzają wam to każdego dnia. 
Niektórzy z was pewnie wyjadą gdzieś 
daleko, inni trochę bliżej, a jeszcze inni 
wypoczywać będą na miejscu. W naszej 
okolicy nie brakuje ciekawych miejsc, 
a wiem, że jeśli ktoś chce się dobrze 
bawić, to wystarczą mu jego znajomi 
i dobry humor.

W związku z tym mam dla was kon-
kurs fotograficzny pt. „Wesołe i bezpieczne 
wakacje”. Konkurs jest dla dzieci do 
lat 16, mieszkających na terenie gminy 
Turawa i ważne, by zdjęcia były zrobione 
przez was osobiście. Mogą to być zdję-
cia zrobione telefonem komórkowym. 
Każdy kto chce wziąć udział w zabawie 
musi przesłać drogą elektroniczną lub 
przynieść do nas osobiście na nośniku 
pamięci max. 3 zdjęcia zgodne z tematem 
konkursu. Adres mailowy do wysyłki to 

adam.bochenek@turawa.pl, jeśli ktoś 
chce przyjść osobiście, to zapraszam do 
Urzędu Gminy w Turawie pok. 20 na 
I piętrze. Ważne – termin zgłoszenia prac 
upływa 31 sierpnia. Informacje tel. 77 
4212 012 wew. 108. Macie całe wakacje, 
by zrobić i przesłać zdjęcia. Oczywiście 
będą nagrody i to w dwóch kategoriach 
wiekowych do 13 lat i 13–16 lat. Liczy 
się rok urodzenia dziecka. Przewidziano 

również jedną nagrodę główną Grand 
Prix. Nagrody będą atrakcyjne, po 3 
w każdej kategorii. Każde dziecko do 
zdjęć musi dołączyć oświadczenie, które 
znajduje się pod tekstem.

Życzę Wam ciekawych przygód, któ-
rymi mam nadzieję, że się podzielicie 
z nami poprzez zdjęcia. Wypoczywajcie 
i uważajcie na siebie.

Drogie Kropelki, Szanowni Kropelkowicze

WAKACJE!!

OŚWIADCZENIE
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/dzieci i przetwarzanie danych 
tylko dla potrzeb organizowanego konkursu fotograficznego

(imię, nazwisko dziecka/dzieci, data urodzenia)

w konkursie fotograficznym kwartalnika „Fala”. zgadzam się rów-
nocześnie na publikację prac i wizerunku dziecka/dzieci na łamach 
kwartalnika „Fala” oraz stronach internetowych urzędu Gminy. udział 
w konkursie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich zdjęć 
na rzecz urzędu Gminy turawa.

tel. kontaktowy 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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ŻART GROSZA WART
ZEbRAŁ ADAM BOChENEK

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 
– Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 
– To załóż łyżwy...

* * *
Organizowane są przejażdżki łodzią po jeziorze Geneza-

ret. Bilet kosztuje 500 dolarów. 
– To strasznie dużo – dziwi się zbulwersowany turysta. 
– Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą 
chodził! 
– Nie dziwię się, przy takich cenach!

* * *
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje 

z góralem:  
– Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?  
– A to by było... trzeci  roz w tym roku..

* * *
Jedzie facet pociągiem.  

Zgłodniał, poszedł do Warsu, wciągnął fasolkę po bretoń-
sku.  
Wraca do przedziału, ale po chwili czuje, że fasolka zaczyna 
mu jeździć po żołądku.  
Wychodzi z przedziału i zmierza w kierunku toalety.  
Naciska klamkę. Zajęte.  
Przechodzi do sąsiedniego wagonu. Nieczynne.  
Szybszym już krokiem przechodzi cały wagon do następne-
go WC.  
Zajęte. Biegiem do kolejnego ustępu. Nieczynne.  
Znów zajęte. Nieczynne. Nieczynne. Zajęte...  
Na ostatnich nogach facet wraca do swojego przedziału, 
w którym siedzi dwóch pasażerów.  
Koleś błagalnym głosem:  
– Panowie, błagam, siła wyższa, pozwólcie, ja tu w kąciku, 
na gazetę...  
Panowie patrzą po sobie z niesmakiem, ale trudno. OK.  
Jeden z nich wychodzi na korytarz, drugi otwiera okno, 
staje przy nim i zapala papierosa.  
Facet skulony w kącie:  
– Proszę pana, ale tu jest przedział dla niepalących.

* * *
Autobus z wycieczką zbliża się do granicy.  

– Piwo! Siku! – po raz któryś z rzędu rozweseleni pasażero-
wie zmuszają kierowcę do zatrzymania.  
Po dłuższej chwili, gdy już z powrotem zajęli miejsca w au-
tokarze, kierowca pyta głośno:  
– Czy kogoś Wam nie brakuje?  
Cisza. Po przekroczeniu granicy do kierowcy podchodzi 
mężczyzna i lekko bełkocząc mówi:  
– Nie ma mojej żony...  
– No przecież – wścieka się kierowca – przed odjazdem 
pytałem, czy kogoś Wam nie brakuje!  
Na to facet:  
– Ale mnie jej nie brakuje, tylko mówię, że jej nie ma...

Ślepe lustro

w ciszy ognia - złotym płomieniem,
w kępach trawy, pośród wiatru,
czas maluje obraz chwili,
która trwała nie przypadkiem.

Pod uśpionym nieboskłonem,
ozdobionym morzem świeczek,
w ciemnym lustrze wodnej toni,
drzewa kąpią swe korony.

świat na głowie postawiony,
zamienione niebo z ziemią,
nawet klucz co odlatywał,
w wodzie skąpał się niechcący.

Gór wierzchołki już uśpione
zamiast dumnie strzelać w górę,
kładą szczyty swoje nisko,
 dotykając brzegów lustra.

Patrzę na świat odwrócony,
pomieszane wszystkie role.
Czy to dobrze, tak na co dzień
szukać w górze – co na dole?

Raz jeszcze

zabierz mnie raz jeszcze
 do tych łąk kwiatem oblanych,
do tych traw wysokich, 
wschodem słońca malowanych.

zabierz mnie raz jeszcze 
do tych szczytów niezdobytych,
do tych szlaków krętych,
przygód jeszcze nie przeżytych. 

Pozwól złapać oddech pełny,
deszczem zmocz jak masz  w zwyczaju,
słońcem potem wysusz twarze,
chcę znów do takiego raju.

Daj znać chociaż chwilę wcześniej,
bym mój plecak mógł spakować,
zabierz w drogę mnie raz jeszcze,
bym przed światem mógł się schować.

na najwyższym siedzisz tronie,
leczysz wszystkie nasze smutki,
zabierz w drogę mnie raz jeszcze
nim upłynie czas mój krótki.

ADAM BOChENEK



34
Kwartalnik Gminy Turawa

FRANCISZEK hENRYK pARASZCZUK

MATKO – NASZ DOM RODZINNY!
znam takie miejsce na ziemi,
Cudowne miejsce, gdzie chciałbym żyć,
zawsze tam wracam myślami,
nawet gdy sam nie mogłem tam być.

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

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

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

ty uzdrawiasz nasz ból i koisz serca nasze,
jesteś słodyczą naszego życia,
stoisz przed nami wciąż widoczna,
i nigdy nie działasz z ukrycia!

Kochamy Ciebie. twoje dzieci!
Osowiec, 14.01.2016 r.

SNY SIę SPRAWDZAJĄ!
złociste słońce z błękitnych chmur już wyszło, 
a mnie ciągle chce się spać,
obudzony o poranku otwieram oczy,
wstaję, ażeby dotrzeć do Ciebie na czas.

  zdążyłem jeszcze zerwać bukiet róż dla twego serca,
  wiem jak uwielbiasz ten kwiat,
  zawsze króluje on wśród barwnego kobierca!

Cichutko pukam do twych drzwi,
otwierasz – widzę pięknie spleciony warkocz włosów,
ten błysk w oczach i uśmiech znany mi!

  już jesteś przy mnie, by zbliżyć się do moich ust,
  Pragniesz przytulić i ucałować mnie,
  splecione ręce mocno trzymają nas,
  Długo stoimy tak w zadumie,
  Bo nie liczy się dla nas czas.

wokół nas cisza, bo tylko nasze serca mają głos,
Pytają o nasze miłosne wspomnienia,
Czy pamiętamy te piękne wieczory majowe,
jak wtedy obficie rozkwitał ten biały bez!

  Byliśmy sobą zauroczeni w radości, bez łez,
  w tym nastroju nadal chcemy tkwić,
  wtuleni we dwoje jak romeo i julia u szekspira,
  o miłości będziemy śnić!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Gminy Turawa do udziału w Konkursie 
Turawskie Ogrody

Regulamin Konkursu Turawskie Ogrody 2017
§ 1. CEL KONKURSU 
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 tu-
rystyczną oraz promocję całej Gminy Turawa 
wśród odwiedzających. 
§ 2. ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Turawa.
§ 3. CZAS TRWANIA 
1.  Czas trwania konkursu: 19 czerwca–31 

lipca 2017 r. 
2.  Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomo-

ści poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej Gminy Turawa 
(www.turawa.pl). 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1.  W konkursie biorą udział ogrody zlokalizowane 

na terenie Gminy Turawa zgłoszone za zgodą 
ich  właścicieli za pośrednictwem sołtysów 
Gminy Turawa. 

2.  Zgłoszenia do konkursu należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy w Turawie. 

3.  Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do 
niniejszego Regulaminu (dostępny w Urzędzie 
Gminy Turawa oraz na stronie internetowej: 
www.turawa.pl). 

4.  Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 
10 lipca 2017 r. 

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA
1.  W Jury konkursu wezmą udział przedsta-

wiciele Urzędu Gminy w Turawie oraz Rady 
Gminy Turawa. 

2.  Komisja dokonuje przeglądu zgłoszonych 
ogrodów nie później niż do dnia 31 lipca 
2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z zainteresowanym. 

§ 6. PRZEDMIOT OCENY KONKURSU 
1.  Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estety-

ka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze szczegól-
nym uwzględnieniem następujących kryteriów: 
a)  czystość, ład i porządek na terenie całej po-

sesji: 0–5 pkt., 
b)  ogród kwiatowy w tym różnorodność kwia-

tów: 0–5 pkt., 
c)  różnorodność krzewów, zadrzewienie: 0–5 pkt., 
d)  dodatkowe elementy architektury ogrodowej: 

0–5 pkt., 
e) ogólne wrażenie estetyczne: 0–5 pkt. 

2.  Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wia-
domości komisji. 

3.  Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów 
i dokonać ponownego przeglądu celem osta-
tecznego wyłonienia laureatów. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Nagrodami zostaną wyróżnione I, II, i III miejsca. 

Komisja może również przyznać wyróżnienia. 
2.  Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe 

dyplomy i nagrody. 
3.  Organizator zastrzega sobie prawo do innego 

podziału nagród. 
4.  Od postanowienia komisji konkursowej nie 

przysługuje odwołanie. 
5.  Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie 

przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia. 
6.  Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie 

nagród nastąpi na Dożynkach Gminnych. 
7.  Prawo do interpretacji regulaminu konkursu 

bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w re-
gulaminie przysługuje przewodniczącemu 
komisji konkursowej. 

ZałącZnik nr 1 
do Regulaminu Konkursu Turawskie Ogrody 

.................................................................................

.................................................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................

.................................................................................
(nazwisko i imię  zgłaszającego) 

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................
(adres zgłaszającego) 

............................................... 
(kontaktowy numer telefonu) 

ZGłOSZEniE
udziału w Konkursie Turawskie Ogrody

Zgłaszam udział w Konkursie Turawskie Ogrody.
Ogród położony jest w miejscowości

.................................................................................

.................................................................................

nr posesji ......................................... 

Krótki opis w zakresie urządzenia i estetyki ogrodu: 

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
(data i podpis zgłaszającego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie 
podanych danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 
922). Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuje do wia-
domości, że Administratorem tak zebranych danych jest 
Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa. 
Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do 
celów udziału w konkursie. Mam prawo dostępu do 
treści swoich danych i ich poprawiania.

................................................
data i podpis zgłaszającego
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  NR 99

1 2 3 4

32

5 6 7 8

6 
9

2 1 56

5 

10

3 20
11

30 9 39 16 40
12 13 14

13

15 16 17

18 19 20 21

46 22 55 8 

7 

22

21 11 25 24
23

15 26 59 12 34

10 14

24 25 26 27 28

57
29 30 31 32 33

28

54

34

35

17 49 23 33

58

36 37 38 39

19

40

35

41

18
42 43 44 45

51 4 60
46

36 52 42
47

53 38 50

45

48 49 50

41

51

43

52

53

47 48 37

31

54

27 44 29

Znaczenie wyrazów:Poziomo: 4-kobieta na podium; 9-
wschód od Poronina; 10-wojskowe rozpoznanie; 11-przy fortepianie; 12- -

-… Obywatelska, konkurentka PiS; 22-

Znaczenie wyrazów: PoZiomo: 4 – kobieta na podium; 9 – … tatrzańska, na wschód od Poronina; 10 – wojskowe rozpoznanie; 11 – przy 
fortepianie; 12 – urządzenie do stykowego łączenia blach; 18 – … obywatelska, konkurentka Pis; 22 –  kwadrat prostokąt; 23 – kształce-
nie, edukacja; 24 – górniczy, dwuręczny młot karbowy; 29 – porusza kukiełkami; 34 – białko w niektórych wirusach; 35 – atleta, Herakles 
w rzymie; 36 – ogół ludzi na jakimś terenie; 42 – wyciągi z roślin; 46 –  asfodel, z liliowatych; 47 – odnowienie zabytków; 48 – praktykant-
ka w pracy; 53 –  maszyna do prania; 54 – święta zmartwychwstania Chrystusa. PioNowo: 1 – lok, kędzior; 2 – na głowie zakonnicy;  
3 – napęd kajaka; 4 – bezwład, zastój; 5 – rajd, jeździł tam Małysz; 6 – manto, cięgi; 7 – bez deszczu; 8 – skoczek w szachach; 13 –  wielko-
uchy nietoperz; 14 – kran, wentyl; 15 – liche łóżko; 16 – groźna ryba, żarłacz; 17 – b. stary cenny przedmiot; 18 – chroniony miś lub model 
Fiata; 19 – gryzoń z ameryki Płd.; 20 – połączenie firm lub strzelba; 21 – okrągłe skrzyżowanie dróg; 25 – ratuje oskarżonego; 26 – Bawar-
czyk; 27 – wieś w gm. irządze, pow. zawiercie; 28 – mały ignacy; 30 – siedzi w oślej ławce; 31 – tenisowa gra mieszana; 32 – kpl. kart do 
gry; 33 – część paleniska; 37 – założył Bizancjum, syn Posejdona; 38 – persona, człowiek; 39 – letnie lub zimowe w aucie; 40 – młócenie 
zbóż; 41 – …lipa, miasto w Czechach; 42 – kontynent z Polską; 43 – letni but z pasków; 44 – odwet, odwzajemnienie się; 45 – samica kota;  
49 – rozpuszczalnik; 50 – galareta do włosów; 51 –  ośrodek odnowy biologicznej; 52 – pytajnik, ktoś.
rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła Demokryta od 1–60.
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Warsztaty w świetlicy środowiskowej w Bierdzanach

zz

Gminny konkurs recytatorski „Auch die kleinsten…”  Turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje powiatowe w Osowcu 
w Ligocie Turawskiej

Co działo się w maju w Węgrach Miniekstremalna droga krzyżowa w Zakrzowie Turawskim


