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Na dożynki gminne Turawa czekała 11 lat, bowiem ostatnie 
święto plonów o zasięgu gminnym odbyło się w Turawie 
w 2007 roku.

Sobota (8 września) po porannym deszczu zaczyna się 
piękna pogoda, a na placu obok Urzędu Gminy rozpoczy‑
na się dwudniowa uroczystość święta plonów. Otwarcia 

tego święta dokonuje sołtys wsi Turawa Teresa Żulewska i wójt 
gminy Turawa Waldemar Kampa. 

Jak co roku, sobota to występy zespołów ludowych z tere‑
nu naszej gminy. Występują: Jaźwinki z Bierdzan, orkiestra 
dęta z Węgier, zespół wokalny „Wengerner Echo” oraz ze‑
spół śpiewaczy z Kotorza Małego „Heimatglocken”. Każda 
z występujących grup otrzymała z rąk wójta pamiątkowe 
statuetki. Potem sceną zawładnęli uczniowie szkoły podsta‑
wowej i gimnazjum w Turawie. Zabawny program artystyczny 
w wykonaniu młodzieży przygotowany został pod kierunkiem 
znakomitych pedagogów – Andrzeja Byry i Jerzego Farysa. 
A tymczasem dzieci miały swoje zabawy pod okiem klauna 
i wspólnie bawiły się na scenie i poza nią. Między występami 
zespołów odbywały się różne ciekawe konkursy ekologiczne 
z nagrodami oraz działania ekologiczne w ramach „Pikniku 
Ekologicznego”. Przesłaniem pikniku była promocja prawi‑
dłowej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów, 
czyli czyste środowisko wokół nas. Podczas imprezy przy 
okazji gminnych dożynek w Turawie mieszkańcy oraz goście 
dożynkowi dowiedzieli się, jak dbać o środowisko naturalne 
i być eko. W trakcie Pikniku odbył się wykład ekologiczny 
Mariusza Orzechowskiego, który aktywnie włączył miesz‑
kańców w prowadzoną prelekcję.

Wieczorem na scenę wkroczył Krzysztof Bielecki, który 
rozbawił i roztańczył nas piosenkami Elvisa Presleya. Duża 
grupa tańczących na parkiecie w rytmie rock and rolla bawiła 
się przez cały występ pana Krzysztofa. Tańczyły nogi i serca. 
Później rozpoczęła się zabawa taneczna przy muzyce zespołu 
góralskiego Mirage z Wadowic. Zespół świetnie bawił wszyst‑
kich do późnych godzin nocnych, zabawa była tak przednia, 
że nie chciało się schodzić z parkietu. 

Niedzielne obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy 
św. dożynkowej w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim, 
a oprawę tej mszy przygotował Kotórz Mały. 

Korowody dożynkowe zaczęły się zbierać na ul. Sosnowej 
w Marszałkach. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć 

naszą piękną, przystrojoną wieś. Mieszkańcy Turawy i Mar‑
szałek wykonali piękne i zabawne dekoracje. O godz. 14.00 
rozpoczęła się główna uroczystość dożynkowa. Tradycyjnie 
– otwarcia drugiego dnia dożynek dokonał wójt Waldemar 
Kampa i sołtys wsi Turawa Teresa Żulewska. Na scenie obecni 
byli starostowie dożynek Dorota Joszko i Jerzy Czech.

Ksiądz proboszcz Rajmund Kała poświęcił chleb dożynkowy 
i koronę. Pięknie przystrojony chleb starostowie przekazali 
wójtowi z prośbą, aby go sprawiedliwie dzielił. Wójt, dziękując 
za chleb – owoc tegorocznych plonów swoje słowa skierował 
do mieszkańców całej gminy, ale przede wszystkim do rolni‑
ków, którym dziękował za ich codzienny trud. Wójt powitał 
przybyłych gości z gmin partnerskich z Niemiec na czele 
z Torstenem Scholzem i z Czech na czele ze starostą Petrem 
Dostalem. Podziękował wszystkim organizatorom – miesz‑
kańcom Turawy za przygotowanie dożynek. Teresa Żulewska, 
sołtys wsi, powitała gości i mieszkańców, a wśród gości panią 
europoseł Danutę Jazłowiecką. Podziękowała za codzienny 
trud wszystkim rolnikom naszej gminy, podziękowała miesz‑
kańcom Turawy‑Marszałek za wszystkie prace organizacyjne 
w przygotowaniu dożynek. Podziękowania skierowała również 
do sponsorów oraz pracowników urzędu gminy, który był 
współorganizatorem tej uroczystości. Na scenę następnie zostali 
zaproszeni sołtysi wsi, radni gminy i goście. Otrzymali chleby 
dożynkowe, pamiątki, a także – co było nowością – kobiety 
obdarowano wiankami, a mężczyzn kapeluszami. Głos zabrali 
następnie nasi goście z Niemiec i Czech. Torsten Scholz oraz 
Petr Dostal podziękowali za zaproszenie, za tak serdeczne 
przyjęcie i ugoszczenie oraz wyrazili nadzieję, by w przyszłym 
roku znów spotkać się na dożynkach gminnych. 

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród 
i wyróżnień mieszkańcom gminy, którzy w różny sposób 
wyróżnili się w wielu dziedzinach. Wyróżnień tych dokonał 
wójt gminy Turawa w następujących kategoriach:

ROLNICY:
Dorota i Alfred Joszko
Joachim Pielawa
Adam Twardawski
Małgorzata i Stanisław Kolasa
Barbara i Jerzy Czech

Dożynki Gminne – Turawa 2018

PloN Niesiemy, PloN
TeresA ŻulewsKA
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DZiAŁAlNoŚĆ GosPoDArCZA:

Piotr Duda – INFOPOL 
Monika Feliks – Kwiaciarnia „La‑Flor”
Mariusz Stachura – „Słoneczne domki”
Monika Morcinek – MTM „Rolnik”
Irena Syga – „Smakołyk”
Jarosław Duda – P.H.U.P. „Macton”

KulTurA:
Zespół śpiewaczy „Jaźwinki” z Bierdzan

PromoCJA GmiNy:
Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski”  
(Prezes Jerzy Zubeil)
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan  
(Prezes Beata Kupka)
Radosław Święs – „I Love Turawa”
Mariusz Łapot

sPorT:
Marek Mucha
Marek Golla
Marcin Janiec & Tomasz Sokół

DZiAŁAlNoŚĆ sPoŁeCZNA:
Maria Syboń

uCZNiowie – NAuKA:
Marek Dworaczyk 
Paulina Dworaczyk 
Magdalena Buczek 
Paulina Sochor 
Nikola Elias 

uCZNiowie – sPorT:
Karolina Danisz 
Katarzyna Krawczyk 
Daria Skiba
Natalia Gontarz
Rafał Płoskonka

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna i na 
scenę wkroczyły przedszkolaczki z Turawy, które w bardzo 
wdzięczny sposób zatańczyły i rozbroiły publiczność. Potem 
bawił nas zespół kabaretowy „Wesoły Masorz”. Kapitalny 
występ dały również mażoretki z Ozimka, a wśród nich grupa 
„Super Mamy”, które bardzo nas rozbawiły. 

Jednak prawdziwą euforię wywołał zespół z Kłobucka – 
„Cała Grupa Barwinków”. Panowie z instrumentami dętymi 
tak grali, że nogi same tańczyły i parkiet natychmiast zapełnił 
się tańczącymi. Oczywiście nie obyło się bez bisów, byli tak 
wspaniali, że na występ przybyła grupa ich fanów z odległych 
miejscowości. 

Na dożynkach były różne atrakcje – karuzele, dmuchańce, 
kule wodne, lody, pizza, grille, itp.

Konferansjerem był Adam Bochenek i prowadził wszystko 
tak profesjonalnie, że cała uroczystość bardzo sprawnie prze‑
biegała. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. 

Kończąc, chciałabym jeszcze raz podziękować tym wszyst‑
kim mieszkańcom naszej wsi, którzy w jakikolwiek sposób 

pomogli w pracy przy dożynkach. Serdecznie dziękuję Radzie 
Sołeckiej wsi Turawa, dziękuję pracownikom Urzędu Gminy 
a w szczególności pracownikom Referatu Turystyki i Promocji. 
Urząd Gminy przeznaczył również swoje środki na organizację 
dożynek.

Serdeczne słowa podziękowania kieruję do sponsorów, którzy 
wsparli nasze święto. Bez wsparcia tych, życzliwych ludzi nie 
byłoby tak atrakcyjnie.

Mam nadzieję, że te dwa dni zapadną nam w pamięci jako 
radosne święto, jako spotkania jednej wielkiej wspólnoty 
mieszańców gminy Turawa.

Sponsorami  
tegorocznych dożynek gminnych  

w Turawie byli:
wik Turawa
Farmutil 
nadleśnictwo Turawa
BS Łubniany
BS opole
CH Turawa Park
Stolarstwo Dudek kotórz mały
maria matysek Vitrobud
mariusz Lasak
auto moto yacht Zygmunt Spyra
auto kurc s.c. Turawa
restauracja marcin Zawada
ośrodek oaza
Jarosław Duda, Turawa
Jadwiga Chłond
Gastrotur Jakub Bronka
Jolanta Jończyk, Turawa
Jerzy wiench
Stolarstwo Syboń Turawa
Ciesielstwo wojciech woźny
Delikatesy Centrum Turawa
S.SCH Turawa
Promięs Turawa
roland kupka
ośrodek wypoczynkowy Jowisz
De.Ce.tronik Denis Czech
emil Czyrnia Fotoemil
Paweł kansy Zakład elektryczny
ewa Świętek
ogrodnictwo miśtowie
kazimierz kurek
koło Łowieckie nr 5 odra opole
mathias Palmer
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DoŻyNKi GmiNNe  TurAwA 2018

DoŻyNKi woJewóDZKie
rADA soŁeCKA wsi – KADŁuB TurAwsKi

Drodzy mieszkańcy gminy Turawa,
Szanowni Państwo

Pragnę serdecznie podziękować całemu komitetowi 
organizacyjnemu na czele z panią sołtys Teresą Żulewską 
za ogrom pracy włożony w zorganizowanie tegorocznych 
dożynek gminnych. Dziękuję przedstawicielom wszystkich 
sołectw uczestniczących w tych uroczystościach oraz ich 
mieszkańcom za wykonanie przepięknych koron dożynko-
wych, które mogliśmy podziwiać podczas tego święta. 

Dziękuję sponsorom za wsparcie finansowe, mieszkań-
com Turawy-Marszałek za przystrojenie swoich posesji, 
a wesołym korowodom gratuluję wspaniałych pomysłów, 
które uatrakcyjniły ten barwny korowód. Dziękuję również 
Mieszkańcom całej gminy za tak liczne uczestnictwo oraz 
współpracownikom Urzędu Gminy Turawa za pomoc przy 
organizacji tegorocznego święta plonów. 

Wasz wójt
Waldemar Kampa

marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła wraz 
z burmistrzem Paczkowa Arturem Rolką zorganizowali 

tegoroczne dożynki wojewódzkie w dniu 2 września na pacz‑
kowskim stadionie. Gminę Turawę w tym roku reprezentował 
pan wójt Waldemar Kampa i mieszkańcy Kadłuba Turawskiego, 
m.in. sołtys wsi Ernest Grzesik, Renata i Bonifacy Paniczowie, 
Sylwia i Norbert Krok oraz młodzież z terenu wsi. W południe 
przez miasto przeszedł uroczysty, barwny korowód z ponad 
czterdziestoma koronami żniwnymi. Korona żniwna wykonana 
przez kadłubskie gospodynie cieszyła się dużym zaintereso‑
waniem. Uczestnicy dożynek z Kadłuba Turawskiego godnie 
reprezentowali naszą gminę na wojewódzkich dożynkach.
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Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło 
się 7 uczestników ze swoimi wspania‑

łymi ogrodami. Rok ten szczególnie dla 
ogrodników, rolników czy sadowników 
nie należał do łatwych. 

Długo utrzymujące się upały i brak 
deszczu powodowały spustoszenie w upra‑
wach i roślinach. Tym bardziej należy 
docenić ogrom pracy włożonej w pielę‑
gnację ogrodu, by mógł on wyglądać tak, 
jak go zastaliśmy, a oglądaliśmy naprawdę 
piękne ogrody. 

Komisja konkursowa w składzie: Be‑
ata Kupka – radna rady gminy, Danuta 
Piwowarczyk – inspektor ds. ochrony 
środowiska oraz Magdalena Sadowska 

– inspektor ds. turystyki, wypoczynku 
i promocji miała bardzo trudne zadanie 
do wykonania. 

Każdy ogród był inny. Jeden fascynował 
różnorodnością kwiatów, które cieszą oko 
przez cały rok, gdyż o każdej porze coś 
w nim pięknie kwitnie. W innym ogrodzie 
napotkaliśmy rośliny egzotyczne. Jeszcze 
inny charakteryzował się rozmaitością 
krzewów ozdobnych i dodatków. Nie‑
wątpliwie w każdy ogród włożono wiele 
serca w jego pielęgnację. 

Wyróżnienia w konkursie „Turawskie 
Ogrody” zostały wręczone podczas do‑
żynek gminnych w Turawie. 

Oto, jak komisja oceniła poszczególne 
ogrody:

I miejsce zajęły: Brygida Ochentel 
z Zawady oraz Pani Małgorzata Drost‑
Rudnicka z Kadłuba Turawskiego

II miejsce zajęli: Pan Jerzy Pisarek 
z Węgier oraz Pani Barbara Wyrwas 
z Turawy‑Marszałek

III miejsce zajęły: Pani Elżbieta Pa‑
stuch z Kotorza Małego oraz Pani Teresa 
Stotko z Węgier.

Wyróżnienie otrzymała Pani Dorota 
Kansy z Kotorza Małego.

Wszystkim uczestnikom konkursu 
„Turawskie Ogrody” składamy serdeczne 
gratulacje.

KoNKurs „TurAwsKie oGroDy” 
roZsTrZyGNięTy
mAGDAleNA sADowsKA

I miejsce

II miejsce
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III miejsce

Wyróżnienie Wręczenie dyplomów

Po skanalizowaniu całej gminy w po‑
przedniej kadencji, w tej największym 

sukcesem – z Państwa udziałem – była 
w latach 2015–2016 roku obrona granic 
gminy przed zamiarem powiększenia 
Opola o tereny, na których znajduje się 
Centrum Handlowe Turawa Park i osiedle 
Zawada.

Przejęcie centrum handlowego bez 
wykupu obligacji wyemitowanych na 
kanalizację gminy skończyło by się ka‑
tastrofą finansową, brakiem możliwości 
utworzenia budżetu, a tym samym re‑
alizacji jakichkolwiek inwestycji. W tym 
miejscu jeszcze raz chciałem podziękować 

tym wszystkim, którzy zaangażowali 
się w obronę granic gminy Turawa. 
Między innymi dzięki temu można 
było w 2016 roku wystąpić do Ministra 
Sportu i Turystyki o dofinansowanie 
budowy hali sportowej. Koszt budowy 
hali z dokumentacją i nadzorami to 
kwota około 8 500 000 zł, a pozyskana 
kwota dofinansowania to 4 000 000 zł, 
obiekt zostanie oddany do użytku już 
w październiku tego roku. W 2019 roku 
planowane jest do oddania Centrum 
Rehabilitacji (siedziba Caritas), która 
zostanie przeniesiona z Kotorza Małego 
do tego wspaniałego obiektu.

W trosce o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców i turystów dodatkowo 
w ostatnim okresie współfinansowano 
zakup łodzi i samochodów dla gminnych 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
w kwocie 763 158 zł

osP ligota Turawska 
W dniu 23.07.2014 rok zakupiono 

samochód używany Ford Transit.
Rok produkcji 2009 – cena 22 000 zł.
Przystosowanie do samochodu pożar‑

niczego – karosacja – 12 000 zł.

osP węgry
W dniu 26.08. 2014 r. zakupiono fa‑

brycznie nowy samochód specjalny po‑
żarniczy, ratowniczo‑gaśniczy z napędem 
na cztery koła marki Mercedes‑Benz typ 
Atego – cena 659 556 zł.

Dotacja UG – 250 000 zł.

lisT wóJTA Do miesZKAńCów
wAlDemAr KAmPA, wóJT 

Drodzy mieszkańcy gminy Turawa, 
dobiega końca kolejna kadencja, w której to dzięki Państwa woli miałem zaszczyt 
pełnić funkcję wójta gminy Turawa. Z powierzonych mi obowiązków starałem 
się wywiązywać najlepiej, jak tylko mogłem. Priorytetem zawsze było dobro 
i rozwój naszej gminy.
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osP osowiec

Jednostka OSP w 2015 r. zakupiła 
łódź z funduszu otrzymanego z Krajo‑
wego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego, 
a w grudniu 2015 roku gmina zakupiła 
do łodzi:

silnik zaburtowy do łodzi 12 000 zł,•	
doposażenie łodzi – 2 400 zł.•	
W dniu 30.09.2017 roku zakupiono 

fabrycznie nowy średni samochód po‑
żarniczo‑ratowniczo‑gaśniczy z napędem 
na 4 koła – MAN 

Cena: 682 527 złotych
Dotacja gminy: 204 758,10 zł i do‑

datkowo na doposażenie samochodu 
w sprzęt – 80 000 zł.

osP Bierdzany
Na zakup w 2018 roku nowego sa‑

mochodu pożarniczego – ratownictwa 
technicznego – marki Peugeot Boxer 
zostały zabezpieczone w budżecie gminy 
środki w kwocie 180 000 zł.

Gmina Turawa od wielu lat wspiera 
kluby sportowe należące do Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Turawie. W latach 
2014–2017 udzielono dotacji na upo‑
wszechnianie kultury fizycznej i sportu 
na kwotę 663 tys. zł z których finanso‑
wana jest bieżąca działalność klubów 
sportowych. Dodatkowo gmina Turawa 
w analogicznym okresie czasu wydała 476 
tys. zł na utrzymanie i remonty obiektów 
sportowych wykorzystywanych przez 
nasze kluby sportowe.

Kolejnym bardzo ważnym problemem, 
mającym wpływ na rozwój gminy jest 
piętrzenie wody w Jeziorze Dużym (któ‑
rego gmina nie jest właścicielem). Wraz 
z PZW złożyłem odwołanie od pozwolenia 
wodnoprawnego, które przewidywało 
przez najbliższe 20 lat bardzo niski stan 
wody w jeziorze, a tym samym likwidację 
jakiejkolwiek turystyki i rekreacji na tym 
akwenie. Priorytetem było żerowisko dla 
ptaków. Odwołanie zostało uwzględnio‑
ne – nowe pozwolenie wodnoprawne 
przewiduje odpowiednio wysoki stan 
wody w okresie letnim. Dzięki temu 
może rozwijać się turystyka, rekreacja, 
a w 2018 roku po raz pierwszy na Jeziorze 
Turawskim odbyły się Mistrzostwa Polski 
Catamaranów, będące zarazem regatami 
z cyklu Pucharu Europy. 

W 2017 roku została już podpisa‑
na umowa z dyrekcją Polskiej Spółki 
Gazowniczej w Opolu dot. gazyfikacji 
gminy Turawa. Rozpoczęto już wykony‑
wanie sieci w Zawadzie, a w przyszłych 
latach jest szansa na gazyfikację takich 

miejscowości jak Kotórz Mały, Węgry, 
Osowiec, Turawa. 

Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, mijająca kadencja prze‑
biegała pod znakiem zazębiających się 
dwóch perspektyw unijnych. Lata 2014 
i 2015 to wpływy z rozliczeń projektów 
mijającej unijnej siedmiolatki. W roku 
2014 z Europejskiego Funduszu Rybac‑
kiego wpłynęły następujące środki:

na II etap zagospodarowania tury‑•	
stycznego okolic Jeziora Średniego 
– 299 000 zł, 
z Europejskiego Funduszu Rolnego •	
otrzymano 18 340 zł dofinansowania 
do opracowania i druku publikacji 
historycznej „Dzieje miejscowości 
obecnej gminy Turawa”
na wykonanie placu zabaw w Kotorzu •	
Małym w wys. 25 100 zł. 
W 2015 roku wpłynęły środki związane 

z realizacją poniższych zadań: 
z Europejskiego Funduszu Rolnego •	
za montaż siłowni zewnętrznej nad 
Jeziorem Średnim 26 751,87 zł i w Za‑
krzowie Turawskim 12 614,61 zł; 
w ramach działania „Odnowa i Roz‑•	
wój Wsi” z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich pozyskano 19 457,13 za 
budowę placu zabaw w Węgrach; 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na •	
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
pozyskano kwotę 21 865,21 zł na ada‑
ptację pomieszczeń na izbę tradycji 
kulinarnych w Węgrach; 
z Europejskiego Funduszu Rybackiego •	
za wykonanie rewitalizacji kanału 
w Osowcu 391 271,60 zł; 
za wykonaną modernizację strony •	
internetowej gminy Turawa pozyska‑
no środki z Europejskiego Funduszu 
Rolnego w wys. 5 505,07 zł. 
Kolejne lata to początek perspektywy 

finansowej 2014–2020 w ramach któ‑
rej pozyskano dotację z Europejskiego 
Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – budowę drogi gminnej ul. 
Skośnej w miejscowości Zawada w wy‑
sokości 295 934,64 zł. 

Zakończyła się budowa około kilome‑
trowego odcinka ścieżki pieszo‑rowerowej 
od miejsca, gdzie się ona do tej pory 
kończyła nad Jeziorem Średnim aż do 
baru Zefirek. Trakt, podobnie jak jego 
wcześniejszy odcinek, wyłożono kolo‑
rową kostką betonową. Ścieżka jest też 
oświetlona, przy promenadzie postawiono 
20 ławek, 4 kosze na śmieci, dwie tablice 
informacyjne oraz dwa trzystanowiskowe 

stojaki na rower. Z kolei pomiędzy jezio‑
rami Średnim i Dużym powstała toaleta 
wykonana w formie prefabrykowanego 
budynku. Koszt realizacji inwestycji wy‑
niósł 765 846,63, z czego dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego ma wynieść 299 887 zł, 
pozyskane za pośrednictwem Rybackiej 
Lokalnej Grupy Działania „Opolszczy‑
zna”. Był to kolejny etap zagospodaro‑
wania Jeziora Średniego, które obejmuje 
ścieżkę z oświetleniem, dwie toalety, plac 
zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, 
boisko, itp. To inwestycje warte prawie 
3 000 000 zł. 

21 czerwca 2018 r. podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu partnerskie‑
go obejmującego budowę ścieżek pie‑
szo‑rowerowych i parkingów bike&ride 
w 8 gminach należących do aglomeracji 
opolskiej (Chrząstowice, Komprachcice, 
Lewin Brzeski, Łubniany, Prószków, 
Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa). 
Globalna wartość projektu to 50 milionów 
złotych, z czego ponad 12 milionów to 
koszt budowy infrastruktury pieszo‑
rowerowej na terenie gminy Turawa, 
obejmującej 14 km ścieżki z Turawa Park 
nad Jeziora Turawskie. Tak jak już wielo‑
krotnie mówiłem i pisałem w ramach tej 
inwestycji ma również powstać tak długo 
oczekiwany chodnik w Kotorzu Małym 
oraz kładka na Małej Panwi w Turawie. 
Dofinansowanie inwestycji to 85%, tj. 
ponad 10,25 miliona złotych.

Obecnie gmina Turawa jest w trakcie 
realizacji projektu partnerskiego pn. 
„Wspólna akcja segregacja – działania 
informacyjno‑edukacyjne dotyczące go‑
spodarki odpadami” realizowanego wraz 
z miastem Opole, Zakładem Komunalnym 
Sp. z o.o. w Opolu i gminą Komprach‑
cice. Jego celem jest przeprowadzenie 
kampanii informacyjno‑edukacyjnej 
związanej z gospodarką odpadami – do 
tej pory na terenie gminy Turawa odbyły 
się dwa ekopikniki – na początku lata nad 
Jeziorem Średnim oraz podczas dożynek 
gminnych.

Weryfikacji w urzędzie marszałkow‑
skim podlega wniosek o dofinansowanie 
budowy Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), do 
którego mieszkańcy będą mogli dostarczać 
selektywnie wysegregowane), a także 
zużyty sprzętu elektryczny i elektronicz‑
ny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte 
opony, przeterminowane lekarstwa, inne 
niż niebezpieczne odpady budowlane 
i rozbiórkowe. Rozstrzygnięcie naboru 
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W minionej kadencji wykonano inwestycje drogowe:

Lp. Miejscowość Wielkość inwestycji Wartość

1. Bierdzany 1833,50 mb 692 499,32 zł

2. Kadłub turawski
423 mb

254 136,97 zł
130 m2

3. Kotórz Mały 1077,50 mb 470 349,88 zł

4. Kotórz wielki 183 mb 104 729,79 zł

5. ligota turawska
1520,50 mb

834 105,73 zł
78 m2

6. osowiec 387,50 mb 277 778,54 zł

7. rzędów
37,50 mb

363 124,64 zł
1520 m2

8. turawa
1399 mb

546 954,34 zł
206 m2

9. węgry
269 mb

711 191,32 zł
620 m2

10. zakrzów turawski 489 mb 171 054,93 zł

11. zawada 424 mb 573 639,49 zł

Ogółem: 4 999 564,95 zł

Finansowanie gminnych jednostek OSP w latach 2015–2018 
wyglądało następująco:

Lp. Jednostka OSP Kwota

1. Bierdzany 77 500,00 zł

2. Kadłub turawski 67 860,00 zł

3. Kotórz wielki 70 200,00 zł

4. ligota turawska 105 650,00 zł

5. osowiec 155 750,00 zł

6. rzędów 17 500,00 zł

7. węgry 138 775,00 zł

8. zawada 120 050,00 zł

planowane jest na przełom listopada 
i grudnia.

Co roku, począwszy do 2014 r. gmina 
Turawa pozyskuje środki na udzielenie 
dotacji na usunięcie wyrobów zawierają‑
cych azbest z nieruchomości znajdujących 
się na terenie Gminy Turawa przy udziale 
funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo‑
darki Wodnej w Opolu. W ciągu 5 edycji 

pozyskano prawie 97 tysięcy zł, co pozwo‑
liło usunąć ponad 181 ton azbestu z da‑
chów i posesji mieszkańców naszej gminy.

Podczas minionej kadencji sięgano 
również po środki krajowe, np. dotacje 
Samorządu Województwa Opolskiego 
na modernizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych – niemal 200 tys. zł na 
ul. Nadleśną i Dębową w Bierdzanach 
oraz ul. Polną w Ligocie Turawskiej. 

Wszystkie zadania, które udało się 
zrealizować w minionej kadencji bądź są 
w trakcie realizacji, są efektem ogromne‑
go zaangażowania nie tylko mojego, ale 
i pracowników Urzędu Gminy Turawa. 
Serdecznie dziękuję wszystkim współ‑
pracownikom, radnym Rady Gminy 
Turawa, sołtysom oraz przedstawicielom 
organizacji i stowarzyszeń za dotychcza‑
sowe wsparcie i współpracę. 

Panie Przewodniczący,
wysoka rado

Podobnie jak w minionym roku, II 
kwartał to okres kończenia różnego 
rodzaju dokumentacji i rozpoczęcia re‑
montu dróg gminnych. Drogi gruntowe 
(zgodnie z planem) zostały wyremonto‑
wane i utwardzone tłuczniem. 

Jeśli chodzi o asfaltowanie dróg, to 
sytuacja podobnie jak w całym kraju 
wygląda dramatycznie. Ogłaszaliśmy po 
dwa, trzy przetargi na asfaltowanie dróg 
w poszczególnych miejscowościach. Mu‑
siały być jednak unieważnione ze względu 
na to, że żadna firma nie zgłosiła się do 

przetargu lub ceny znacznie odbiegały od 
kosztorysu i zabezpieczonych środków 
w budżecie na ich realizację.

W minionych latach wykonawcy scho‑
dzili z ceną poniżej kosztorysu, a do 
przetargu startowało kilka firm.

Do tego dochodzą koszty dokumentacji 
i Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z procedurą po trzech 
unieważnionych przetargach 
rozpoczęliśmy negocjacje z jednym 
z wykonawców. 

Udało się wyłonić wykonawcę na •	
kolejny etap zadania: „Poprawa in-

frastruktury nad Jeziorem Średnim”. 
Wartość kosztorysowa – 1 172 000,00 
zł, wykonanie 766 000,00 zł. Pozyskano 
dofinansowanie z Rybackiej Lokalnej 
Grupy Działania RLGD Opolszczyzna 
– około 300 000,00 zł. W ramach tej 
inwestycji wykonano dalszą część 
ścieżki – około 450 m, kolejną toaletę, 
ławki i oświetlenie;
Dobiegają końca prace przy przebu‑•	
dowie ulicy Pływackiej. Pierwszy etap 
– przetarg ogłoszono 9 kwietnia 2018 
r., koszt remontu to ponad 180 tys. zł;
Największym jednak zadaniem, reali‑•	
zowanym w gminie od ubiegłego roku 

iNformACJA o PrACy wóJTA w ii KwArTAle 2018 r.
wAlDemAr KAmPA, wóJT
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jest budowa hali sportowej w Tura-
wie. Długo oczekiwana inwestycja 
dobiega końca, a oddanie do użytku 
nastąpi w październiku tego roku. 
Przypominam, że środki na dofinan‑
sowanie budowy pozyskano w 2016 r. 
(4 000 000,00 zł) z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. W stanie surowym 
są również wykonane pomieszczenia 
przeznaczone na rehabilitację zdro‑
wotną (np. siedziba Caritas). Środki 
na tzw. biały montaż zostaną zabez‑
pieczone w przyszłorocznym budżecie, 
po kolejnych rozmowach z Dyrektorem 
Caritas;
Po kolejnym spotkaniu z członkiem •	
Zarządu Województwa Szymonem 
Ogłazą uzgodniłem remont drogi 
wojewódzkiej nr 463 na odcinku Ligota 
Turawska‑Kadłub Turawski. Inwestycja 
bez udziału środków gminnych ma 
być zakończona 4 września 2018 r. 
W tym miejscu chciałem serdecznie 
podziękować sołtysom wsi Kadłub 
Turawski i Ligota Turawska za zaanga‑
żowanie, zbieranie podpisów poparcia 
mieszkańców;
Jak już informowałem Wysoką Radę •	
w 2017 r. (16 marca oraz 16 maja) 
spotkałem się z dyrektorem zakładu 
gazowniczego w Opolu, a owocem 
tego było podpisanie w II kwartale 
2017 r. porozumienia z dyrekcją Pol‑
skiej Spółki Gazowniczej w Opolu 
dot. gazyfikacji gminy Turawa. Gmina 
uczestniczyła w uzgodnieniach doku‑
mentacji projektowej wsi Zawada, tj. 
części ulicy Luboszyckiej i całej ulicy 
Bocianowej, a inwestycja ma zostać 
wykonana do końca września br. 
Zgodnie z kolejnymi uzgodnieniami 
z dyrektorem Rafałem Adamiszynem 
oraz Agnieszką Michala – Doradcą ds. 
Rozwoju Rynku – Dział Obsługi Klien‑
ta, po wykonaniu inwestycji będzie 
można składać wnioski o przyłącz. 
Natomiast mieszkańcy pozostałych 
ulic, a w szczególności dalszej czę‑

ści Luboszyckiej i Wodociągowej, 
powinni składać wnioski zbiorowo, 
celem skalkulowania opłacalności 
dalszej rozbudowy sieci. Odpowied‑
nie informacje ukażą się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Turawa. 
Miejscowości Kotórz Mały, Węgry, 
Osowiec, Turawa są analizowane 
pod kątem opłacalności rozbudowy, 
a idealna sytuacja jest wtedy, gdy 
w danej miejscowości jest odbiorca 
tzw. strategiczny. 

inne ważne projekty realizowane 
w tym okresie to: 

Obywatel IT w Gminie Turawa1.  – 
kwota do pozyskania to 87 360 zł. 
W ramach tego projektu zostanie 
zakupionych 13 zestawów kompu‑
terowych oraz przeszkolonych 156 
mieszkańców.
W ramach projektu ze środków 2. 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego gmina Turawa ubiega 
się o dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa punktu selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych”. Cał‑
kowity koszt projektu to 790 210,86 
zł. Wnioskowana kwota wsparcia to 
671 679,18 zł, co stanowi 85%. Obecny 
etap realizacji to ocena merytoryczna 
złożonego wniosku.
Obecnie realizowany jest również 3. 
Projekt pn. „Wspólna akcja segregacja 
– działania informacyjno‑edukacyj‑
ne dotyczące gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminach: Opole, 
Komprachcice i Turawa”. W ramach 
projektu realizowane są m.in. eko‑
pikniki, akcje sprzątania świata, te‑
atrzyki i przedstawienia dla dzieci 
szkolnych i przedszkolnych oraz wiele 
innych działań informacyjnych i edu‑
kacyjnych związanych z gospodarką 
odpadami. Wartość dofinansowa‑
nia dla gminy Turawa to 120 079,50 
zł, a wartość całkowita projektu to 
141 270 zł brutto – 85%.

23 czerwca 2018 r. zostało zorgani‑4. 
zowane szkolenie dla pracowników 
Urzędu Gminy Turawa oraz Jedno‑
stek Pomocniczych z zakresu RODO 
(rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych), w związku ze zmianą 
ustawy. Podpisano również umowę 
na audyt.
2 lipca 2018 r. podpisano umowę na 5. 
dofinansowanie budowy ścieżki pie‑
szo‑rowerowej pomiędzy CH Turawa 
Park a Jeziorami Turawskimi. Obecnie 
przygotowywana jest specyfikacja 
przed ogłoszeniem przetargu na do‑
kumentację.
Został podpisany aneks z Wojewódz‑6. 
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na dofinansowa‑
nie koszenia wywłócznika kłosowego 
w Jeziorze Średnim. Kwota dofinan‑
sowania 50% wartości – 18 300 zł, 
wkład własny 18 320,68 zł.
Aktualizowana jest również doku‑7. 
mentacja rewitalizacji dalszej części 
kanału osowskiego.
Gmina wystąpiła do WFOŚ i GW 8. 
w Opolu o dofinansowanie na usu‑
wanie azbestu. 85% dotacja na kwotę 
11 358,16 zł – 15% wkład własny, liczba 
wnioskodawców – 19 + 3 obiekty 
gminne nad jeziorami. Powierzchnia 
do usunięcia 1 946 m2.
Gmina wystąpiła do WFOŚ i GW 9. 
w Opolu o dofinansowanie na zadanie 
„Eko‑edukacja to społeczna akcja!” dla 
PSP Osowiec na wykonanie „Ekoklasy 
pod chmurką” – kwota dofinansowa‑
nia 9 443 zł, wkład własny 557 zł.
Wykonano dokumentację Klubu 10. 
Seniora przy boisku w Kotorzu Ma‑
łym. 

imprezy z ii kwartału:
27.04.2018 r. – turniej minipiłki nożnej 1. 
dla dzieci szkół podstawowych z klas 
I–IV. Eliminacje gminne do turnie‑
ju im. Marka Proceszyna – boisko 
w Turawie.
19.05.2018 r. – XIX edycja „Turawskie 2. 
Biegi Przełajowe” – boisko w Kotorzu 
Małym.
2.06.2018 r. – zawody wędkarskie 3. 
z okazji Dnia Dziecka – Kacze Doły 
i LKW Turawa na Tonloch.
5.06.2018 r. – IV edycja Olimpiady 4. 
Przedszkolaków – boisko w Kotorzu 
Małym.
7.06.2018 r. – VI edycja „Talentiada” – 5. 
gminny turniej piłki nożnej dla dzieci 
klas I–III – boisko Osowiec.

PrzyKłady OFert PrzetargOWych: 

Lp. Ulica zabezpieczone środki
wynikające z kosztorysu Oferta

1. zawada, ul. Kolanowska 90 tys. zł 296 tys. zł

2. osowiec, ul. lipowa 270 tys. zł 404 tys. zł

3. Kadłub turawski, ul. leśna 152 tys. zł 262 tys. zł

4. zakrzów turawski, ul. Kościelna 125 tys. zł 185 tys. zł



13
3/115 wrzesień 2018

9.06.2018 r. – „Regaty Smoczych 6. 
Łodzi” z okazji 25‑lecia Elektrowni 
Opole – Jezioro Średnie.
10.07.2018r. – Festyn Rodzinny w Ko‑7. 
torzu Wielkim.
9–10.06.2018 r. – Międzynarodowe 8. 
Mistrzostwa Polski Katamaranów 
– TOPCAT – CATAMARAN CUP 
2018 – będące zarazem Pucharem 
Europy – Jezioro Duże Turawa, pierw‑
sza na tak dużą skalę impreza na tym 
jeziorze. Ogromny sukces załogi Jacht 
Klubu Opolskiego – wicemistrzowie 
Polski
29.06.–1.07.2018 r. – zlot miłośni‑9. 
ków motocykli – pole namiotowe 
„Turawik”.
30.06.‑01.07.2018r. – Regaty o Puchar 10. 
Wójta Turawy oraz Puchar Śląska 
w klasie Omega Standard – Jezioro 
Duże Turawa.

30.06.2018 r. – Gminne Zawody Stra‑11. 
żackie oraz festyn w Zawadzie. 

Brałem również udział w:
Gminnym i Powiatowym Zjeździe •	
TSKN w Turawie i Prószkowie,
Walnym i Radzie Nadzorczej WiK •	
Turawa,
Walnym i Radzie Nadzorczej Moj •	
Katowice,
Walnym RLGD Opolszczyzna,•	
Walnym OROT (Opolskiej regionalnej •	
Organizacji Turystycznej), kolejny 
raz zostałem wybrany na członka 
Zarządu OROT,
Walnym Aglomeracji Opolskiej,•	
posiedzeniach Śląskiego Stowarzysze‑•	
nia Samorządowego oraz posiedzeniach 
Zarządu OROT,
17.04.2018 r. – naradzie przed sezonem •	
turystycznym,

Rozpoczęciu sezonu nad jeziorami •	
organizowanym przez Policję,
4–05.05.2018 r. – Jubileuszu 165‑lecia •	
OSP Osowiec oraz 105‑lecia OSP Ka‑
dłub Turawski,
25–27.05.2018r. wyjeździe delegacji do •	
Wetter z okazji 20‑lecia podpisania 
umowy partnerskiej,
19–20.06.2018 r. Kongresie Gmin •	
Wiejskich w Poznaniu,
Zakończeniu roku szkolnego w Tu‑•	
rawie,
konferencji organizowanej przez PIP •	
w Opolu oraz konferencji „Sfinansu‑
jemy Sport” w Warszawie.

W omawianym okresie odwiedziłem 
14 Jubilatów 90+, w tym najstarszą miesz‑
kankę gminy Turawa (103 lata).

Prezes rady ministrów rozporządzeniem 
z 13 sierpnia 2018 r. zarządził wybory 
do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m. st. warsza-
wy oraz wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast.

Datę wyborów samorządowych wy‑
znaczono na niedzielę 21 października 
2018 r. 

Gmina Turawa została podzielona 
na 15 okręgów wyborczych, w których 
wybieranych będzie 15 radnych.

Ponadto informuję mieszkańców, że 
w Kotorzu Wielkim utworzyliśmy nowy 
obwód głosowania, którego siedzibą 
będzie klub wiejski „Pod Lipą” przy ul. 
Opolskiej 15. 

Na następnej stronie podaję do wiado‑
mości wyborców informację o numerach 
i granicach obwodów głosowania oraz 
wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych.

Głosowanie w lokalach wyborczych 
odbywać się będzie 21 października 
2018 r. od godz. 7.00 do 21.00.

Ponadto informuję, że na stronach 
internetowych www.pkw.gov.pl oraz 
www.bip.turawa.pl można zapoznać się 
z wytycznymi, uchwałami oraz informa‑
cjami Państwowej Komisji Wyborczej 
dot. wyborów samorządowych.

wyBory sAmorZąDowe
mgr sTANisŁAwA BrZoZowsKA, SekreTarZ Gminy

 
W Y B O R Y    S A M O R Z Ą D O W E  

 
 
Prezes Rady Ministrów Rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r.  zarządził wybory do rad gmin, 
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast. 
Datę wyborów samorządowych wyznaczono na niedzielę 21 października 2018r.  
Gmina Turawa została podzielona na 15 okręgów wyborczych, w których wybieranych będzie 15 
radnych. 
 

Numer  
okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu 

Liczba radnych 
wybieranych  

w okręgu 

1 Sołectwo Bierdzany 1 

2 Sołectwa Kadłub Turawski, Rzędów 1 

3 
Sołectwo Kotórz Mały ulice: Akacjowa, Boczna, Boiskowa, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Klonowa, 
Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Ogrodowa, Opolska numery parzyste, Pod Borem, Pogodna, Sadowa, 
Słoneczna, Świerkowa, Węgierska, Wiosenna, Wodna 

1 

4 Sołectwo Kotórz Mały ulice: 1-Maja, Kolejowa, Opolska numery nieparzyste, Polna, Sosnowa, 
Spacerowa, Szkolna, Zielona 1 

5 Sołectwo Kotórz Wielki 1 

6 Sołectwo Ligota Turawska 1 

7 Sołectwo Osowiec ulice: Dworcowa, Fabryczna, Leśna, Lipowa numery 2, 8 i 12, Zielona, Przysiółek 
Trzęsina 1 

8 Sołectwo Osowiec ulice: Cmentarna, Lipowa z wyłączeniem numerów 2, 8 i 12, Obwodnica, 
Ogrodowa, Oleska 1 

9 Sołectwo Węgry ulice: 700 Lecia, Kotorska, Leśna, Milenijna, Młyńska, Nowa, Opolska numery 
nieparzyste, Pogodna, Pustkowska 1 

10 Sołectwo Węgry ulice: Kolanowska, Opolska numery parzyste, Osiedle, Słoneczna, Spokojna, 
Szkolna, Średnia 1 

11 Sołectwo Turawa ulica: Opolska od  44 do końca numery parzyste i  od  35 do końca numery 
nieparzyste, Przysiółek Marszałki 1 

12 

Sołectwo Turawa ulice: Aleja Amurowa, Aleja Błękitna, Aleja Karpiowa, Aleja Mokra, Aleja na 
Górce, Aleja Okoniowa, Aleja pod Wałem, Aleja Sandaczowa, Aleja Słoneczna, Aleja Sucha, Aleja 
Szczupakowa, Aleja Turystyczna, Aleja Wypoczynkowa, Biwakowa, Boczna, Borowikowa, Cicha, 
Energetyczna, Grzybowa, Harcerska, Iwaszkiewicza, Jagodowa, Kościuszki, Krótka, Leśna, 
Muchomorowa, Nowa, Ogrodowa, Opieńkowa, Opolska numery nieparzyste od  1 do 33 i numery 
parzyste od  2 do 42, Pieczarkowa, Plac von Garnier, Planetorza, Pływacka, Pod Lasem, Pogodna, 
Promenada, Prosta, Rzeczna, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Strażacka, Średnia, Wędkarska, 
Wodna, Żeglarska, Żużlowa 

1 

13 Sołectwo Zakrzów Turawski 1 

14 

Sołectwo  Zawada ulice: Brzegowa, Dębowa, Dolna, Jesionowa, Kasztanowa, Kępska, Klonowa, 
Leśna, Oleska numery nieparzyste od 1 do 43 i numery parzyste od 2 do 28, Modrzewiowa, 
Orzechowa, Osiedlowa, Pod Lasem, Rzeczna, Sosnowa, Słoneczna, Studzienna, Średnia, 
Wodociągowa, Zielona, 

1 

15 
Sołectwo Zawada ulice: Bocianowa, Brzozowa, Kolanowska, Krótka, Luboszycka, Nowa, Oleska od 
30 do końca numery parzyste i od 45 do końca numery nieparzyste, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, 
Skośna, Sosnowy Zakątek, Szkolna, św. Floriana, Turawska 

1 

 
Ponadto informuję mieszkańców, że  w Kotorzu Wielkim utworzyliśmy nowy obwód głosowania, 
którego siedzibą będzie klub wiejski „Pod Lipą” przy ul. Opolskiej 15.  
Poniżej podaję do wiadomości  wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
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wyBory sAmorZąDowe
Nr obwodu 
głosowania

granice  
obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 sołectwo: BierDzany Szkoła Podstawowa, Bierdzany ul. Szkolna 1,
 46-046 Ligota turawska

2 sołectwo: KaDłuB turawsKi, 
rzĘDów

Szkoła Podstawowa, Kadłub turawski ul. główna 12, 
46-046 Ligota turawska

3 sołectwo: Kotórz Mały Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Kotórz Mały
 ul. 1 Maja 6, 46-045 turawa

4 sołectwo: liGota turawsKa
Szkoła Podstawowa, ul. główna 32,  
46-046 Ligota turawska
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 sołectwo: osowieC 
z przysiółkiem trzęsina

Szkoła Podstawowa, ul. Fabryczna 1, 46-023 Osowiec
lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych

6 sołectwo: turawa 
z przysiółkiem Marszałki

Urząd gminy, ul. Opolska 39c, 46-045 turawa
lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych

7 sołectwo:  
zaKrzów turawsKi

Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 
zakrzów turawski ul. główna 20, 46-046 Ligota turawska
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 sołectwo: zawaDa
Szkoła Podstawowa, zawada ul. Kolanowska 4,  
46-022 Luboszyce
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9 sołectwo: wĘGry remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Węgry  
ul. Opolska 11a, 46-023 Osowiec

10 sołectwo: Kotórz wielKi Klub wiejski „Pod Lipą”, Kotórz Wielki Opolska 15, 
46-045 turawa

11
oddział zewnętrzny aresztu 
śledczego w opolu, 
ul. spacerowa 14, turawa

Oddział zewnętrzny aresztu Śledczego w Opolu, 
ul. Spacerowa 14, 46-045 turawa
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„Dobry start” to 300 zł wsparcia wypłacane-
go raz w roku wszystkim uczniom. To inwe-
stycja w edukację polskich dzieci. wnioski 
można złożyć już od 1 lipca 2018 r.

Program „Dobry start” to 300 zło‑
tych jednorazowego wsparcia dla 

wszystkich uczniów rozpoczynających 
rok szkolny. Rodziny otrzymają świad‑
czenie bez względu na dochód. Program 
obejmuje dzieci wychowujące się zarówno 
w rodzinach, jak i te przebywające w pie‑
czy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje 

raz w roku na rozpoczynające rok szkolny 
dzieci do ukończenia przez nie 20. roku 
życia, w przypadku kontynuacji nauki w 
tej samej szkole. Dzieci niepełnospraw‑
ne uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry 
start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 
wniosek. Może to zrobić mama lub tata 
dziecka, opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka, a w przypadku dzie‑
ci przebywających w pieczy zastępczej 
– rodzic zastępczy, osoba prowadząca 

rodzinny dom dziecka lub dyrektor pla‑
cówki opiekuńczo‑wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmo‑

wane i realizowane przez te same instytu‑
cje , które realizują obecnie świadczenie 
wychowawcze w ramach programu „Ro‑
dzina 500+” – w gminie Turawa – Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Turawie właściwą 
dla miejsca zamieszkania rodzica ubiega‑
jącego się o wyprawkę na dziecko.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski 

o świadczenie wychowawcze z programu 
„Rodzina 500+” – będzie można składać 
już od 1 lipca online przez stronę Mini‑
sterstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.
pl oraz przez bankowość elektroniczną 
takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank 
Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank 
Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdziel‑
czości SA oraz wybrane zrzeszone Banki 
Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska 
SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank 
Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, 
PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB‑
Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki 
Spółdzielcze. Możliwość składania wnio‑

sku będzie dostępna niebawem również 
w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast 
Bank Zachodni WBK włączy się w akcję 
informacyjną o programie „Dobry start” 
i będzie zachęcać do złożenia wniosku, 
korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć 
także drogą tradycyjną (papierową). 

Ważne! Wniosek należy złożyć mak-
symalnie do 30 listopada.

Wnioski złożone po 30 listopada po‑
zostawia się bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych 

w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę 
otrzymają nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych w ko‑
lejnych miesiącach gminy będą miały 
maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia. Złożenie wniosku o świad‑
czenie dobry start w lipcu i sierpniu 
to gwarancja wypłaty świadczenia nie 
później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie: www.mrpips.gov.pl/Dobry-
Start

„DoBry sTArT” 300+
BaRBaRa BOSY

ADAm BoCheNeK

w dniu 28.08.2018 r. w sali Narad urzędu Gminy 
w Turawie odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, 
edukacji, Kultury i sportu sejmiku województwa 
opolskiego. 

w czasie posiedzenia zostały przedstawione 
informacje o działalności Opolskiej Fede‑

racji, wykorzystaniu środków zewnętrznych na 
finansowanie sportu i rekreacji w województwie 
opolskim. Obszerną informację na temat rozwoju 
terenów rekreacyjno‑sportowych oraz realizowanych 
w gminie Turawa imprez sportowych złożył Wójt 
Gminy Turawa Waldemar Kampa. 

Następnie członkowie komisji udali się na budowę 
hali sportowej w Turawie oraz nad Jezioro Średnie. 
Z Turawy komisja udała się do Zagwiździa, gdzie 
również wizytowała budowę hali sportowej.

Z wiZyTą w TurAwie
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Liderem projektu jest miasto Opole, 
natomiast gmina Turawa i gmina 

Komprachcice – partnerami projektu.
Przedmiotem projektu jest przeprowa‑

dzenie kampanii informacyjno‑eduka‑
cyjnej związanej z gospodarką odpadami 
dla mieszkańców miasta Opola, gminy 
Turawa i gminy Komprachcice.

Edukacja ekologiczna prowadzona 
w trakcie dożynek gminnych, odby‑
wających się w Turawie w ramach pik‑
niku ekologicznego – adresowana była 
do mieszkańców gminy Turawa, gości 
dożynkowych oraz turystów odwie‑
dzających Jeziora Turawskie w czasie 
imprezy. 

Głównym przesłaniem pikniku była 
promocja prawidłowej gospodarki odpa‑
dami oraz zasad segregacji odpadów, czyli 
czyste środowisko wokół nas. Podczas 
imprezy przy okazji gminnych doży‑
nek w Turawie mieszkańcy oraz goście 
dożynkowi dowiedzieli się, jak dbać 
o środowisko naturalne i być eko. 

W trakcie pikniku ekologicznego odby‑
ło się wiele działań ekologicznych, w tym: 
wykład ekologiczny o tematyce związanej 
z gospodarką odpadami, prowadzony 
przez eksperta w dziedzinie ochrony 
środowiska Mariusza Orzechowskie‑
go – Specjalisty ds. ochrony środowiska 
i GIS – Pracownia analiz przestrzennych 
i środowiskowych EkoLogika. 

Uczestnicy wydarzenia mogli wy‑
słuchać prelekcji o dwóch zakresach 
tematycznych: Prawidłowa segregacja 
odpadów komunalnych powstających w go-
spodarstwach domowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad obowiązujących 
w Gminie Turawa oraz Zagrożenia dla 
człowieka i środowiska wynikające z nie-

właściwego postępowania z odpadami, 
w tym zagrożenia związane ze spalaniem 
śmieci. 

Mieszkańcy mogli wziąć udział w dys‑
kusjach odnośnie współczesnych zagrożeń 
dla człowieka i środowiska, a wynikają‑
cych z niewłaściwego postępowania z od‑
padami. Dożynkowi słuchacze aktywnie 
uczestniczyli w wykładzie ekologicznym, 
jak również w działaniach prowadzonych 
na scenie dożynkowej, gdzie prowadzona 
była kampania informacyjno‑edukacyjna 
związana z gospodarką odpadami, np.: 
konkursy wiedzy na temat prawidłowej 
segregacji śmieci, recyklingu surowców 
wtórnych itp. 

Uczestnicy konkursów zmagali się 
między innymi ze zgniataniem butelek 
PET na czas, wrzucaniem zgniecionych 
plastików do odpowiedniego worka na 
odpady itp. Nagrodami dla zwycięzców 
były atrakcyjne zestawy gadżetów edu‑
kacyjnych np. zgniatarki do butelek PET, 
plecaki, torby ekologiczne, kubki, ekono‑
tatniki, puzzle o tematyce ekologicznej, 
książki i zeszyty edukacyjne. 

Organizatorzy pikniku zorganizowali 
dodatkowo odrębny stragan ekologiczny 
(tzw. wyspa ekologiczna), w którym można 
było pozyskać materiały dotyczące właści‑
wej segregacji odpadów, w tym broszury 
edukacyjne i materiały o szeroko pojętej 
ochronie środowiska oraz ciekawe gadżety 
ekologiczne. Pracownicy Urzędu Gminy 
Turawa, obsługując stoisko edukacyjne 
podczas Pikniku, udzielali praktycznych 
wskazówek i rad, jak właściwie segregować 
odpady komunalne powstające w gospo‑
darstwach domowych. Przy stoisku eduka‑
cyjnym odbyły się również konkursy, gry 
i zabawy dla dzieci. Powodzeniem wśród 

najmłodszych cieszyły się losowania pytań 
konkursowych wiedzy o segregacji odpa‑
dów. Dla osób udzielających prawidłowe 
odpowiedzi czekały dyplomy „Wspólna 
akcja segregacja” oraz nagrody – zestawy 
gadżetów edukacyjnych. 

W przedsięwzięciu wziął również 
udział: REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., 
Nadleśnictwo Turawa oraz Spółka Wo-
dociągi i Kanalizacja Turawa, która włą‑
czając się w piknik, promowała ochronę 
wód – „Oszczędzając wodę, troszczysz 
się o środowisko”.

Firma Remondis, która zajmuje się 
odbiorem i wywozem odpadów komu‑
nalnych w gminie Turawa, dysponowała 
ciekawym stoiskiem edukacyjnym, na 
którym również prowadzone były warsz‑
taty ekologiczne. W trakcie warsztatów 
prezentowane były zagadnienia dotyczące 
gospodarki odpadami, korzyści płynące 
z recyklingu surowców wtórnych i zagro‑
żeń związanych ze spalaniem śmieci.

Z kolei pracownicy Nadleśnictwa Tu‑
rawa promowali pozytywne postawy, 
jak dbać o otaczające nas środowisko 
i przypominali o dobrych nawykach, aby 
nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były 
zanieczyszczone. Na stoisku Nadleśnictwa 
Turawa dzieci mogły zagrać na kole for‑
tuny, tym samym sprawdzić swoją wiedzę 
o ekologii i ochronie środowiska. 

Kolejne pikniki ekologiczne w ramach 
Projektu Wspólna akcja segregacja – dzia-
łania informacyjno-edukacyjne dotyczące 
gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa będą realizowane 
w 2019 roku, na które już teraz serdecznie 
zapraszamy. 

Piknik ekologiczny jest realizowany 
w ramach Projektu Wspólna akcja segrega-
cja – działania informacyjno-edukacyjne 
dotyczące gospodarki odpadami w gminach 
Opole, Komprachcice i Turawa ze środ‑
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014–2020.

PiKNiK eKoloGiCZNy w TurAwie
DANuTA PiwowArCZyK

w dniu 8 września 2018 r. w trakcie dożynek gminnych w Turawie odbył się drugi 
tegoroczny PiKNiK ekologiczny, zrealizowany w ramach partnerskiego Projektu 
Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące go-
spodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa. Działanie zostało 
zrealizowane ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ra-
mach regionalnego Programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 
2014–2020.

gospodarstwach domowych. Przy stoisku edukacyjnym odbyły się również konkursy, gry i zabawy dla 
dzieci. Powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się losowania pytań konkursowych wiedzy o 
segregacji odpadów. Dla osób udzielających prawidłowe odpowiedzi czekały dyplomy „Wspólna akcja 
segregacja” oraz nagrody – zestawy gadżetów edukacyjnych.  

 
W przedsięwzięciu wziął również udział: REMONDIS OPOLE Sp. zo.o., Nadleśnictwo Turawa                                 

oraz Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa, która włączając się w piknik, promowała ochronę wód                  
- „Oszczędzając wodę, troszczysz się o środowisko”. 

 
Firma Remondis, która zajmuje się odbiorem i wywozem odpadów komunalnych w Gminie 

Turawa, dysponowała ciekawym  stoiskiem edukacyjnym, na którym również prowadzone były 
warsztaty ekologiczne. W trakcie warsztatów prezentowane były zagadnienia dotyczące gospodarki 
odpadami, korzyści płynące z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń związanych ze spalaniem 
śmieci. 

     Z kolei pracownicy Nadleśnictwa Turawa promowali pozytywne postawy jak dbać o otaczające 
nas środowisko i przypominali o dobrych nawykach, aby nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były 
zanieczyszczone. Na stoisku Nadleśnictwa Turawa dzieci mogły zagrać na kole fortuny, tym samym 
sprawdzić swoją wiedzę o ekologii i ochronie środowiska.   
 
 
 

Kolejne pikniki ekologiczne w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania 
informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” 
będą realizowane w 2019 roku, na które już teraz serdecznie zapraszamy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
 
 
 

 
 

Piknik ekologiczny jest realizowany w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące 
gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
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Tradycją już się stało, że wraz z nadej-
ściem lipca uroczyście witamy lato nad 
turawskimi jeziorami. Nie inaczej było 
i w tym roku. 

Tegoroczna impreza zorganizowana 
została dokładnie pierwszego dnia 

tego miesiąca. Po raz czwarty na bo‑
isku i terenach przyległych nad Jeziorem 
Średnim zorganizowany został piknik 
rodzinny z wieloma atrakcjami. Chociaż 
lipiec mieliśmy dość kapryśny pogodowo, 
to na szczęście tego dnia pogoda dopisała 
i w wydarzeniu wzięło udział bardzo 
wiele osób. Wszystkie stworzone atrakcje 
były darmowe, a było ich naprawdę dużo 
w tym roku. Tematem przewodnim zabaw 
i animacji były toczące się w tym czasie 
mistrzostwa świata w piłce nożnej. Wśród 
dzieci furorę robił dmuchany, ruchomy 
okręt oraz wielka, dmuchana zjeżdżalnia. 
Jak co roku, przy stoisku z malowaniem 
twarzy od samego początku ustawiały 
się długie kolejki. Wynajęci animatorzy 
stworzyli wielkie rozrywkowe show dla 
dzieci, zwieńczone festiwalem kolorów. 
Dla dorosłych zorganizowaliśmy zabawy 
i konkursy z użyciem alkogogli, ponieważ 
głównym celem naszych działań, oprócz 
zabawy, była profilaktyka. Chcieliśmy 
zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, jakie 

niesie korzystanie z akwenów wodnych, 
prowadzenie pojazdów mechanicznych 
i rowerów po spożyciu alkoholu. Nama‑
wialiśmy też do wspólnego, rodzinnego 
spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Mamy nadzieję, że podjęte 
działania zmuszą do refleksji i przyczy‑
nią się do poprawy bezpieczeństwa oraz 
jakości życia. 

Nad bezpieczeństwem uczestników 
wydarzenia czuwali kolejny raz strażacy 
z OSP w Kotorzu Wielkim, za co bar‑
dzo im dziękujemy. Dzięki uprzejmości 
i hojności przedsiębiorców, działających 
nad naszymi jeziorami, mogliśmy rozdać 
osobom biorącym udział w konkursach 
wiele nagród i voucherów, czy to na rejsy 
po jeziorze, czy wypożyczenie rowerków 
lub kajaków, a nawet na smaczne poczę‑
stunki. Cieszymy się, że naszymi działa‑
niami zachęciliśmy do współorganizacji 
firmę Lellek Group, która wsparła nasze 
działania finansowo i organizacyjnie. 
Wszystkim sponsorom i darczyńcom 
pikniku rodzinnego kolejny raz bardzo 
serdecznie dziękuję, a turystów i miesz‑
kańców zapraszamy na przyszłoroczną 
edycję „Powitania lata”. Głównym or‑
ganizatorem imprezy był Urząd Gminy 
w Turawie.

PowiTANie lATA
ADAm BoCheNeK
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w dniu 19 sierpnia 2018 r. nad Jeziorem Średnim w Turawie 
odbył się eKoPiKNiK, realizowany w ramach partnerskiego 
Projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyj-
no-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach 
Opole, Komprachcice i Turawa”. Działanie zostało zrealizowane 
ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego 
w ramach regionalnego Programu operacyjnego wojewódz-
twa opolskiego na lata 2014–2020.

Liderem projektu jest miasto Opole, natomiast gmina Turawa 
i gmina Komprachcice – partnerami projektu.
Odbiorcy: mieszkańcy gminy Turawa oraz turyści odwie‑

dzający Jeziora Turawskie.
Działania w ramach ekopikniku miały na celu: edukację 

ekologiczną poświęconą zagadnieniom gospodarki odpada‑
mi, promowanie pozytywnej postawy dot. segregacji odpa‑
dów, upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących 
z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń związanych ze 
spalaniem śmieci. 

Głównym przesłaniem ekopikniku była promocja prawidłowej 
gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów, czyli 
czyste środowisko wokół nas. W trakcie imprezy uczestnicy 
(mieszkańcy oraz turyści odwiedzający jeziora turawskie) mogli 
się dowiedzieć, jak dbać o środowisko naturalne i być eko. 

Wszystkie atrakcje odbywały się w scenerii pięknych jezior 
turawskich, tj. nad Jeziorem Średnim w Turawie – przy boisku 
koło plaży. 

Atrakcje oferowane w ramach ekopikniku:
WaRSzTaTy REcyKLINGOWE:
„Papierowe cudeńka” – warsztaty kreatywne papierowo– •	
tekturowe;
„Plastikowa odnowa” – warsztaty kreatywne z wykorzysta‑•	
niem tworzyw sztucznych;

„Witrażowy zawrót głowy” – warsztaty kreatywne z wy‑•	
korzystaniem materiałów szklanych, malowanie na szkle, 
witraże;
„Warsztaty decoupage” – warsztaty kreatywne z wykorzy‑

staniem elementów metalowych: decoupage na puszkach.
STaNOWISKa TWóRczE:
„ECO biżuteria” – warsztaty biżuterii z materiałów recy‑•	
klingowych; 
„Cudaki – Śmieciaki” – warsztaty kreatywne: zabawki •	
z materiałów recyklingowych. 
KONKuRSy EKOLOGIczNE DLa DzIEcI, 
GRy I zaBaWy z NaGRODaMI:
Koło fortuny•	  – konkurs w wersji dla dzieci i dla dorosłych 
pn. „Gospodarowanie odpadami”;
Plac zabaw swobodnych•	  – „W czystym świecie – spędzam 
czas na świeżym powietrzu”;
Strefa dla dzieci•	  – namiot z zabawkami, piaskownicami 
i kolorowankami „Czysty i bezpieczny”. 
STOISKa EDuKacyJNE
W przedsięwzięciu wzięli również udział: REMONDIS 

OPOLE Sp. zo.o., Nadleśnictwo Turawa oraz Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan. Przedstawiciele Remondisa 
oraz Nadleśnictwa Turawa udzielali praktycznych informacji, 
jak dbać o otaczające nas środowisko i przypominać o dobrych 
nawykach, aby nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były 
zanieczyszczone.

Ekopiknik jest realizowany w ramach projektu Wspólna 
akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące 
gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Tura-
wa realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

eKoPiKNiK NAD JeZiorem ŚreDNim
DANuTA PiwowArCZyK

EKOPIKNIK nad Jeziorem Średnim                                
                              

W dniu 19 sierpnia 2018r. nad Jeziorem Średnim w Turawie  odbył się EKOPIKNIK, 
realizowany w ramach partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-
edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Działanie 
zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa i Gmina Komprachcice – Partnerami 
Projektu. 
Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Turawa oraz turyści odwiedzający Jeziora Turawskie. 

Działania w ramach ekopikniku miały na celu: edukację ekologiczną poświęconą 
zagadnieniom gospodarki odpadami, promowanie pozytywnej postawy dot. segregacji odpadów, 
upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń 
związanych ze spalaniem śmieci.  

Głównym przesłaniem Ekopikniku była promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz 
zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. W trakcie imprezy uczestnicy 
(mieszkańcy  oraz turyści odwiedzający Jeziora Turawskie) mogli się dowiedzieć jak dbać                                      
o środowisko naturalne i być Eko.  
Wszystkie atrakcje odbywały się w scenerii pięknych Jezior Turawskich tj. nad Jeziorem Średnim                      
w Turawie - przy boisku przy plaży.  
Atrakcje oferowane w ramach Ekopikniku: 
Warsztaty recyklingowe: 

 „Papierowe cudeńka”  - warsztaty kreatywne papierowo- tekturowe, 
 „Plastikowa odnowa” - warsztaty kreatywne z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, 
 „Witrażowy zawrót głowy” - warsztaty kreatywne z wykorzystaniem materiałów szklanych, malowanie 

na szkle, witraże, 
 „Warsztaty decoupage”  - warsztaty kreatywne z wykorzystaniem elementów metalowych: decoupage 

na puszkach, 
 

Stanowiska twórcze: 
 „ECO biżuteria” – warsztaty biżuterii z materiałów recyklingowych,  
 „Cudaki – Śmieciaki” – warsztaty kreatywne: zabawki z materiałów recyklingowych.  

 
 Konkursy ekologiczne dla dzieci, gry  i zabawy z nagrodami   
 Koło fortuny – konkurs w wersji dla dzieci i dla dorosłych pn. „ Gospodarowanie odpadami” 
 Plac zabaw swobodnych – „W czystym świecie- spędzam czas na świeżym powietrzu”  
 Strefa dla dzieci – namiot z zabawkami, piaskownicami i kolorowankami „Czysty i bezpieczny”  
 Stoiska edukacyjne 
W przedsięwzięciu wzięli również udział: REMONDIS OPOLE Sp. zo.o., Nadleśnictwo Turawa                                 

oraz Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan. Przedstawiciele Remondisa oraz 
Nadleśnictwa Turawa udzielali praktycznych informacji, jak dbać o otaczające nas środowisko                   
i przypominać o dobrych nawykach, aby nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były zanieczyszczone. 
 
 
 
 
Ekopiknik jest realizowany w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki 
odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
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Cała przyroda ucierpiała. Jest koniec 
sierpnia, a liście opadają z drzew 

jak w jesieni. To susza, bo liście opadają 
zielone. Zwierzęta też ucierpiały, nawet 
bociany już odleciały z powodu braku 
pożywienia. Ale to lato sprzyjało od‑
poczynkowi nad wodą. Całe gromady 
turystów ciągnęły nad wodę, by doznać 
trochę ochłody.

Nad Jeziorem Srebrnym też były wielkie 
tłumy. Wszystkie parkingi były tak zajęte, 
że samochody ustawiano wzdłuż drogi 
niemal do samej Turawy. Na plaży turyści 
mieli do dyspozycji kioski z jedzeniem, 
lodami, napojami i goframi. Wokół jeziora 
uwijały się służby sprzątające, zbierając 
góry śmieci. Korzystać można było ze 
sprzętu pływającego. Lato nad Jeziorem 

Srebrnym tego roku jest bardzo udane 
i będzie trwać nadal, aż do pierwszych 
chłodów.

Jezioro Turawskie również oblegane 
było przez turystów. Ale tu był pewien 
zgrzyt. Otóż w środku sezonu rozpoczęła 
się modernizacja ulicy Pływackiej. Miało 
to nastąpić przed sezonem, ale z pewnych 
względów odbywało się w lipcu i sierp‑
niu. Był kurz, hałas i pył. Turyści, którzy 
uciekli z miasta, szukając spokoju, tu 
go nie znaleźli, i wyjeżdżali. Dobrze, że 
woda była niemal cały czas czysta. Tylko 
ponad tydzień trwał zakwit sinic, lecz 
potem znów woda była czysta. 

Jezioro Średnie miało w tym roku dla 
gości niespodziankę. Staraniem Urzędu 
Gminy doszło do ukończenia ścieżki 
wzdłuż jeziora. Bezpieczne balustrady 
ustawione nad wodą upiększają tę ścieżkę. 
Na plaży znajduje się duży plac zabaw dla 
dzieci i siłownia zewnętrzna. W sierpniu 
na nad jeziorem odbył się piknik ekolo‑
giczny, bawiły się tam całe rodziny.

Ośrodek Borowik i Pensjonat Zielony, 
pani Agata Bronka:

– Lato gorące, to turyści dopisali. Ale 
to już nie są – jak kiedyś – wczasy dwu‑
tygodniowe, lecz dwa, trzy, cztery dni. 
Staraliśmy się zapewnić różne rozrywki 
naszym turystom – co tydzień mieli okazję 
potańczyć na naszych dancingach, do 
dyspozycji mieli domek grillowy i za‑

daszony taras na plaży. Na stan wody 
turyści nie narzekali, bo generalnie woda 
nadawała się do kąpieli. Wczasowicze 
w Pensjonacie Zielonym narzekali na 
kurz i hałas na ul. Pływackiej, bo byli 
w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, którą 
remontowano. Modernizacja tej ulicy jest 
bardzo potrzebna, ale w środku sezonu 
turystycznego to zły pomysł. 

Ośrodek „Jowisz” I i II, pan Adam Gorus:
– Tegoroczne lato rozpoczęło się bardzo 

szybko, bo już w maju mieliśmy letnie 
temperatury. Turyści lubią ciepłą aurę, 
więc zaczęli do nas przyjeżdżać. Mieli‑
śmy dzieci na turnusach kolonijnych, 

harcerzy i indywidualnych turystów. 
Obsada naszych ośrodków wahała się 
w granicach 70%. Przez tydzień zapew‑
niliśmy darmowy nocleg dla czwórki 
dzieci, w których domu wybuchł pożar. 
W tej chwili są w ciągłej sprzedaży pokoje 
w naszych ośrodkach, lecz w weekendy 
wszystkie miejsca były zajęte niemal 
w całości. Właściciele ośrodków i turyści, 
którzy korzystają z ulicy Harcerskiej nad 
Jeziorem Turawskim narzekają na stan 
poboczy tej ulicy. Jest ona wąska, tuż 
przy asfalcie rosną wysokie drzewa, są 
trudności w mijaniu się samochodów, 
a na tzw. „mijankach” często parkują 
auta i nie ma na to rady. W okolicy pło‑
tu hotelu Zacisze są ścięte pnie drzew 
i suche gałęzie. Utrudnia to poruszanie 
się po poboczu pieszym i rowerzystom. 
Właściciele ośrodków apelują do władz 
gminy o pomoc w rozwiązaniu komu‑
nikacji na ul. Harcerskiej.

Ośrodek „Kormoran”, pani Małgo‑
rzata Stańko:

– W naszym ośrodku wypracowaliśmy 
już pewien model, który się sprawdza od 
kilku lat. Do nas przyjeżdżają rodziny 
z dziećmi kolejny rok z rzędu. Bo jest 
u nas dużo ofert dla dzieci. A że pogoda 
była świetna, no i woda w jeziorze była 
prawie cały czas do kąpieli, to i dorośli 
byli zadowoleni. Sezon uważamy za uda‑
ny, nasi goście do nas wracają, obłożenie 
ośrodka było niemal całkowite.

Ośrodek Peters – oprócz miejsc nocle‑
gowych, chaty grillowej oferuje turystom 
ciekawy park linowy, który posiada kilka 
stopni trudności. Cieszy się on dużym 
zainteresowaniem zarówno dzieci jak 
i dorosłych.

Podobnie było w wielu innych ośrod‑
kach wokół naszych jezior, bo cztery 
miesiące bitej, słonecznej i upalnej po‑
gody sprawiły, że turyści – a były to 
czasem tłumy – chętnie odpoczywali 
nad wodą. 

Wszyscy odczuwamy radość, kiedy 
nasze jeziora cieszą się popularnością. 
Marzy nam się jeszcze piękna promenada 
nad Jeziorem Turawskim, z oświetleniem 
i nowym chodnikiem do spacerów.

Dziękuję za informacje.

LaTo 2018
JAK miNąŁ seZoN NAD JeZiorAmi
TeresA ŻulewsKA

Jakie było tegoroczne lato – każdy widzi. upalnie, gorąco, sucho. słońce grzało 
w całej europie ze zdwojoną mocą. Nas też nie oszczędziło. 
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PierwsZe „ŻAGle TurAwy” roZDANe
BArTŁomieJ KiTA

Podczas dożynek gminnych w Turawie 
wójt gminy Turawa waldemar Kampa 
wręczył dyplomy w Konkursie na najbar-
dziej zadbany teren obiektu turystyki 
na terenie gminy Turawa. 

Celem tego zainicjowanego w tym roku 
konkursu jest m.in. popularyzacja 

i promocja gminy Turawa jako miejsca 
wypoczynku, podniesienie jakości usług 
turystycznych, jak również motywacja 
właścicieli obiektów turystycznych do 
podnoszenia standardu i jakości oraz 
zakresu oferty.

Oceniając zgłoszone obiekty, brano 
pod uwagę: ogólną estetykę, funkcjo‑
nalność i układ terenu okalającego dany 
obiekt, wygląd trawnika, ukwiecenie 
i inną roślinność, wpływającą na jego 
atrakcyjność oraz inne atrakcje umoż‑
liwiające rodzinne i aktywne spędzanie 
wolnego czasu, np. plac zabaw, siłownia 
zewnętrzna itp. 

Poniżej prezentujemy laureatów 
tegorocznej edycji konkursu:

złoty Żagiel – Hotel „Zacisze”
Srebrny Żagiel –  Ośrodek Turystyczny 

„Oaza”
Srebrny Żagiel –  Dom Wczasowy 

„Zielony”.

„oaZa”
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PierwsZe „ŻAGle TurAwy” roZDANe

„ZaCiSZe” „ZieLony”
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w 1955 roku wspólnie z mieszkań‑
cami Turawy, Kotorza Małego 

i Wielkiego urządził pierwsze strzeżone 
kąpielisko nad Jeziorem Średnim (strona 
płn – dziś plaża obok siłowni). W następ‑
nych latach przyczynił się do powstania 
stanicy na Dużym Jeziorze przy ośrodku 
Cementowni Odra, a późnej bazę na 
ośrodku OPB (Opolskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa). W 1975 roku w trudach 
powstaje stanica WOPR, na cyplu ośrodka 
„Relax”, i od tego czasu pan Bolesław – 
do ostatnich dni swojego życia – pełnił 
tam służbę jako ratownik‑kierownik 
stanicy, niosąc pomoc potrzebującym 
w wodzie. W sumie uzbierało się tego 
62 lata, niejeden mógłby pozazdrościć 
takiego stażu służby nad wodą. Śp. Bole‑
sława Kanię, odprowadziliśmy na miejsce 
wiecznego spoczynku w asyście naprawdę 
„rzęsistego” deszczu, myślę, symbo‑
lu prawdziwego wodniaka, jakim był 
sam zmarły. Uroczystości pogrzebowe, 

współcelebrował ks. prof. Zygfryd Glae‑
ser – kapelan ratowników wodnych woj. 
opolskiego, a oprawę muzyczną zabez‑
pieczyli harcerze, z którymi śp. Bolesław 
zawsze współpracował. Przy trumnie 
zaciągnięto wartę honorową, składającą 
się z ratowników WOPR. Możemy śmiało 
zaryzykować stwierdzenie, iż z chwilą 
śmierci p. Bolesława zamykamy pierwszą 
kartę historii ratownictwa wodnego na 
jeziorach turawskich. Myślę, że jest ona 
nasycona zapałem i odpowiedzialnością, 
w niesieniu pomocy drugiemu w wodzie. 
To tylko pasja może przezwyciężyć strach 
i chwile zwątpienia przy niesprzyjających 
warunkach do niesienia pomocy. I dla‑
tego też, jak podkreślał nieraz sam śp. 
Bolesław, Turawie zawdzięczał wszystko 
to, co osiągnął, a przede wszystkim czuł 
się jej obywatelem. Do zobaczenia kiedyś 
na wiecznej służbie.

Obszerny wywiad z Bolesławem Kanią 
Fala nr 3/102/2015 (przyp. autora).

PoŻeGNAliŚmy PierwsZeGo rATowNiKA 
JeZior TurAwsKiCh
foToAmATor, ratownik woPr 

26 czerwca 2018 roku na cmentarzu komunalnym w opolu pożegnaliśmy  
śp. Bolesława Kanię, pierwszego ratownika wodnego nad jeziorami turawskimi. 
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w połowie lat 80., zalewowe łąki od 
strony Dylaków zaczęły porastać: 

trzcinnikiem, manną mielec, mozgą 
i rdestem ziemnowodnym. Sukcesja ma 
charakter ciągły, przy czym szybciej po‑
stępuje ona w okresach o niskich stanach 
wody. Kolejne wielkie zarastanie miało 
miejsce w sezonach 2001–2002, kiedy to 
z powodu remontu urządzeń spustowych 
elektrowni w Turawie, utrzymywano 
wyjątkowo niski poziom. Część roślin 
wyginęła po przywróceniu odpowied‑
nich piętrzeń, w głównej mierze te, które 
przez dłuższy czas znajdowały się pod 
powierzchnią wody. Obecnie zbiornik 
tworzą: wody śródlądowe (płynące i sto‑
jące) – 80%, łąki wilgotne i łąki świeże 
– 8%, lasy iglaste i mieszane – 6%, tereny 
rolnicze (zarzucone) – 3%, torfowiska 
oraz bagna i roślinność przybrzeżna – 1%, 
inne – 2%. Od północy i południowego 
zachodu do jeziora przylegają lasy sosno‑
we z domieszką świerka, dębu i brzozy. 
Drzewostan został tu przekształcony 
dwukrotnie. Pierwszy raz w XVIII wieku, 
kiedy wycięto okoliczne lasy z powodu 

zapotrzebowania na węgiel drzewny 
dla miejscowych hut żelaza. Drugi raz 
podczas budowy zbiornika. Kiedyś teren 
ten porastały lasy łęgowe. Samo jezioro 
we wschodniej części porośnięte jest 
roślinnością wynurzoną, głównie zbio‑
rowiskami szuwarowymi: trzcinowym, 
oczeretowym, szeroko pałkowym oraz 
szuwarem trawiastym manny mielec. 
Wszystko otoczone jest pasem zakrzaczeń 
wierzbowych. Od ujścia Libawy w stronę 
ujścia Małej Panwi ciągną się równolegle 
do linii lasów i obwałowań podmokłe 
łąki, a przy południowo‑wschodnich 
wałach występuje zespół rzepichy ziem‑
nowodnej i kropidła wodnego, natomiast 
przy samych wałach trzcinnik piaskowy. 
U schyłku lata i jesienią, przy ujściach Ma‑
łej Panwi i Libawy odsłaniają się podczas 
niskich poziomów wody wielohektarowe 
piaszczyste i muliste łachy. Na wysy‑
chających brzegach pojawiają się cenne 
zbiorowiska namułkowe z pionierskim, 
bardzo rzadkim w Polsce, zespołem po‑
nikła jajowatego (siedlisko z załącznika 
I Dyrektywy Siedliskowej). W jego skład 

wchodzą: ponikło igłowate, namulnik 
brzegowy oraz wymierający w naszym 
kraju (znany jedynie z 20 stanowisk) 
nadwodnik naprzeciwlistny, odnotowany 
w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin”. 
Południowy brzeg zbiornika (w okolicach 
Szczedrzyka) porasta częściowo trzcina 
pospolita oraz zarośla wierzbowe. Między 
linią wody a obwałowaniem znajdują 
się użytkowane kiedyś łąki i pola. Przy 
wysokich piętrzeniach wiosną, tworzyły 
się tu rozlewiska, na których licznie gniaz‑
dowały czajki i kszyki, a także w niewiel‑
kiej ilości rycyki. Można też spotkać na 
turawskich jeziorach ciekawe i rzadkie 
rośliny z gatunków bardziej ozdobnych, 
w tym: grzybieńczyka, grążela żółtego, 
grzybienia białego, kotewkę orzecha wod‑
nego, salwinię pływającą, a z gatunków 
mięsożernych rosiczkę okrągłolistną oraz 
pływacza zachodniego. Grzybieńczyk 
jest objęty w Polsce ochroną prawną. Ze 
względu na piękne kwiaty uprawia się 
go również w przydomowych oczkach 
wodnych. W naturze narażony jest na 
wymarcie. Na większości dawnych stano‑
wisk już wyginął. Znajduje się w „Polskiej 
Czerwonej Księdze Roślin” i na „Czer‑
wonej Liście Roślin i Grzybów Polski”. 
Pod koniec XX wieku odnotowano 50 

florA JeZior TurAwsKiCh
JerZy sTAsiAK
Do końca lat 70. zbiornik turawski pozbawiony był roślinności. Jego brzegi były 
piaszczyste. od 1983 roku, po dwóch latach o niskim poziomie piętrzeń, pojawiły się 
w okolicach szczedrzyka i Jedlic zarośla wierzbowe oraz inna roślinność wodna.
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naturalnych stanowisk, w 2006 r. już tylko 
25. Na Opolszczyźnie pojawił się nagle 
po 100 latach nieobecności w gminach 
Lubsza i Popielów. Powoli zaczyna się 
go wprowadzać sztucznie do stawów 
z hodowlą ryb. Naturalnie rozsiewany 
jest przez ptaki. Grążel żółty to roślina 
lecznicza i trująca. Działa porażająco na 
korę mózgową. Mimo to, ze względu na 
duże walory odżywcze kłączy, stosowano 
ją do karmienia świń. W warunkach natu‑
ralnych występuje u nas głównie na niżu. 
Chroniona, chętnie sadzona w oczkach 
przydomowych. Kwiaty zapylane są przez 
muchówki, czasem jest samopylna. Wyciąg 
z kłączy grążela żółtego działa uspokaja‑
jąco i rozkurczowo, obniża ciśnienie krwi, 
używany jest również przy biegunkach. 
Stosowanie należy jednak konsultować 
z lekarzem. Mądre książki wzmianku‑
ją, że nalewki z tej rośliny zwiększają 
potencję u mężczyzn. Grzybień biały – 
nenufar, lilia wodna. Roślina lecznicza, 
wykorzystywana dawniej w przemyśle 
barwierskim. Ze względu na duże kwiaty 
rozpowszechniona w uprawach przy‑
domowych (tutaj występują w różnym 
ubarwieniu). W Polsce chroniona od 
1957 roku. Podobnie jak grążel żółty 
działa porażająco na korę mózgową. 
Jednak niektóre źródła podają, że kwiaty 
są jadalne po przegotowaniu. Urodę ne‑
nufarów doceniano już w starożytności. 
Łacińska nazwa Nymphaea oznacza ro‑
ślinę nimf, bogiń strumyków, łąk i lasów. 
Kotewka orzech wodny, odnotowana 

w „Polskiej Czerwonej Księdze” Roślin 
jako gatunek zagrożony krytycznie. Jej 
brak w żyznych wodach, których sporo 
w Polsce i Europie wynika w głównej 
mierze z działalności człowieka: wpro‑
wadzanie ryb roślinożernych (w tym 
amura), udrażnianie cieków, czyszczenie 
stawów i ich konserwacja. Ochrona praw‑
na z zastrzeżeniem działań ochronnych 
czynnych poskutkowało zwiększeniem 
stanowisk tej rośliny. Przyczynia się też 
do tego rozrost populacji bobrów, które 
tworzą odpowiednie dla nich siedliska, 
a także ocieplenie klimatu. Przenoszeniem 
nasion kotewki zajmują się głównie ptaki 
i ssaki wodne. Na przełomie XX I XXI 
wieku na Opolszczyźnie znajdowało 
się zaledwie 13 stanowisk tej rośliny. 
W średniowieczu była bardziej pospoli‑
ta, zbierano z niej orzechy i mielono na 
mąkę, z której pieczono placki. Salwinia 
pływająca to jedyny w naszym kraju 
przedstawiciel wodnej paproci. Jej kuzyni 
spotykani są w przewadze w tropikach. 
W Polsce występuje głównie na Dolnym 
i Górnym Śląsku, w dorzeczach Odry 
i Wisły. Traktowana jest jako wskaźnik 
spokojnej wody. Chętnie zjadana przez 
ptactwo, narażona na wyginięcie. Znaj‑
duje się pod ścisłą ochroną gatunkową, 
zamieszczona na „Czerwonej Liście Roślin 
i Grzybów Polski”. Pływacz zachodni 
występuje w Polsce na rozproszonych 
stanowiskach. Łowi drobne owady w pę‑
cherzyki pułapkowe wyrastające z pędów, 
pozwalają one roślinie unosić się na wodzie 

(pływacze nie posiadają korzeni). Podlega 
ochronie ścisłej, umieszczona również 
na „Czerwonej Liście Roślin i Grzybów 
Polski”. Rosiczka okrągłolistna, zwana 
regionalnie rosą słoneczną, wabi owady 
kropelkami słodkiej cieczy wydzielanej 
przez czułki okalające liście. Roślina staje 
się aktywna, kiedy owad zostaje unieru‑
chomiony lepką wydzieliną. Liść powoli 
zamyka się (ok. 3 godz.), kwas mrówkowy 
rozpuszcza ciało owada. Miękkie części 
i płyny zostają wchłonięte przez rosiczkę. 
Po ok. 24 godzinach liść otwiera się, suche 
szczątki zostają zdmuchnięte przez wiatr. 
Od 1946 roku roślina podlega ścisłej 
ochronie, umieszczona na „Czerwonej 
Liście Roślin i Grzybów Polski”. Kiedyś 
robiono z niej nalewki stosowane przy 
gorączkach. Działa też przeciwbólowo, 
palono ją również jak tytoń. Chętnie 
wykorzystywano do odstraszania złych 
duchów. Pleciono z niej w tych celach 
wianki i zakopywano w domach i oborach.
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JerZy fArys
w styczniu 2001 r. spłonął budynek 
PTTK – stary budynek, o którym mylnie 
mówiono, że mieściło się w nim kierow-
nictwo budowy Jeziora Turawskiego.

Spalony budynek PTTK‑u

historia jego powstania jest bardzo 
ciekawa. Krajowy Związek Śląski 

Niemieckich Schronisk Młodzieżowych 
ogłosił 7.03.1938 r. konkurs na projekt 
budowy schroniska młodzieżowego usy‑
tuowanego przy Jeziorze Turawskim. 
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy 
architekci, którzy mieszkali co najmniej 
od 6 miesięcy na terenie prowincji śląskiej 
lub byli urodzeni na Śląsku i musieli być 
członkiem Niemieckiej Izby Tworzących 
Artystów.

Seeheim Turawa
Dokumenty konkursowe można było 

otrzymać po uiszczeniu opłaty 3 marek 
w powiatowym urzędzie budowlanym 
w Opolu. Jednakże nie doszło do realizacji 
tego projektu, gdyż w Niwkach u gospoda‑
rza Ebischa był dom drewniany z 1792 r., 
z okresu zakładania osady. Obiekt był już 
w takim stanie, że wymagał kapitalnego 
remontu. Ostatni jego właściciel z Niwek 
chciał zbudować nowy murowany dom. 
Konserwator Pick chciał zachować zabyt‑
kowy dom. Starosta opolski dr Seifarth 
postanowił go wykupić i postawić jako 
dom wczasowy dla urzędników pań‑

stwowych i komunalnych oraz zarządu 
kas oszczędnościowych. Przy poparciu 
konserwatora zakupiono dom, którego 
drewno okazało się dobrej jakości. Po 
rozbiórce postawiono obiekt na nowym 

miejscu na podmurówce. Jego kon‑
strukcja była mistrzostwem ówcze‑
snych rzemieślników. Najprawdopo‑
dobniej ten dom był przeznaczony 
w okresie początkowym (XVIII w.) 
na leśniczówkę. Budynek był duży: 
miał wymiary 8,40  14.10 m, składał 
się z parteru i poddasza. Wejście do 
środka budynku prowadziło przez 
staromodne drzwi. 
Przedsionek wyło‑
żony był wapienny‑

mi płytami. Po lewej 
stronie znajdował się 
pokój gościnny – trze‑
cia izba, a po prawej 
stronie pokój gościnny 
i sypialnia rodzinna. Na 
końcu przedsionka była 
kuchnia z wyjściem na 
zewnątrz. Pod kuchnią 
znajdowała się piwnica. 
Na poddaszu był duży 
korytarz i mały pokój 
z łóżkiem. Były także dwa większe pokoje, 
jeden do zamieszkania dla mężczyzn, 

a drugi dla kobiet. Pokoje te 
miały być wyposażone w stylu 
wiejskim. Wokół obiektu znaj‑
dowała się plaża z dostępem 
do wody. Obok miał być wy‑
konany budynek do przecho‑
wywania łodzi. Utrzymaniem 
budynku mieli się zajmować 
członkowie związku Ferienhe-
im Turawa, 
który skła‑

dał się z trzech drużyn. 
Członkowie związku 
płacili składki w za‑
leżności od zarobków. 
W 1940 r. związek skła‑
dał się ze 150 członków. 
Cena za nocleg w poko‑
ju zbiorowym wynosi‑
ła 20 fenigów za noc, 
w sypialni rodzinnej 
za pierwszą noc pła‑
cono 50 fenigów, a za 
następne po 20 fenigów. 
Zarząd powiatowy do 
budynku zakupił dwa 

rowery wodne. Między Jeziorem Du‑
żym a budynkiem biegły dwie dróżki: 
rowerowa i dla pieszych, które miały 
w przyszłości prowadzić wokół całego 
jeziora. Miasto Opole wybudowało drogę 
rowerową z Opola do Jeziora. Najpierw 
wykonano ją tylko do granicy miasta, 
następnie powstała przez las do jeziora. 
Nazwę domu wypoczynkowego zmienio‑
no na General Koch Heim – Schronisko 
Generała Kocha. Zachowało się zdjęcie 
z 1942 r., gdy używano nazwy – wypo‑
czynkowy dom wojskowych nad jeziorem 
turawskim.

Budynek szczęśliwie przetrwał wejście 
Rosjan w styczniu 1945 r. W okresie 
powojennym był użytkowany jako dom 
wczasowy Polskiego Towarzystwa Tury‑
styczno‑Krajoznawczego. Niestety został 
bezmyślnie spalony. Tajemnicą poliszynela 
jest, że wszyscy wiedzą, kto był sprawcą 
tego bezmyślnego barbarzyństwa. Niestety 
obiekt nie został odbudowany. Miejsce 
po spalenisku dalej jest widoczne przy 
Jeziorze Małym.

BuDyNeK PTTK-u

Seeheim Turawa

Budynek PTTK‑u – zdjęcie z okresu powojennego
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Gdy dzień chylił się ku wieczorowi, 
zamieniałem ubiór rolnika na zielo‑

ny mundur myśliwego. Po spiesznie spo‑
żytej kolacji, sięgałem do szafy z bronią 
myśliwską i udawałem się do mieszkają‑
cego po sąsiedzku przyjaciela leśniczego 
Frantzky, aby dowiedzieć się najpierw, co 
tam u niego słychać w światku myśliwych. 
I tak było prawie codziennie. Frantzky 
był doświadczonym i sumiennym myśli‑
wym, który swój rewir do najskrytszego 
zakątka dokładnie kontrolował, znał 
i nadzorował. Zależnie od tego, co nowe‑
go miał do powiedzenia, szliśmy we dwój‑
kę na podchody myśliwskie, albo towa‑
rzyszył mi do ambony myśliwskiej, z któ‑
rej spodziewał się udanego polowania, 
chociażby to miał być tylko lis. Był zawsze 
obowiązkowy i chętny do pomocy, choć 
ja mu z tą moją pasją myśliwego niejed‑
nokrotnie musiałem być ciężarem. Tylko 
w dzień swojego regularnego udziału 
w wieczorze skatowym nie lubił być od 
niego odrywanym, co rozumiałem i ho‑
norowałem. Właściwie to miał tylko 
jedną wadę, miał pociąg do słodkiego 
ciasta, chociaż wiedział, że mu to czasem 
szkodzi i wtedy psuło nam całkowicie 
powodzenie myśliwskiego wieczoru. Nie‑
kiedy bowiem, gdyśmy obserwowali ka‑
pitalnego jelenia czy kozła sarny, o którym 
należało sie utwierdzić czy tego roku jest 
przeznaczony do odstrzału czy jeszcze 
nie. Frantzky nagle stawał się niespokoj‑
ny, wiercił się coraz bardziej, aż w końcu, 
gdy niemalże miało go rozerwać, po‑
spiesznie z hałasem musiał opuścić am‑
bonę, by za najbliższym drzewem dosłow‑
nie eksplodować. Przy takim scenariuszu 
zwierzyna naturalnie się płoszyła, ucho‑
dząc z łoskotem w dal. Taki przypadek 
był żałosny, ale nieunikniony. W takiej 
sytuacji oczywiście kląłem, ale również 
się śmiałem i w końcu uzgodniłem z nim, 
że każdorazowo, gdy mieliśmy iść do lasu, 
będzie mnie informował, czy jadł ciasto 
w tym dniu i wtedy będzie miał wolne. 
Poza tym był Frantzky jednym z najzdol‑
niejszych i najpilniejszych leśników i za‑
wodowych myśliwych, których w moim 
życiu znałem. Tylko raz się pomylił, gdy 
w dobrej wierze, iż może być całkowicie 

pewny swojej diagnozy ustalił, iż mogę 
strzelić niewłaściwego jelenia, co przy‑
niosło mu ze strony wuja, który w tych 
rzeczach był niesłychanie akuratny ostrą 
naganę. Ale wuj w swej wspaniałomyśl‑
ności był tak dobry, iż dalej mogłem we 
wszystkich myśliwskich imprezach tego 
roku uczestniczyć. Zaczynało się to jak 
zwykle wczesną wiosną, po ich przelocie 
podczas „wieczornego ciągu słonek”, na 
które mnie wuj, jak już na początku po‑
wiedziałem, po przyjeździe do Turawy 
uprzejmie zaprosił. Jeszcze zanim wsie‑
dliśmy do myśliwskiego powoziku, rzucił 
uwagę, iż zeżre miotłę, gdy jednego z tych 
szybkich i nad wyraz trudnych do trafie‑
nia ptaków upoluje, w czym przyznałem 
mu rację. Bowiem ja, w przeciwieństwie 
do moich kuzynów, a jego synów, którzy 
w tutejszym myśliwskim eldorado wyro‑
śli i byli wspaniałymi strzelcami, ja nie 
miałem jeszcze okazji dotąd na te ptaki 
z dubeltówki polować. Wiedziałem tylko 
od wuja, który był spoza granic Śląska 
uznaną wyrocznią łowiecką, iż przy strze‑
laniu do słonki należy, jak się wyraził, 
„wyprzedzić na długość konia”. Zatrzy‑
maliśmy się przy dużej olszynie. Stangre‑
ta z powozikiem odesłaliśmy na pewną 
bezpieczną odległość. Przyboczny myśli‑
wy wuja przydzielił każdemu z nas sta‑
nowisko. Moja kuzynka, wtedy jeszcze 
żyjąca myśliwską pasją, miała przy moim 
boku uprzedzić, skąd będą nadlatywały 
słonki. Na razie panowała cisza, tylko 
kilka kosów nuciło swoją wieczorną me‑
lodię, aż złocisty firmament zbladł i bły‑
snęła pierwsza wieczorna gwiazda. W od‑
dali słychać jeszcze było jego końcowe 
nuty. Wśród koron drzew pokazał się, jak 
zjawa, puszczyk i okrążył nas ostrożnie 
miękkim bezszelestnym ruchem skrzydeł, 
jak to puszczyki są zawsze wścibsko cie‑
kawe. Ale tak szybko jak się zjawił, tak 
i zniknął. Teraz panowała grobowa cisza. 
Byliśmy spięci do ostateczności, obser‑
wując wieczorny horyzont, na którym 
teraz coraz więcej gwiazdek błyskało. 
Jeśli teraz nie nadlecą… ale w tej chwili 
były! Niedaleko padł pierwszy strzał, po 
nim drugi. „Tire hau” – z lewej strony 
zawołała kuzynka, ale i ja zobaczyłem 

dwie słonki, które w dzikim zygzakowa‑
tym locie jak burza po naszej lewej nad‑
leciały. Już miałem flintę przy policzku. 
Padł strzał. Już myślałem, iż chybiłem, 
ale zobaczyłem kuzynkę w raptownym 
sprincie i nie trwało długo a wręczyła mi 
moją pierwszą upolowaną słonkę, mówiąc: 
„darzbór”. Miała przy tym tyle radości 
w oczach, iż w tej chwili odcisnąłem na 
jej ustach serdeczny pocałunek. Nadle‑
ciały następne ptaki, z których faktycznie 
jeszcze dwa upolowałem. Ich lotki wła‑
snoręcznie wsunęła na mój myśliwski 
kapelusz, który niestety w wirze wydarzeń 
wojennych mi zaginął. Wspomnienia z tej 
mojej pierwszej i niestety jedynej już 
przygody myśliwskiego polowania na 
wyjątkowe ptaki słonki pozostały na 
zawsze w mojej pamięci żywe, choć od 
tamtych wydarzeń minęło ponad 40 lat. 
Nie chcąc bierdzańskiego inspektora na 
zbyt długo pozostawić bez mojego towa‑
rzystwa, na drugi tydzień punktualnie 
się w Bierdzanach zameldowałem. Punk‑
tualność jest połową życia. Było jednym 
z wielu przysłów jego zacnej małżonki 
i muszę przyznać, że dawałem jej przy‑
kłady, że ja także jestem od dziecka do 
tego przyzwyczajony i wychowany. Gdy 
inspektor Remmer od czasz do czasu 
chciał dać mi małego prztyczka, pozwa‑
lał sobie z przekąsem na uwagę, że może 
lepiej byłoby dla mnie studiować leśnictwo 
i myślistwo zamiast rolnictwa, w czym 
wcale się nie mylił. Nie mogłem jednak 
mu w tym przytaknąć, aby nie zniechęcić 
go do uprzejmego przekazywania mi 
wszystkich swoich wielkich wiadomości 
z zakresu nowoczesnego ekonomicznego 
rolnictwa. To wcale nie powodowało 
mojego odstąpienia od planowanego 
czasu na naukę rolniczą i pasję myśliwską 
i od tego nie miałem zamiaru odstąpić. 
Tu najpierw była sprawa dzików, którym 
poświęciłem dużą część mojego czasu, 
ponieważ to one w ostatnich latach się 
rozmnożyły i dużo strat rolniczych po‑
wodowały, buszując w polu. Stosownie 
do tego rosła nerwowość i niechęć po‑
szkodowanych rolników i należało im 
pokazać, że coś w tej materii dla nich się 
robi. Frantzky i ja prawie co wieczór 

Dr JoAChim wArNiNG
FraGmenT auToBioGraFii o CZaSie PrakTyCZneJ nauki ZawoDu 
roLnika u wuJa HuBerTuSa Von Garnier-Turawa oDC. 3
AlfreD KuPKA 
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chodziliśmy wzdłuż obrzeży leśnych, 
przylegających do pól rolników i gdy 
wataha już buszowała w polu, musieliśmy 
w narastających ciemnościach ostro pa‑
trzeć, aby rozpoznać pojedyncze ryjące 
w polu sztuki i odpowiednio reagować. 
Ten sposób polowania był bardzo emo‑
cjonujący i pozwolił niejednego dzika 
ustrzelić. Zdarzało się, iż w czasie pod‑
chodów rowerowych spotykaliśmy wata‑
hę jeszcze w lesie. Przy takiej okazji spo‑
tkaliśmy także całkiem niespodziewanie 
młodego jeszcze odyńca, tzw. „Hosen‑
flicker” – dosłownie „łatacz spodni” (tym 
mianem zwano w niemieckiej gwarze 
myśliwskiej jeszcze nie całkiem dorosłe‑
go odyńca, który jednak już posiadał 
cechy dorosłego, tzn. szarżowanie w ata‑
ku na wszystko, co mu się nie podoba. 
Przyp. mój AK), któremu zbyt pospiesz‑
nie posłałem kulę, która nie przeszkodzi‑
ła mu, choć trafiony, pospiesznie uciec. 
Było to nam niezmiernie nie na rękę, gdyż 
uciekł przez granice posiadłości wuja do 
lasu szumiradzkiego, posiadłości księcia 
Hohenlohe, z którym nie wiem czemu, 
wuj nie miał umowy o tropieniu w jego 
lasach podstrzelonej uchodzącej zwierzy‑
ny. Z wyrzutami sumienia podjęliśmy 

krwawy trop już w lesie księcia. Bogu 
dzięki nie trwało długo, że natrafiliśmy 
na rannego „łatacza spodni” siedzącego 
w gęstwinie w łożu cierpienia, który gdy 
nas zobaczył, od razu swej nazwie czyniąc 
wszelkie honory, pieniąc się ze wściekło‑
ści, wziął mnie na cel szarży. Mój do‑
świadczony towarzysz Frantzky celnym 
strzałem przeszkodził mu w zbliżeniu do 
moich spodni i uchronił mnie od nie‑
szczęścia. Jeszcze zdążyliśmy go przed 
zapadnięciem ciemności wypatroszyć 
i obielić. Jego odtransportowanie, moż‑
liwie po cichu i skrycie, musieliśmy prze‑
łożyć na następny dzień. Jeszcze tego 
wieczoru udało nam się zorganizować 
rolnika z małym wozem i parę koni, 
i wczesnym rankiem ruszyliśmy po naszą 
zdobycz. To okazało się trudniejsze niż 
myśleliśmy. Początkowo wszytko szło 
planowo, choć wyglądało na to, że naszym 
koniom ta jazda po wertepach leśnych nie 
bardzo odpowiadała. Ale gdy poczuły 
w nozdrzach woń upolowanego zwierza, 
ani rusz nie chciały dalej iść. Próbowali‑
śmy uspokajająco przemawiać i głaskać 
rękami, za uzdę prowadzić – wszystko na 
nic. Jeden z koni nagle stanął na tylnych 
nogach i o mało przeleciałby przez dyszel. 

W ostatniej chwili udało się temu zapobiec, 
że marna uprząż to wytrzymała, było 
cudem. Ostatecznie udało nam się po 
założeniu naszym prychającym koniom 
prowizorycznych „Scheuklappen” (koń‑
skie okulary), na tyle je uspokoić, aż 
odyniec został załadowany. Rolnik miał 
cały czas pełne ręce roboty, swoje konie 
na tyle umiał utrzymać w ryzach, aby nie 
spanikowały i nie poszły. W końcu wy‑
dostaliśmy się z naszym chybotliwym 
wozikiem z lasu na równą drogę, gdzie 
pianą okryte konie na tyle się uspokoiły, 
iż dotarliśmy z naszym, pod słomą ukry‑
tym dzikiem, do celu. Zapłata dla rolni‑
ka była na tyle dopasowana i obfita, iż 
twarz jego nabierała, w czasie późniejszych 
spotkań na drodze, szelmowskiego wy‑
razu, co znaczyło, że rozumie, iż ta eska‑
pada pozostaje naszą wspólną nielegalną 
tajemnicą. Twarda zmierzwiona broda 
tego młodego odyńca , która jeszcze dziś 
ozdabia jeden z moich szałasów myśliw‑
skich, pozostaje mi w pamięci bardziej 
wartościowa, niż niejedna grzywa kozła 
kozicy, które teraz niestety, identyczne 
czy podrobione stały się przedmiotem 
spekulacji i ozdobą różnej maści turystów.

Cdn.

Dr JoAChim wArNiNG...

ArTur GAllus
w dniu 16 sierpnia w ochotniczej straży 
Pożarnej w osowcu odbyło się przeka-
zanie nowego sprzętu dla wszystkich 
jednostek z terenu gminy Turawa. 

Sprzęt został sfinansowany z Fundu‑
szu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości. Całość zadania zamknę‑
ła się w kwocie 51 474,75 zł, z czego dofi‑
nansowanie z funduszu to 50 960,00 zł, 
a pozostała kwota to dotacja Gminy 
w wysokości 1% zgodnie z zasadami 
przyznawania środków. 
Jednostki otrzymały następujący 
sprzęt:

OSP Zawada: torba PSP R1, deska or‑•	
topedyczna, szyny Kramera, 2 latarki 
akumulatorowe, zestaw pokrowców 
ochronnych na ostre krawędzie,
OSP Kotórz Wielki: torba PSP R1, •	
deska ortopedyczna, szyny Kramera, 
bosak dielektryczny,

OSP Ligota Turawska: torba PSP R1, •	
deska ortopedyczna, szyny Kramera, 
4 latarki akumulatorowe,
OSP Kadłub Turawski: deska ortope‑•	
dyczna, szyny Kramera, pilarka spalino‑
wa do drewna, 4 latarki akumulatorowe.
OSP Rzędów: pilarka spalinowa do •	
drewna, detektor prądu.

OSP Bierdzany: defibrylator komplet, •	
zestaw uniwersalnych podpór i klinów 
do stabilizacji pojazdów,
OSP Węgry: defibrylator komplet, •	
zestaw uniwersalnych podpór i klinów 
do stabilizacji pojazdów.
OSP Osowiec: defibrylator komplet, •	
deska ortopedyczna.

oChoTNiCZe sTrAŻe PoŻArNe DosTAŁy Nowy sPrZęT
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XXXiV sesja w dniu 9 marca 2018 r. na 
której podjęto następujące uchwały:

uchwała Nr XXXIV.193.18 w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzę‑
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Turawa w 2018 r. za: 15, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 0, brak głosu: 0, nie‑
obecni: 0

uchwała Nr XXXIV.194.18 w spra‑
wie określenia kryteriów rekrutacji do 
publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Turawa. Za: 
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, brak 
głosu: 0, nieobecni: 0

uchwała Nr XXXIV.195.18 w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowe‑
go wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, 
psychologa, logopedy, terapeuty peda‑
gogicznego i doradcy zawodowego, za‑
trudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Turawa. Za: 
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, brak 
głosu: 0, nieobecni: 0

uchwała Nr XXXIV.196.18 w sprawie 
ustalenia opłat za pobyt dziecka w pu‑
blicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podsta‑
wowych prowadzonych przez gminę 
Turawa. Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało 
się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

uchwała Nr XXXIV.197.18 w sprawie 
podziału gminy Turawa na okręgi wybor‑
cze, ustalenia ich granic, numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało 
się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

uchwała Nr XXXIV.198.18 w sprawie 
podziału gminy Turawa na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wybor‑
czych. Za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 
0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

uchwała Nr XXXIV.199.18 w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponosze‑
nia odpłatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych. Za: 15, przeciw: 
0, wstrzymało się: 0, brak głosu: 0, nie‑
obecni: 0

uchwała Nr XXXIV.200.18 w sprawie 
zmiany budżetu gminy w 2018 roku. Za: 

11, przeciw: 2, wstrzymało się: 2, brak 
głosu: 0, nieobecni: 0

Na posiedzeniu obecny był również 
Radny Powiatu pan Henryk Zapiór, który 
odpowiadał na pytania radnych oraz 
obszernie przedstawił założenia Rady 
Powiatu na rok 2018.

Wysłuchano raportu o stanie reali‑
zacji strategii gminy Turawa, przedsta‑
wiono radnym możliwości pozyskania 
zewnętrznych środków na realizację 
zadań inwestycyjnych i działań sołectw 
w 2018 r.

Dyskusja o działalności Spółki Wodnej 
na terenie gminy Turawa w 2017 roku 
i planie na rok 2018.

Przyjęto również do realizacji przez 
wójta wnioski złożone przez radnych 
oraz komisje stałe Rady Gminy.

radni
W imieniu rolników Kadłuba Turaw‑

skiego i Zakrzowa Turawskiego wniosek 
dot. remontu drogi gminnej o dł. 1300 m 
od zakrzowskiego kościoła. Obecnie 
droga ulega zniszczeniu i nie doczeka 
się asfaltowania, i dlatego remont jest 
uzasadniony.. 

Wniosek o wprowadzenie do Planu 
Inwestycyjnego na rok 2018 wykonania 
kolejnych projektów na modernizację – 
przebudowę dróg gminnych w Sołectwie 
Węgry, tj. ulicy bocznej Opolskiej od nr 17 
do nr. 21a i ul. Młyńskiej. Nadmieniam, 
że do wykorzystania należnej nam kwoty 
będę wnioskowała o wykonanie kolejnych 
projektów. 

Wniosek dotyczący zakończenia roz‑
poczętej inwestycji jaką jest przebudowa 
ul. Spokojnej. W miarę możliwości budże‑
towej proszę o ponowne wprowadzenie 
tego zadania w ciągu roku. Do tej pory 
w żadnym z sołectw inwestycje drogowe 
nie były wykonywane połowicznie. Za 
każdym razem radni głosowali za przeka‑
zaniem brakującej kwoty do zakończenia 
danej inwestycji. 
wnioski Komisji Ładu, Porządku 
i rolnictwa z posiedzenia w dniu 
7.03.2018 r.

1. Komisja wnioskuje o ustalenie, 
kto jest właścicielem hałdy ziemi złożo‑
nej w pasie drogi gminnej przy posesji 

Osiedla 17a w Węgrach. Hałda ziemi 
w lecie porasta chwastami, co ogranicza 
widoczność kierowcom w tym terenie. 
Komisja występuje o ustalenia właściciela 
przedmiotowej ziemi i podjęcie działań 
w celu jej usunięcia. 

2. Komisja stwierdziła, że przy zjeździe 
z obwodnicy nad brzegiem rzeki gro‑
madzone są śmieci (odpady budowlane, 
styropian, gruz itp.). W związku z powyż‑
szym komisja wnioskuje o wystąpienie 
do RZGW o uporządkowanie terenu 
i ewentualne zabezpieczenie zjazdu, np. 
poprzez umieszczenie słupków uniemoż‑
liwiających zjazd nad rzekę. 

3. Komisja wnioskuje, aby wystąpić 
o rozbiórkę budynku na ul. Szkolnej 
w Węgrach (naprzeciw budynku szkoły), 
który częściowo jest rozebrany, a który 
wg oceny komisji stanowi zagrożenie dla 
otoczenia. Sprawa wg członków Komisji 
jest skomplikowana, ponieważ istnieje 
konflikt rodzinny między właścicielami 
nieruchomości, ponadto obiekt może być 
zabytkowy.

4. Komisja wskazuje, że na odcinku 
między Turawą a sołectwem Kotórz Wielki 
(przy drodze) są zgromadzone worki ze 
śmieciami. Wnioskuje się o zbadanie 
sprawy i podjęcie stosownych działań. 

5. Komisja wnioskuje, aby wystąpić 
do Dyrekcji Krajowej Dróg o wycinkę 
drzew w Zawadzie w pasie drogowym ul. 
Oleska 28. Podjęte działania przez osobę 
prywatną nie przyniosły efektu. 

6. Komisja po przeanalizowaniu 
działalności Spółki Wodnej w 2017 r. 
wnioskuje o wystąpienie do Starostwa 
Powiatowego w Opolu o dofinansowanie 
do zadań melioracyjnych realizowanych 
na terenie gminy Turawa. 
wniosek Komisji rewizyjnej z dnia 
26.02.2018 r. 

1. Członkowie komisji występują do 
wójta gminy o wyjaśnienie, dlaczego 
opłata targowa na terenie gminy Tura‑
wa pobierana jest tylko w 4 sołectwach, 
a nie w każdej miejscowości i o podanie 
przyczyn braku realizacji Uchwały Rady 
Gminy z dnia 25.11.2016 r. Nr XXI/124/ 16 
w sprawie opłaty targowej przez wszyst‑
kich sołtysów w gminie Turawa. 

2. Komisja wnioskuje, aby Urząd Gmi‑
ny Turawa, jako właściciel pomieszczeń, 
wystosował pismo do NFZ w Opolu 

Z PrAC rADy GmiNy w TurAwie
ArTur GAllus

rada Gminy spotykała się od stycznia na czterech sesjach. w czasie ich trwania 
zajmowano się następującymi sprawami.
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z pytaniem, do kiedy (podąć datę) pani 
Irena Inglot‑Różańska ma zawartą umowę 
z NFZ na świadczenie usług medycznych 
w dzierżawionych od Urzędu Gminy 
pomieszczeniach w Turawie. 

wniosek Komisji rewizyjnej z dnia 
5.03.2018 r.

1. Komisja występuje o przedstawie‑
nie informacji dot. nowego pozwolenia 
wodnoprawego dla elektrowni. Komisja 
występuje ponadto o podanie: Kiedy 
kończy się obecne pozwolenie wodno– 
prawne i w jakim terminie można wy‑
stąpić o nowe, aby zapewnić prawidłowy 
przepływ wody w kanale w Osowcu. 

2. Komisja prosi o przygotowanie 
raportu o stanie faktycznym na kanale, 
a później doprowadzić do spotkania 
wszystkich zainteresowanych stron, w celu 
zapewnienia prawidłowego przepływu 
wody w kanale i tym samym zabezpie‑
czenia interesu gminy, tj. już wykonanej 
inwestycji na kanale i planowanej w ko‑
lejnych latach. 

3. Po analizie zawartej ugody w sprawie 
spłaty przez gminę Turawa nakładów 
poniesionych przez Spółkę BEVER na 
budynek BASTION komisja wnioskuje 
o wprowadzenie aneksu do zawartej 
ugody i zmianę zapisu w par. 4 – Spłata 
zobowiązań – 1) gdzie określa się pierwszą 
ratę spłaty w terminie do 28 luty 2018 r., 
tj. przed podjęciem uchwały Rady Gminy 
o zmianie budżetu w dniu 9.03.2018 r. 

4. Wniosek komisji dot. rozliczenia 
ilości opału po zakończeniu okresu grzew‑
czego za okres 2016–2017 r.

Komisja Rewizyjna zwraca się o wy‑
jaśnienie, dlaczego nie są realizowane 
wszystkie zapisy uchwały Rady Gminy 
w sprawie minimalnych stawek dzierża‑
wy gruntów i stawek czynszu za lokale 
użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła 
za c.o. na terenie gminy Turawa, tj. § 
2.2 w brzmieniu: Końcowe rozliczenie 
nastąpi po okresie grzewczym według 
faktycznych kosztów opalania. 

wnioski Komisji oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Partnerstwa z dnia 

2.03.2018 r. 
1. Przedstawiać konkretną informację 

na temat uruchomienia Klubu Seniora 
w Kotorzu Małym z wyjaśnieniem dot. 
wykonania dokumentacji i przedstawić 
pozostałe uzgodnienia. 

2. Wystąpić do nadleśnictwa z pyta‑
niem, dlaczego transport drewna z Lasów 

Państwowych odbywa się po drogach 
gminnych. 

W odniesieniu do wniosku dot. prze‑
jazdu transportu drewna po drogach 
gminnych zaproponowano, aby zaprosić 
przedstawiciela Nadleśnictwa na spotka‑
nie z wójtem i radnymi, np. na wspólne 
posiedzenie komisji RG.

Przewodnicząca komisji poprosiła 
ponadto o przedstawienie informacji 
dot. uposażenia nauczycieli i rozliczenia 
zadłużenia Szkoły Społecznej w Węgrach 
wobec Urzędu Gminy.

XXXV sesja w dniu 9 kwietnia 
2018 r. na której podjęto następujące 

uchwały:
Uchwała Nr XXXV.201.18 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowej części ob‑
szaru wsi Turawa. Za: 10, przeciw: 2, 
wstrzymało się: 2, nieobecni: 1

Uchwała Nr XXXV.202.18 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
o współdziałaniu z gminą Krapkowice. 
Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, brak 
głosu: 0, nieobecni: 1

Uchwała Nr XXXV.203.18 w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr 
XXXII/189/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. 
dotyczącej uchwalenia Gminnego Pro‑
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2018. 
Za: 11, przeciw: 2, wstrzymało się: 1, brak 
głosu: 0, nieobecni: 1

Uchwała Nr XXXV.204.18 w sprawie 
zmiany budżetu gminy w 2018 roku. Za: 
7, przeciw: 4, wstrzymało się: 3, brak 
głosu: 0, nieobecni: 1

Uchwała Nr XXXV.205.18 w sprawie 
ustalenia opłat za pobyt dziecka w pu‑
blicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podsta‑
wowych prowadzonych przez gminę 
Turawa. Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało 
się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1

Radni wysłuchali informacji o stanie 
dróg na terenie gminy Turawa oraz o re‑
alizacji inwestycji na rok 2018.

Przyjęto również do realizacji przez 
wójta wniosek złożony przez komisję:

wniosek Komisji Ładu, Porządku 
i rolnictwa z posiedzenia w dnia 

4.04.2018 r.
Po wysłuchaniu argumentów przed‑

stawicieli ul. Pływackiej z lokalizacją 
nad J. Dużym, w sprawie wykonania 
oświetlenia przedmiotowej ulicy Komi‑
sja Ładu, Porządku i Rolnictwa popiera 

wniosek o wykonanie projektu w 2018 
r. (po złożeniu takiego wniosku przez 
grupę mieszkańców). 

XXXVI Sesja w dniu 22 czerwca 
2018 r. na której podjęto następujące 
uchwały:

Uchwała Nr XXXVI.206.18 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdań gminy Turawa 
za 2017 r. Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało 
się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVI.207.18 w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Turawa za 2017 rok. Za: 15, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 0, brak głosu: 0, nie‑
obecni: 0.

Uchwała Nr XXXVI.208.18 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 
Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 
2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu 
określającego szczegółowe warunki wy‑
nagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w jednostkach oświatowych działających 
na terenie gminy Turawa. Za: 15, prze‑
ciw: 0, wstrzymało się: 0, brak głosu: 0, 
nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVI.209.18 w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego na rok 
2018 na terenie gminy Turawa. Za: 15, 
przeciw: 0, wstrzymało się: 0, brak głosu: 
0, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVI.210.18 w sprawie 
zgody na utworzenie miejsca okazjonal‑
nie wykorzystywanego do kąpieli oraz 
określenia sezonu kąpielowego dla miej‑
sca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie gminy Turawa w 2018 
roku. Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 
0, brak głosu: 1, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVI.211.18 w sprawie 
zgody na utworzenie miejsca okazjonal‑
nie wykorzystywanego do kąpieli oraz 
określenia sezonu kąpielowego dla miej‑
sca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie gminy Turawa w 2018 
roku. Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 
0, brak głosu: 0, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVI.212.18 w sprawie 
zmiany uchwały NR XXXI/182/17 z dnia 
23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdze‑
nia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków na 
okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r. Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 
0, brak głosu: 0, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVI.213.18 w sprawie 
zmiany budżetu gminy w 2018 roku. Za: 
13, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, brak 
głosu: 0, nieobecni: 0.

Z PrAC rADy GmiNy w TurAwie
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Uchwała Nr XXXVI.214.18 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, brak 
głosu: 0, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVI.215.18 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Turawa. Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało 
się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVI.216.18 w sprawie 
przyjęcia projektu „Regulaminu dostar‑
czania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie gminy Turawa”. 
Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, brak 
głosu: 0, nieobecni: 0.

Przedstawiono radnym informację 
o stanie przygotowania do sezonu tu‑
rystycznego.

Przyjęto również do realizacji przez 
wójta wnioski złożone przez radnych 
oraz komisje stałe Rady Gminy.

radni
W sprawie miejscowego planu zago‑•	
spodarowania przestrzennego połu‑
dniowej części obszaru wsi Turawa. 
Jakie dodatkowe koszty poniesie gmina 
z tytułu jego zatwierdzenia? Ile kosz‑
tował gminę ten plan? 
W sprawie wyznaczenia lub zatrudnie‑•	
nia osoby do koszenia w miejscowości 
Osowiec terenów gminnych z uwagi na 
specyficzny charakter miejscowości. 
W sprawie zamontowania lustra na ul. •	
Głównej, wjazd z ul. Szkolnej w Za‑
krzowie Turawskim. 
W sprawie przejęcia działki w Ligocie •	
Turawskiej przy ul. Głównej (30–32) 
i przekazanie jej Sołectwu (były plac 
zabaw pod bocianim gniazdem). W za‑
łączeniu mapka sytuacyjna. 

Komisja oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Partnerstwa z dnia 15.06.2018: 
1. Wnioskuje o przygotowanie nowego 

tekstu regulaminu zachowania nad jezio‑
rami w porozumieniu z Wodami Polskimi 
i policją (po sezonie turystycznym). 

2. Przedstawić informację o korzy‑
ściach wynikających z planu likwidacji 
w Urzędzie Gminy kasy i podać, w jakich 
sąsiednich gminach zlikwidowano kasę 
i jak to funkcjonuje w sytuacji płatności 
gotówkowych. 

3. W związku z podaniem w sprawoz‑
daniu finansowym braku wykorzystania 
przez sołectwa Funduszu Sołeckiego 
komisja wnioskuje, aby Urząd Gminy 
na bieżąco monitorował wykorzystanie 
funduszu przez poszczególne sołectwa 
i o okresowe informowanie sołtysów 
o stanie wykorzystania tych środków. 

Ponadto członkowie komisji kwestio‑
nują stan wykorzystania funduszu, nie 
zgadzając się z podaną w sprawozdaniu 
informacją na ten temat. 

4. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Partnerstwa akceptuje propozycje wójta 
gminy powierzenia funkcji Kierownika 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie 
osobie wyłonionej w drodze reorganizacji 
w placówkach bibliotecznych na terenie 
gminy Turawa. 

5. Komisja wnioskuje o przejęcie na 
stan gminy stawu w Bierdzanach, między 
innymi jako zbiornika pożarowego dla 
ochrony zabytkowego obiektu sakralnego 
w Bierdzanach. 

Komisja Ładu, Porządku i rolnictwa 
z dnia 19.06.2018 r. 

Komisja realizując punkt posiedzenia 
„Przygotowanie do sezonu turystycz‑
nego”, dokonała objazdu terenów tu‑
rystycznych i przedstawia swoje uwagi 
i spostrzeżenia: 

Jezioro Średnie: 
1. Uzupełnić elementy siedzisk na 

murkach przy plaży. 
2. Oczyścić oprawy lamp przy ścieżce.
3. Wystąpić do dzierżawcy pola na‑

miotowego o usunięcie połamanych 
ławek celem poprawy estetyki od strony 
ścieżki. 

4. Uprzątnąć biomasę wokół jeziora. 
5. Naprawić fragmenty połamanego, 

metalowego płotu przy parkingu, gdzie 
wystają ostre elementy. 

6. Usunąć suche konary przy ścieżce 
na całym terenie jeziora, a w przyszłości 
dokonać wycinki suchych drzew. 

7. Usunąć słupki metalowe po byłym 
szlabanie przy wjeździe na ścieżkę w ob‑
rębie przystanku. 

8. Posprzątać przystanek autobusowy: 
dach, gdzie rośnie trawa; wnętrza przy‑
stanku zarzuconego liśćmi,

9. Uporządkować schody, zejście na 
ścieżkę, gdzie zalegają duże ilości sta‑
rych liści. 

10. Rozważyć możliwość naprawy 
dawnego, metalowego mola (dawna 
przystań). 

11. Usunąć metalową beczkę, pozo‑
stałość po zerwanym aeratorze. 

12. Usunąć metalowe elementy betono‑
wych ławek z lokalizacją przy beczce. 

13. Komisja ponawia wniosek o usu‑
nięcie nieczynnego słupa energetycznego, 
stojącego na ścieżce. 

14. Sprawdzić, czyją własnością jest 
budynek w sąsiedztwie wspomnianego 

słupa i doprowadzić do wymiany drzwi 
wejściowych. 

15. Komisja wnioskuje, aby zwrócić 
uwagę nadzorującemu wykonanie ścieżki, 
aby dopilnował utwardzenia zjazdu na 
ul. Sandaczową i Pod wałem (różnica 
poziomów). 

16. Odnowić ramę regulaminu zacho‑
wań nad jeziorem. 

17. Dosypać piasku na obrzeżach mur‑
ków okalających plażę i przy podstawach 
urządzeń placu zabaw dla bezpieczeństwa 
korzystających z tych urządzeń. 

18. Zakupić sprzęt ułatwiający sprzą‑
tanie terenów nad jeziorami lub zlecać 
sprzątanie firmie sprzątającej. 

19. Komisja prosi o przedstawienie 
informacji w sprawie zwiększenia parkin‑
gów nad J. Średnim – wniosek składany 
był już kilkakrotnie. 

Jezioro Duże:
1. Wystąpić do TAURONU o naprawę 

i zabezpieczenie naciągu słupa energetycz‑
nego przy końcu promenady w obrębie 
restauracji rybnej. 

2. Usunąć sterty gruzu i śmieci przy 
ul. Harcerskiej – hotel Zacisze. 

wniosek dot. sołectwa Zawada:
Komisja wnioskuje o wykonanie ze 

środków gminnych projektu zagospo‑
darowania parku w Zawadzie. Sołectwo 
przeznaczyło z Funduszu Sołeckiego 
kwotę 20 000 zł na wykonanie prac, ale 
zabrakło środków na projekt. 

Komisja Ładu, Porządku i rolnictwa 
z posiedzenia w dniu 18.05.2018 r. 
1. Komisja wnioskuje w sprawie pro‑

filaktycznego montażu tablicy informu‑
jącej o monitoringu wysypiska śmieci 
w Bierdzanach. 

2. Komisja wnioskuje o wystąpienie 
do KOWR o potwierdzenie informa‑
cji czy dzierżawca uzyska rozwiązanie 
umowy dzierżawy stawu w Bierdzanach 
i o informację, w jaki sposób planowane 
jest ostateczne załatwienie tej sprawy 
stawu. 

3. Środowisko strażackie występuje 
o ponowne napełnienie stawu w Bierdza‑
nach z uwagi na dostęp do naturalnego 
zbiornika wody na cele pożarnicze. 

4. Na wniosek części mieszkańców 
ul. Nadleśnej w Bierdzanach komisja 
wizytowała fragment tej drogi, gdzie zda‑
niem mieszkańców istnieje konieczność 
zamontowania progów zwalniających. 
W załączeniu wniosek mieszkańców 
w powyższej sprawie. 
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XXXVii sesja w dniu 24 sierpnia  
2018 r., na której podjęto następujące 

uchwały:
Uchwała Nr XXXVII.217.18 w sprawie 

określenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na 
terenie gminy Turawa. Za: 14, przeciw: 
0, wstrzymało się: 1, brak głosu: 0, nie‑
obecni: 0.

Uchwała Nr XXXVII.218.18 w sprawie 
wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę 
Turawa zadań powiatu opolskiego. Za: 
12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, brak 
głosu: 3, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVII.219.18 w sprawie 
powołania komisji doraźnej do opraco‑
wania zmian w Statucie Gminy Turawa. 
Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, brak 
głosu: 0, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVII.220.18 w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głoso‑
wania w wyborach organów jednostek 
samorządu terytorialnego zarządzonych 
na dzień 21 października 2018 r. Za: 15, 
przeciw: 0, wstrzymało się: 0, brak głosu: 
0, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVII.221.18 w sprawie 
przyjęcia „Programu Ochrony Środowi‑
ska dla Gminy Turawa na lata 2018–2021 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2025”. Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 
3, brak głosu: 0, nieobecni: 0.

Uchwała Nr XXXVII.222.18 w sprawie 
zmiany budżetu gminy w 2018 r. Za: 10, 

przeciw: 3, wstrzymało się: 2, brak głosu: 
0, nieobecni: 0.

Przyjęto również do realizacji przez 
wójta wnioski złożone przez radnych 
oraz komisje stałe Rady Gminy.
radni:

Wystosować wniosek do GDDKiA 
w Opolu o przeprowadzenie aktualnych 
badań natężenia hałasu w ciągu drogi 
krajowej w miejscowości Zawada z in‑
formacją o nakładach inwestycyjnych 
zmniejszających poziom i uciążliwość 
natężenia hałasu w miejscowości.

Wystosować informację do Minister‑
stwa Infrastruktury jako organu wyższej 
kategorii w celu poprawy warunków bytu 
mieszkańców wsi Zawada z wnioskiem do 
GDDKiA (zmniejszenie hałasu poprzez 
budowę obwodnicy bądź ekranów dźwię‑
kochłonnych z terminem realizacji).

W sprawie dofinansowania placu 
przed szkołą podstawową w Turawie, 
na jakim etapie jest wniosek lub czy 
został złożony.

W sprawie dowieszenia lamp na ul. 
Kadłubskiej na słupach nr 96, 115, 119, 
122 w Ligocie Turawskiej.

W sprawie spionowania ul. Dobro‑
dzieńskiej w kierunku Polnej – ulica 
modernizowana w tej kadencji RG.
wniosek Komisji rewizyjnej z dnia 
21.08.2018 r.

Komisja wnioskuje o podanie pełnych 
kosztów rozliczenia budowy ul. Skośnej 
w Zawadzie (koszt wykonania, dotacje, 
odszkodowania).

wnioski Komisji oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Partnerstwa z posiedzenia 
w dniu 22.08.2018 r.

Komisja przeanalizowała pismo rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodziny, 
skierowane do Rady Gminy i wójta gminy 
w sprawie uwzględnienia zniżki w opła‑
tach za wywóz nieczystości dla rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodziny. 
W powyższej sprawie postanowiono 
powrócić do tematu podczas kolejnego 
ustalania stawek za wywóz nieczystości 
w gminie Turawa. Stanowisko Komi‑
sji przedstawione zostanie radnym na 
najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 
24.08.2018 r.

Komisja występuje o wyjaśnienie, 
dlaczego od dłuższego czasu nieczynny 
jest gabinet stomatologiczny w Turawie 
i przedstawienie sposobu załatwienia 
problemu.

Komisja wnioskuje o zabezpieczenie 
w budżecie gminy kwoty 160 tys. na re‑
mont drogi w Kadłubie Turawskim, ujętej 
w planie inwestycyjnym na 2018 rok.
wniosek Komisji Ładu, Porządku 
i rolnictwa z dnia 20.08.2018 r.

Komisja wnioskuje o wykonanie reno‑
wacji (lub ustalenie, kto ma dokonać reno‑
wacji) kapliczki św. Jana Nepomucena w ob‑
rębie szkoły w Turawie. Ponadto wnioskuje  
o wycięcie suchego drzewa i suchych gałęzi 
przy przedmiotowej kapliczce.

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

Z PrAC rADy GmiNy w TurAwie

Dawniej Kościół był świętością i nikt 
nie odważył się atakować jego przed‑

stawicieli – kapłanów. Jednak na początku 
XX w. zmieniła się sytuacja. Przedstawiam 
streszczenie artykułu o włamaniu do ko‑
torskiej plebanii. Z soboty na niedzielę 
22/23.09.1906 r. w nocy, około godziny 2.00, 
zakradło się trzech złodziei do pracowni 
księdza proboszcza Jankowskiego i zabrali 
kwotę przeszło 100 marek, różne książeczki 
i papiery oraz zimowy płaszcz o wartości 
90 marek, rewerendę, dwoje spodni, westkę 
i jeszcze inne rzeczy. Rewerendę (sutannę) 
zostawili za wsią na drodze i uciekli na 

dworzec w Kotorzu Małym. Następnie 
odjechali porannym pociągiem w niedzielę 
do Opola. Na dworcu żądali początkowo 
biletów do dalszych miejscowości, lecz nie 
mogli takich zakupić. Rzezimieszków tych 
widziano już wcześniej, wałęsających się 
po wsi i zajadających w karczmie gęś, którą 
kazali specjalnie przyrządzić. Ks. Proboszcz 
pracował w sobotę do godziny 1.00 w nocy. 
Złodzieje czekali, aż duchowny poszedł 
spać, wtedy plebanię okradziono.

Równie ciekawy tekst, przedstawiam 
zgodnie z oryginałem: „Turawa Niedawno 
w samą niedzielę różańcową urządzili re‑

kruci w Turawie tak zwany Rekruten‑Ball. 
Za młodzieńcami poszły dziewczyny, a za 
dziewczynami matki, niby po córki. Były 
również takie, które nie miały dzieci, poszły 
patrzeć, bo grała muzyka. Hulanka trwała 
do 2.00 w nocy, chociaż była to pierwsza 
niedziela różańcowa i ks. Proboszcz już tyle 
rad i wskazówek co do zabawy i święcenia 
niedzieli udzielił. Chodziło o to, by okazać 
kto posiada większą moc, czy karczmarz 
i policjant czy kapłan. 

Zupełnie inaczej postąpiły dziewczyny 
z Kotorza Małego. Tam niedawno karcz‑
marz urządził zabawę taneczną, lecz dziew‑

DZiwNy XX wieK CZ. iii
JerZy fArys
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czyny pozostały w domu i żadna nie poszła 
na zabawę. Za co im sława. Młodzieńcy 
skakali sami, ale na drugi raz im się może 
odechcieć takiej zabawy. Myślę, że to po‑
skutkuje, a jeżeli nie to muszę na drugi raz 
poprawić. Wasz przyjaciel”. 

We wrześniu 1906 r. w Bierdzanach zgi‑
nął na miejscu parobek z majątku J. Gora, 
który spadł z konia, wracając z Opola. 
Zmarły osierocił żonę i 5 dzieci. 

Wielkie nieszczęście spotkało syna 
karczmarza p. Breilera z Kadłuba Turaw‑
skiego, którego zaatakował wół prowa‑
dzony przez podwórze do szopy. Tak go 
przygniótł rogami do ściany, że połamał 
mu kilka żeber. Na jego krzyk przybiegł 
mu na pomoc brat, który 
go uratował. Zaś w Rzę‑
dowie właściciel gospo‑
dy Grzesik skaleczył się 
nieznacznie w rękę i nie 
zważał w ogóle na ranę. 
Po krótkim czasie poczuł 
silny ból i cała ręka mu 
spuchła. Udał się na‑
tychmiast do lekarza, 
który stwierdził zatru‑
cie krwi. Na szczęście 
udało się rękę uratować.

Alkohol jest przy‑
czyną wielu nieszczęść. 
Niech niżej przedsta‑
wiony tekst będzie dla 
innych przestrogą: „Li‑
gota Turawska, W pi‑
janym stanie pokłócili 
się posiedziciele Wod‑
niok i Grzeschik tuztąd. 

Ostatni uderzył swego przeciwka kilka 
razy kopaczką w głowę, lecz na tem się 
kontentując, zadał teraz bezbronnemu 
Wodniokowi nożem kilka ran w twarzy 
koło oczu. Wodniok jest obecnie ciężko 
chory i jest obawa, że straci wzrok”. (Pi‑
sownia zgodnie z oryginałem).

W poniedziałek 26.11.1906 r. około godz. 
19.00 wybuchł pożar w Kolonii Zakrzów 
Turawski u właściciela Jończyka. Spaleniu 
uległy wszystkie budynki wraz ze zbiorami 
żniwnymi. Na miejsce pożaru przybyło wiele 
ludzi, lecz z braku wody nie można było 
pożaru ugasić. Szkody były znaczne, lecz 
niestety budynki były nisko ubezpieczone, 
a inwentarz nie był w ogóle ubezpieczony 

od ognia. We wtorek 18.12.1906 
r. w Turawie, w domu prze‑
znaczonym dla służby, także 
wybuchł pożar, który wkrót‑
ce zdołano ugasić. Na szczę‑
ście szkody były nieznaczne. 

Przestępcy lubili grasować 
w okolicznych lasach. Przygodę 
przeżył główny nauczyciel z Ka‑
dłuba Turawskiego. Gdy wracał 
późno wieczorem powozem 
z Olesna do domu, napadło go 
kilku opryszków w pobliżu lasu 
szumiradzkiego. Jednak woź‑
nica zaciął konie i rabusie nie 
zdążyli zamachu dokonać. 

Wielkim problemem, szcze‑
gólnie na wsi, były wybuchy 
epidemii, np. szkarlatyny. „Ga‑
zeta Opolska” poinformowała 
w 1906 r., że w Bierdzanach 
grasowała od kilku tygodni 
szkarlatyna. Zdarzyło się aż 

40 wypadków, przeważnie wśród dzieci. 
W jednym dniu zmarła aż czwórka dzieci, 
a choroba wciąż się rozszerzała. 

W Zawadzie istniał przytułek dla ludzi 
ubogich. 13.12.1906 r. poinformowano, że 
uciekła z niego chora umysłowo Agnes Le‑
luschko i do chwili obecnej nie powróciła. 
Poproszono o wskazanie zarządowi wsi 
Zawada miejsca jej przebywania. 

Jeszcze w 1906 r. przyplątał się do Ligoty 
Turawskiej brunatny wyżeł. Można go było 
odebrać u miejscowego leśniczego Pausel, 
jednak trzeba było znalazcy zapłacić za 
karmę. 

Kotorska plebania (zdjęcie udostępnił Zygfryd Mazur)

Fachowcy (zdjęcie udostępnił Marek Matuszok)
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Fabryka w Osowcu (zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)

W 1907 r. rzeźnik August Geppert ogłosił 
na łamach „Oppelner Kreisblatt”, że za 
długi i inne zobowiązania swojej żony 
Josefy Geppert z d. Kupka z Turawy nie 
odpowiada. 

Również w 1907 r. dokonano dwukrot‑
nie podziału majątku małżonków. Sąd 
w Opolu ogłosił, że komornicy mieszka‑
niowi, małżeństwo Peter Morawietz i Julie 
z d. Wiench, w dn. 4.03.1907 r. zawarli 
przed notariuszem porozumienie, według 
którego Peter Morawietz nie mógł zarządzać 
majątkiem swojej żony. Podział majątku 
małżeństwa rzeźnika Augusta Geppert 
i jego żony Josefy z d. Kupka z Turawy 
został dokonany notarialnie 2.04.1907 r. 
Zostało zabronione mężowi zarządzanie 
majątkiem żony. 

5.05.1907 r. dom opuścił 44‑letni głu‑
choniemy Paul Moch ze Szczedrzyka 
Zamoście. Poszukiwał go jego szwagier 
Johann Panitz. 

Masarz August Geppert z Węgier 
poinformował 13.07.1907 r. w lokalnej 
prasie, że zamierzał na swojej działce 
zapisanej w księdze wieczystej nr 98 
w Węgrach zbudować rzeźnię. Wszelkie 
zastrzeżenia można było zgłaszać do 
dwóch tygodni.

Osoby mieszkające blisko granicy pań‑
stwowej mogły w uproszczony sposób prze‑

kraczać granicę. 23.07.1907 r. ogłoszono, że 
półpaszporty (dokumenty przygraniczne) 
miały być wydane tylko osobom, które 
mieszkały na terenie przygranicznym 
do 30 km od granicy. Osoby mieszkające 
poza taką strefą takich półpaszportów nie 
otrzymywały. Jeżeli pragnęły przekroczyć 
granicę, musiały posiadać paszport, który 
można było otrzymać po złożeniu odpo‑
wiedniego wniosku. Poinformowano, że 

półpaszporty można było otrzymać w lo‑
kalnych urzędach policyjnych: w Dąbrówce, 
Turawie, Pokoju, Zagwiździu, Murowie 
oraz Krasiejowie. 

Kowalowi kos z fabryki w Osowcu, 
Otto Winkler, sam cesarz i król nadał 
26.10.1907 r. odznakę honorową.

W dn. 28.11.1907 r. małżeństwo Ignatz 
i Josepha Twardawski z Kotorza Wielkiego 
zostali napiętnowani mianem pijaków.

DZiwNy XX wieK

Świniobicie przed weselem (zdjęcie udostępniła Małgorzata Slotta)
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30 lAT „JAźwiNeK” Z BierDZAN
ZesPóŁ JAźwiNKi

To już 30 lat mija, odkąd przy Kole 
Gospodyń Wiejskich w Bierdzanach 

w marcu 1988 roku powstał zespół ludowy 
Jaźwinki. 29 lipca br. uroczyście obchodził 
swój jubileusz. Świętowanie rozpoczęła 
msza święta w kościele parafialnym. 
Później zaproszeni goście z zespołem na 
czele przemaszerowali do sali Bastion na 
poczęstunek. Nie zabrakło też atrakcji dla 

ducha. Gościnnie wystąpiły na jubileuszu 
zespoły Wengerner Echo z Węgier i He‑
imatglocken z Kotorza Małego ze swoimi 
repertuarami oraz członkinie Klubu 
Seniora z Bierdzan ze skeczami, które 
rozbawiły wszystkich zebranych. 

W imieniu całego zespołu Jaźwinki 
pragniemy bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim gościom, którzy przyjęli zapro‑

szenie i zaszczycili nas swoją obecnością. 
Dziękujemy wszystkim Jaźwinkom za 
trud włożony w założenie i prowadzenie 
zespołu przez tyle lat. Za okazywaną 
sympatię i przychylność dziękujemy, 
szczególnie naszej pani sołtys Ricie Ga‑
bryś, która niestrudzenie wspiera obecny 
zespół. Mamy nadzieję, że będzie nam 
dane świętować kolejne jubileusze.

eweliNA TomeChNA 

Opolszczyzna to tygiel kulturalny, 
w którym również kuchnia charak‑

teryzuje się smakami Śląska, Wschodu, 
Czech czy Niemiec. Szczególnie widoczne 
jest podczas konkursu „Nasze Kulinar‑
ne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. 
Od wielu lat biorą w nim udział panie 
z Węgier. W tym roku podczas dożynek 
wojewódzkich w Paczkowie, panie Lidia 
Fronia oraz Irena Wala brały udział 
w konkursie. I tym razem produkty, 
które prezentowały, zostały docenione 
przez jury. Wyróżnienie otrzymały sok 
z bzu i syrop z rabarbaru. Paniom na‑
leżą się gratulacje i podziękowania za 
zaangażowanie w odkrywanie dawnych, 
czasem już zapomnianych smaków oraz 
za promocję gminy.

smAKi reGioNów

Zdjęcie ze strony www.opolskie.pl
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Przez trzy dni młodzież pracowała 
nad diagnozą problemów, jakie trapią 

mieszkańców gminy. Pod profesjonalnym 
okiem coacha Agnieszki Jarmuł uczyli 
się jak przeprowadzić wywiad, z kim 
rozmawiać, gdzie szukać odpowiedzi na 
nurtujące pytania. Nagrywali i notowali 
materiał filmowy, a także umieszczali go 
w sieci. Pierwszy dzień poświęcony był 
na poznanie grupy, a przede wszystkim 
na poznanie, kto jaką rolę pełni w ze‑
spole, no i kto jest tym liderem. Wtedy 
też powstał plan działania i trasa, którą 

mieli podążać młodzi tropiciele proble‑
mów. Drugi dzień to już praca w terenie, 
wywiady i rozmowy z mieszkańcami 
gminy. Dziękuję serdecznie wszystkim 
osobom, które zgodziły się porozmawiać 
z młodzieżą. Było to niezwykle ważne 
doświadczenie. Młodzież nie tylko miała 
okazję zmierzyć się z wyzwaniem, jakim 
było przeprowadzenie rozmów, ale też 
nauczyła się, jak można zrobić prawdziwą 
diagnozę problemów zgłaszanych przez 
mieszkańców. Trzeci dzień to była już 
praca nad zebranym materiałem i stwo‑

rzenie strony, gdzie można zobaczyć 
nie tylko problemy, ale również uroki 
Gminy Turawa. 

Chciałam podziękować uczestnikom 
projektu za wspólne 39 godzin pracy, za 
zaangażowanie, za profesjonalne podejście 
do tematu, za nocny spacer po gminie, 
nieprzespaną noc i wspólne oglądanie 
wschodu słońca nad jeziorem. Mam 
nadzieję, że był to nasz pierwszy, ale nie 
ostatni projekt.

GórKi i DoŁKi GmiNy TurAwA
eweliNA TomeChNA 

wakacje w pełni, gdy w Pracowni orange w Kotorzu wielkim stawiła się grupa 
młodzieży w wielu 14–18 lat, by zająć się problemami gminy Turawa. e-problemy 
– tak nazywał się projekt sfinansowany przez fundację orange, a zrealizowany 
przez fundację 5medium.

PoDZiękowania
Dzieci i opiekunowie zajęć w Świetlicy Środowi-
skowej w kotorzu wielkim dziękują wszystkim 
przyjaciołom i sympatykom świetlicy. Podzię-
kowania kierujemy do każdej osoby, która 
prowadziła u nas zajęcia, która wspierała nas 
materiałami, dobrą radą, miłym słowem i ciepłym 
uśmiechem. To dla was dzieci przygotowały 
wielką laurkę. Bardzo serdecznie dziękujemy, 
a tych, którzy jeszcze nie wiedzą nic o nas, za-
praszamy. Zobaczcie, ile u nas się dzieje, a gwar, 
który nam towarzyszy świadczy o tym, że dzieci 
są żywo zainteresowane zajęciami.
Jeszcze raz dziękujemy, bez was nasza Świetlica 
nie byłaby tym, czym jest.
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eweliNA TomeChNA
w tym roku po raz trzeci odbyły się wakacje w świetlicy 
środowiskowej w Kotorzu wielkim. 

Jak co roku był to czas spędzony bardzo aktywnie. Codziennie 
czekało na dzieci nowe zadanie do wykonania. Dzieci lepiły 

w glinie, a pan Paweł pokazał nam bardzo ciekawą zabawę, 
a mianowicie deptanie gliny. Na szczęście w planach były też 
ekologiczne mydełka, które bardzo się przydały. Były spacery, 
podczas których dzieci uczyły się robić zdjęcia. Później zdjęcia 
wykorzystane zostały do wykonania pocztówki, była to też 
okazja, by nauczyć się pracować w programach graficznych. 
Nie lada wyzwaniem było wypisanie, a później zaadresowanie 
pocztówki, ponieważ wysyłaliśmy je do innych Pracowni Orange. 
Dzieci miały też możliwość zbudowania i zaprogramowania 
robotów z klocków lego. Szynobusem jechaliśmy do Opola, 
by tam powspinać się w parku linowym. Byliśmy też w Pułku 
Saperów w Brzegu, na basenie i na Zamku Piastów. Nie mogło 
też zabraknąć spotkania ze strażakami oraz nocowania w świe‑
tlicy. Dzieci robiły też podziękowania dla wszystkich osób, 
które wspierają naszą świetlicę. To zadanie było też wyzwaniem 
w rywalizacji na stronie www.pracownieorange.pl i musimy 
się pochwalić, że udało nam się zdobyć I miejsce.

Dziękuję za mile i aktywnie spędzone chwile. Teraz widzimy 
się w nowym roku szkolnym, bo czeka na nas nie mniej zadań 
i nie mniej wyzwań.

PomArAńCZowe wAKACJe
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„ŚląsK“

Bracie – znasz kraj, gdzieś się rodził,
Gdzieś rósł i do szkoły chodził?
Gdzie cię rodzice kochali.
Wszystko, co trzeba, ci dali?
Gdzie też twoi krewni żyli,
Z tobą się często bawili?
Gdzieś dziecinne spędzał lata
Trosk nie znając ni wad świata?

Znasz kraj ten, gdzie lud poczciwy,
Pobożny, wesoły, żywy?
Co wiarę ojców szanuje
W roli i w ziemi pracuje?
1 ceni język ojczysty
I lubi kraj ten górzysty?
W którym kopalnie i huty
A lud ma zarobek suty?

Gdzie wsie, miasta zaludnione
Ze sobą są połączone
Ze żelaznemi drogami,
To prostemi żwirówkami.
A w miastach i wsiach kościoły
I ludek prosty, wesoły,
Lubi muzykę, zabawy,
Przy tem poczciwy i prawy?

Znasz kraj ten, gdzie Odra płynie,
Co to z powodzi swych słynie?
Gdzie są Sudety z szczytami
Wysokimi i skałami?
Gdzie zapasy kruszców w ziemi,
Huty, fabryki nad niemi?
Gdzie mineralnych pełno wód
W których się leczy chory lud?

Znasz kraj ten, gdzie w borach cieni
Mnóstwo dzikich sarni, jeleni?
Gdzie w stawach karpie, szczupaki,
A w rzekach oprócz ryb raki?
Gdzie w lasach szybkie wiewiórki.
Na polach derkacz, przepiórki,
A w ogrodach słowiki,
Na łąkach szajki, kuliki?

Kraj ten to twoja ojczyzna!
To Śląsk, piękna ziemia żyzna!
Tam rodzice twoi żyli,
Co cię w młodości żywili!
W Śląskuś żył w twojej młodości.
Dożyj tu także starości.
A gdzieś żył, tam też umieraj,
W Śląsku po śmierci spoczywaj!

PoeZJA PoeTy 
Ks. ProBosZCZA Z KoTorZA wielKieGo
ruDolfA luBeCKieGo
JerZy fArys

w tym wydaniu „fali” przedstawiam dwa wiersze patriotyczne autorstwa  
ks. rudolfa lubeckiego. szczególnie wiersz „Śląsk” ma ponadczasowy wymiar. 

Piękne tegoroczne lato już się skończyło. 
w ligocie zapamiętane będzie jako lato 
pełne festynów...

Początek dał piknik rodzinny dla dzieci 
i rodziców, który odbył się 9 czerwca 

na boisku LZS‑u. Liczne zabawy, konkursy 
z nagrodami i gry sprawnościowe pod 
kierunkiem profesjonalnych animatorek, 
słodkie niespodzianki, lody oraz grill 
sprawiły, że IV Wiejski Dzień Dziecka 

był dla wszystkich jego uczestników 
wyjątkowy.

Dokładnie miesiąc później, 8 lipca 
odbył się festyn uliczny na ulicy Osiedle, 
tzw. „Siedlungfest”.

Okazja była nie byle jaka: 80 lat temu, 
podczas budowy Jeziora Turawskiego 
mieszkańcy wiosek zalanych jego wodami 
zostali przesiedleni do różnych miejsco‑
wości, w tym i do Ligoty. Ich potomkowie 

mieszkający na ul. Osiedle (Siedlungu) 
od wielu lat, w każdą okrągłą rocznicę 
organizują spotkania w swojej nowej 
„małej Ojczyźnie”. Msza św. dziękczynna, 
wspólny obiad, a potem fantastyczna 
uroczystość pod namiotem z kołaczem, 
kawą, grillem itd. – właśnie na ich ulicy, 
kończąca się zabawą na wolnym powie‑
trzu ma niepowtarzalny urok. Bawią się 
wszyscy, przybywają rodziny z różnych 

„w KóŁKu“ (1891 r.)

Jak bas tu dzisiaj ścisła przyjaźń łączy
I radość z każdej piersi tchnie!
Tak, pierwsza szklanka niech nas nie rozłączy,
Zanućmy piosnkę jednę, dwie.
Śpiew polski niech zawsze wesoło brzmi,
On będzie nam wróżbą szczęśliwych dni.
Dokąd ojczysty, drogi język sięga
Przez wielki górnośląski kraj;
Gdzie polskich pieśni panuje potęga.
Tam bracia nasz doczesny raj.
Śpiew polski niech zawsze wesoło brzmi
On będzie nam wróżbą szczęśliwych dni.
Niech towarzystwo nasze nas przeżyje,
Jesteśmy braćmi wszyscy w raz;
Choć żaden z nas stulecia nie dożyje,
Pomyślą kiedyś i o nas.
Śpiew polski niech zawsze wesoło brzmi,
On będzie nam wróżbą szczęśliwych dni.
Puchary żwawo w rękach swych podnieśmy,
Wypijmy wszyscy aż do dna!
A troski nasze na kołku zawieśmy.
Kłopotu żaden dziś nie zna.
Śpiew polski niech zawsze wesoło brzmi
On będzie nam wróżbą szczęśliwych dni.

fesTyNowe lATo w liGoCie
DANuTA mATyseK
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stron, aby spotkać się i powspominać 
tamte lata.

W Ligocie żyją jeszcze dwie osoby 
przesiedlone, są nimi: p. Elżbieta Joniec 
(92 ) i Franciszek Kokot (88), pozostali 
mieszkańcy Siedlunga to już kolejne 
pokolenia.

W Izbie Regionalnej znajduje się, spe‑
cjalnie przygotowana na tę uroczystość, ta‑
blica pamiątkowa z fotograficzną historią 
przesiedlonych rodzin z lat 1938–2018.

28 i 29 lipca – kolejny jubileuszowy 
festyn poświęcony 70. rocznicy powstania 
Klubu LZS w Ligocie.

Dwudniowa rodzinno‑sportowa uro‑
czystość zgromadziła tych, którzy tworzyli 
jego historię: działaczy, zawodników, 
kibiców, sponsorów oraz wszystkich miło‑
śników sportu. Udana impreza wszystkim 
pozostanie w pamięci, organizatorów 
zaś zmobilizuje do dalszej działalności 
w Klubie i przygotowań do następnego 
jubileuszu.

Kropką nad „i” kończącego się festy‑
nowego lata w Ligocie były nasze dożynki 
wiejskie w niedzielę 23 września.

fesTyNowe lATo w liGoCie

ŻyCZeNiA uroDZiNowe
29 czerwca swoje 92. urodziny obcho‑

dziła pani Elżbieta Joniec. Matka 
trojga dzieci, babcia trójki wnucząt i pra‑
babcia trójki prawnuków, w otoczeniu 
rodziny przyjmowała w tym dniu życzenia 
urodzinowe od najbliższych, sąsiadów 
i przyjaciół. Przy kawie i znakomitych 
ciastach wspomnieniom nie było końca, 
bo pani Elżbieta jest jedną z dwóch żyją‑
cych jeszcze w Ligocie osób, które zostały 
przesiedlone z terenów zalanych w 1938 
roku wodami Jezior Turawskich. Gośćmi 
dostojnej Solenizantki byli również wójt 
gminy Turawa – pan Waldemar Kampa 
i sołtys wsi – Danuta Matysek.

wyjątkowym dniem dla Pani Rozalii Leś 
był poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r. 

To dzień Jej urodzin i to nie byle jakich, bo 
aż dziewięćdziesiątych szóstych!

Mimo licznych upadków, skaleczeń 
i złamań jest pogodna i cieszy się z każdych 
odwiedzin. Składający życzenia doczeka‑
nia magicznej „setki” wójt gminy – pan 
Waldemar Kampa i sołtys wsi – Danuta 
Matysek zostali poczęstowani pysznym 
urodzinowym tortem udekorowanym 
liczbą „96”! Najstarszą mieszkanką Li‑
goty opiekują się dalecy krewni, a ich 
małe dzieci towarzyszą sędziwej staruszce 
każdego dnia.
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70 lAT miNęŁo 
ADriAN GrZesChiK 

w dniach 28 i 29 lipca, na boisku lZs 
w ligocie Turawskiej odbył się festyn 
sportowy z okazji 70-lecia powstania klu-
bu sportowego w ligocie Turawskiej.

wszystko zaczęło się w sobotę o godz. 
12.00 w kościele parafialnym, gdzie 

odbyła się uroczysta msza święta w intencji 
sportowców i działaczy.

Następnie o godz. 14.00 na boisku 
został uroczyście otwarty festyn, wy‑
różnieni zostali działacze i najbardziej 
zasłużeni zawodnicy LZS.

W sobotnie popołudnie rozegrany 
został mecz pomiędzy byłymi zawod‑
nikami Ligoty a zawodnikami, którzy 
wywalczyli 10 lat temu awans do okrę‑
gówki. Kibice mogli zatem zobaczyć 
piłkarzy, którzy nie tak dawno grali 
w naszych barwach, a było ich naprawdę 
sporo, niektórzy przybyli specjalnie 
z zagranicy na ten mecz.

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna 
na świeżym powietrzu, a wszystkich do 
tańca porwał zespół FUN Music. Zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych, w ten 
niezwykle upalny i udany dzień.

W niedzielę – najpierw odbył się mecz 
juniorów Ligota Tur. – Sokół Bierdzany, 
a potem– po krótkiej biesiadzie muzycznej 
przy kawie i kołaczu – mecz rozegrała 
nasza pierwsza drużyna przeciwko MKS 
Kluczbork. Mimo niekorzystnego wyniku, 
nasz zespół mocno się postawił 3‑ligowej 
drużynie. Goście byli bardzo zadowoleni 
z organizacji oraz przyjęcia z naszej strony.

Punktem kulminacyjnym festynu był 
występ znanego z telewizji kabaretu K2.

Występ ten rozbawił liczną publicz‑
ność do łez i pozostawił niezapomniane 
wrażenia.

Na koniec naszego festynu odbyła 
się zabawa taneczna z zespołem FUN 
Music.

Impreza była bardzo udana, pogoda 
dopisała, a przybyli goście byli bardzo 
zadowoleni.

Chcemy podziękować sponsorom, 
którzy pomogli w organizacji festynu:

Gmina Turawa, Wojewódzkie Zrze‑
szenie LZS, Auxilla, AGEK s.c., rodz. 
Bacajewscy, EL‑Fach, Piekarnia Kotarski, 
Stolarstwo Katzy, Bar Liebe, P. Panicz, 
Restauracja Złoty Kłos, Salon Fryzjerski 
Look, E. Wodniok, B.Lipp, Gościniec 
Jagoda, rodz. Wiesiołek, Zakład Elek‑
tryczny Paweł Kansy, Instalacje C.O. 
Joachim Urban, FUN Music, Damian 
Kasprzyk, Adrian Staś, Restauracja Marta, 
Dworek Jana, Usługi Budowlane Kostorz, 
Usługi Remontowo‑Budowlane Erdman, 
Blachdeker Kudzia, Foto Emil, Jańczyk, 
D. Bochyński, H. Staś, Rada Sołecka Ligota 
Tur., ROBIX R. Bonk, MTM Rolnik oraz 
mieszkańcy Ligoty Turawskiej.

Dziękujemy.

w niedzielę 19 sierpnia odbyły się w rzę-
dowie Dożynki wiejskie, zorganizowane 
przez radę sołecką, mniejszość Nie-
miecką oraz osP. 

Początkiem była msza święta, a część 
oficjalna uroczystości odbyła się 

o godz. 16.00 na placu OSP i rozpoczęła się 
przejazdem korowodu oraz przywitaniem 
gości. Podczas dożynek towarzyszył nam 
radny gminy Turawa pan Jerzy Farys oraz 
nasz proboszcz Janusz Konofalski. 

Po części oficjalnej odbyły się występy 
naszych lokalnych artystów. Nogi same 

tańczyły, kiedy na akordeonie zagrał 
Mateusz Dawid, a na saksofonie – Felix 
Hentschel. Oczy też można było nacieszyć, 
oglądając występ zespołu tanecznego 
Dialog.

Po występach młodych artystów, na 
scenie gościliśmy kabaret z Ligoty Turaw‑
skiej „ADI JAN”, który rozbawił wszyst‑
kich do łez. Wszystkie występy można 
było podziwiać przy kawce i domowych 
wypiekach, a pyszności z grilla też nie 
mogło zabraknąć na dożynkach. 

Nie zapomniano o najmłodszych 
mieszkańcach i dla nich na placu czekały 
dmuchańce, na których dzieci mogły się 
wspólnie bawić. Wieczorem do zabawy 
porwał wszystkich zespół „FUN MUSIC”, 
który nie pozwolił gościom siedzieć przy 
stolikach.

Cytując niejednego z gości „Dożyn‑
ki były bardzo udane, bawiliśmy się 
świetnie!”, dlatego bardzo dziękujemy za 
przybycie i wspólną zabawę. Zapraszamy 
serdecznie za rok!

„ŚwięTo PloNów, ŚwięTo rolNiKA”  
CZyLi Dożynki wieJSkie w rZęDowie
SaNDRa NORaS 
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a oto dalszy ciąg zdarzeń, mam na‑
dzieję, że już bez potrzeby późniejszej 

korekty. Według tego, jak pamiętam, 
mniej więcej po miesiącu, tj. na prze‑
łomie września i października, ale były 
jeszcze ciepłe pogodne dni, pożegnaliśmy 
naszych gospodarzy i kolegów z Gross 
Poessna. Tramwajem od Liebertwol‑
kwitz udaliśmy się do obozu zbiorczego 
na peryferiach Lipska. Nie wiem, co 
tam było poprzednio, mógł to być obóz 
jeniecki, ogrodzony wysokim płotem. 
Teraz był to duży teren, może większy 
niż hektar, na którym stało kilka muro‑
wanych baraków. Była osobna kuchnia, 
izba chorych, komendantura wojskowa 
radziecka i kilka baraków dla ludzi, chcą‑
cych się dostać z powrotem do Polski. Na 
wolności biegało tam kilkanaście koni 
wierzchowych, którymi opiekowali się, 
jak również pilnowali porządku żołnierze 
radzieccy. Wyglądało na to, że ten obóz 
przejściowy prowadzili czerwonoarmiści 
w okupowanych Niemczech dla polskiego 
sojusznika. Kuchnię prowadzili także 
oni. Lekarz też był Rosjaninem. Wyży‑
wienie było marne. Trzy razy dziennie 
zupa jarzynowa z czerwonymi burakami, 
czarna kawa, suchy chleb i łyżka cu‑
kru. O coś lepszego do jedzenia trzeba 
było się samemu postarać na mieście, 
a tam bieda aż piszczała. A że na Śląsku 
wówczas już ludzie nie znali, jak to się 
jadło chleb suchy i popijało śmietaną, 
lecz smarowano masłem. Pamiętam, jak 
dwie mamy z katowickiego, które miały 
grupkę dzieci młodszych od nas i nasze 
mamy umawiały się, jak to można z kaszy 
mannej ugotować coś do smarowania 
na chleb – jak masło. Pamiętam także, 
iż ojciec codziennie chodził do miasta, 
aby zdobyć coś na chleb i do obiadu. Skąd 
miał pięniądze – nie wiem. W naszym 
baraku było bardzo dużo rodzin ze Śląska, 
zarówno z przedwojennego niemieckiego, 
jak i polskiego, ale i Polacy. Wszystkich 
łączyła chęć powrotu w ojczyste strony. 

Według mojego dziecinnego jeszcze od‑
czucia, wszyscy uważali się jako przyszli 
mieszkańcy Polski, choć my z innymi 
dziećmi, gdy byliśmy sami, rozmawialiśmy 
po niemiecku, co nam wtedy szło jeszcze 
łatwiej. W baraku z nami był też młody 
mężczyzna o imieniu Robert. Urodzony 
muzyk i śpiewak. Grał cudownie na organ‑
kach. A głos miał jak śpiewak operowy. 
Rozmawiał zarówno po niemiecku, jak 
i po polsku – w narzeczu górnośląskim, 
ale bardziej śpiewnie od nas, jakby był 
bardziej z południa, z okolic Cieszyna, 
Pszczyny czy Pogórza Beskidu Śląskiego. 
Gdy grał albo śpiewał, wszyscy w baraku 
milczeli, słuchając w skupieniu. Najbar‑
dziej w pamięci pozostała mi piękna 
nostalgiczna pieśń „Góralu, czy ci nie 
żal, odchodzić od gór ojczystych”, a gdy 
przyszły słowa „i łzy rękami ocierał”, Ro‑
bert, ale i inni również, i ja także ocierali 
oczy. Często przez te dni tutaj tę pieśń na 
życzenie ludzi śpiewał. Śpiewał także, ale 
na rozweselenie, frywolne i skoczne pieśni 
ludowe z Górnego Śląska. Np. pozostał 
mi w pamięci urywek „jak zejch joł soł 
z karczmy do dom, tyś przed sienią siej‑
działa”. Ja byłem ciągle głodny. Chodziłem 
dużo po rozległym terenie, porośniętym 
trawą i różnymi chwastami, po którym 
biegały wolno cały dzień i pasły się konie. 
I miałem szczęście, podczas wałęsania 
się po terenie obozu, znalazłem kilka 
małych kopczyków usypanych w różnych 
miejscach na trawie z płatków owsianych, 
jakby gorszego gatunku. Spróbowałem. 
Bardzo mi smakowały i codziennie się 
nimi dożywiałem, ale nie zapomniałem 
i o moim rodzeństwie i przynosiłem tego 
pokarmu każdorazowo pełne kieszenie 
do baraku. Kobiety nawet gotowały je 
na samej wodzie i dodawały potem do 
tych zup buraczanych. Żołnierze ra‑
dzieccy, widząc mnie „pasącego się” 
tym obrokiem przeznaczonym dla ich 
koni, uśmiechali się dobrodusznie i ten 
proceder tolerowali. Ojciec powiedział, 

że to jest prasowany owies, coś gorszego 
od płatków spożywczych, z przezna‑
czeniem dla szlachetnych koni. Siostra 
miała pecha, bo zachorowała. Nie wiem 
na co, ale musiała iść na kilka dni na tę 
izbę chorych. A tam leżała stara kobieta 
już chora agonalnie na czynną gruźlicę 
płuc i rodzice nie pozwalali nam siostry 
tam odwiedzać. 

Gdy siostra pięć lat później także za‑
chorowała, rodzice całą winę zwalali na 
jej przebywanie wtedy w obozie na tej 
izbie chorych razem z tą kobietą i tego 
radzieckiego lekarza, a także na marne 
w tym czasie pożywienie. Na szczęście 
w początkach lat 50. w Polsce opieka me‑
dyczna młodzieży była postawiona już na 
wysokim poziomie i siostra po 2 latach i po‑
bycie w kilku sanatoriach, m.in. w Rabce 
i Istebnej, była już całkowicie zdrowa. 

W tym obozie byliśmy może około 
3 tygodnie, aż pewnego dnia pomasze‑
rowaliśmy dużą grupą – może ponad 
200 osób, część drogi tramwajem i czę‑
ściowo pieszo na dworzec, ale nie ten mi 
znany w centrum miasta, lecz gdzieś na 
peryferiach. Tam specjalnym pociągiem 
kilka wagonów jechaliśmy chyba z całą 
dobę do Goerlitz – Zgorzelec. Na stronę 
Polską poszliśmy mostem drogowym 
przez most na Nysie Łużyckiej. Kolum‑
na pomaszerowała, prowadzona przez 
przewodników, na jakiś plac w mieście 
z dużym biurowcem. Tam czekaliśmy 
kilka godzin i otrzymaliśmy przydział 
do indywidualnego mieszkania na obrze‑
żach miasta. Wszystkich ludzi do tych 
mieszkań rozprowadzali przewodnicy, 
chyba pracownicy urzędu repatriacyjnego. 
Gdy weszliśmy do mieszkania, to taka 
woń uderzyła w nasze nozdrza, jakby 
dopiero co zostało opuszczone. W miesz‑
kaniu było przytulnie, na oknach rosły 
kwiaty, na stole stał dopiero co używany 
przybornik do szycia i były wszystkie te 
sprzęty używane w życiu codziennym 
w stanie wskazującym na to, iż jeszcze 
przed chwilką były używane. Widocznie 
dopiero co dotychczasowych mieszkań‑
ców – Niemców stąd wysiedlono. Matka 
i ojciec też byli pełni zdumienia, gdyż bez 
problemów można było od razu w tych 
przytulnych mieszkaniach zamieszkać. 
A ojciec był tak zadowolony, iż zdobył 

roK 1945 – eXoDus, JAKiCh wiele i TruDNe 
PowroTy  oDCinek 8
Na wstępie ważne sprostowanie: do nagłówka poprzedniego 7 odcinka wkręcił 
się chyba za sprawą złośliwego chochlika drukarskiego, podczas przenoszenia 
treści z rękopisu na nośnik elektroniczny paskudny błąd. Nie wiem, jak to się stało, 
że został przeoczony przeze mnie jak i korektę. Zamiast daty prawidłowej 1945 
jest 1956, co wypacza sens całego artykułu. Jako autor jest mi bardzo przykro 
i przepraszam szanownych czytelników, bo rzecz działa się oczywiście w roku 
zakończenia ii wojny światowej w 1945. 

AlfreD KuPKA 
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się na rzadko używane przez niego słowa 
pochwalne. Przemówił do nas z patosem: 
„patrzcie dzieci, jak wspaniale przyjęli 
nas Polacy”. Chciał widocznie, abyśmy 
zapomnieli doznanych podczas pierwszej 
próby powrotu do Polski krzywdy, cier‑
pienia, niedostatku i głodu. Musiał też 
w tym urzędzie otrzymać jakieś polskie 
pieniądze na początek życia w Polsce, bo 
żyło się nam normalnie, prawie wszystko 
można było dostać, bochen chleba jak 
pamiętam kosztował 20 zł i nareszcie 
jadłem tyle, ile chciałem, nie tak jak teraz 
w głodnych Niemczech i w dotychczaso‑
wym obozie repatriacyjnym. Widocznie 
urząd repatriacyjny chciał zachęcić ludzi 
uznanych za Polaków powracających po 
tułaczce wojennej do Polski, do osiedlania 
się na tych tzw. ziemiach odzyskanych. 
Nie znaliśmy jako dzieci teraz planów 
rodziców, ale matka chciała jednak dalej 
do domu. Byliśmy tu może ze 3 tygo‑
dnie, aż pewnego dnia, gdy już byliśmy 
wypoczęci i przyszliśmy trochę do sił, 
ruszyliśmy dalej, już indywidualnie, jak 
i kiedy kto chciał w głąb Polski. My do 
Turawy. Znowu zaczęły się męki i niewy‑
gody podróżowania, przepełnionymi do 
granic możliwości, a nawet ponad, ludźmi 
powracającymi po wojennej tułaczce 
do domu. Przeważnie byli to młodzi 
mężczyźni w ubraniach jakby wojsko‑
wych, ale bez dystynkcji, co świadczyło, 
iż nie byli to żołnierze w służbie, tylko 
zdemobilizowani. Najpierw czekał nas 
pieszy marsz do jakiejś stacji kolejowej 
w terenie odległym – może około 5–6 
km. Czy był to jeszcze Zgorzelec? Nie 

wiem. Widocznie wtedy była dopiero 
stąd czynna linia kolejowa. Ten marsz 
dał nam tak popalić, jak nawet nie ten 
wtedy po przepędzeniu nas z powrotem 
przez granicę i rzekę Nysę Łużycką. 
Wtedy nie było, mimo lata, tak gorąco, 
ani nie mieliśmy tyle bagażu. Teraz bo‑
wiem doszło do tego kilka, wydawało się 
potrzebnych, z tego mieszkania rzeczy, 
których my w Turawie jeszcze nie mieli‑
śmy, które, choć ze skrupułami, wzięliśmy 
za przykładem innych – takich jak my 
ludzi, wracających do domów. Pomimo 
października niemiłosiernie parzyło 
wtedy słońce. Jedna pani pochodząca 
z okolic Bytomia, która była już z nami 
w obozie w Lipsku, w tym samym co my 
baraku, zwana przez nas ciotką, wlokła 
nawet dużą blaszaną wannę! Była to silna 
i zdrowa kobieta, według mnie około 40. 
Początkowo szła szybciej od nas i co rusz 
się oddalała. Ale po kilku kilometrach, 
taskając tę wannę, coraz bardziej zwal‑
niała, aż my już ją doganialiśmy. Wtedy 
odrzuciła tę wannę do przydrożnego rowu 
i szła już dalej z nami. W końcu krańcowo 
wyczerpani i przegrzani doszliśmy do 
dworca kolejowego. A tam biwakowało 
mrowie ludzi. Każdy z nas szukał najpierw 
cienia do ochłody. Po kilku godzinach 
podstawiono pociąg, który tu widocznie 
zaczynał bieg, bo był prawie pusty. W wa‑
gonach siedziało po kilku ludzi. Musieli 
wsiąść jako bywalcy gdzieś na bocznicy. 
Tłum zaczął szturmować wagony. W tej 
bezwzględnej kotłowaninie zwycięzcami 
w zajęciu wagonów byli młodzi mężczyźni. 
My, dzieci, nie mieliśmy żadnych szans. 

Pociąg odjechał obwieszony ludźmi jak 
gronami winnego krzewu. Pozostała 
grupa ludzi na oko może ponad 100 
osób. Ojciec gdzieś poszedł. Po powrocie 
oświadczył, że będzie podstawiony jeszcze 
jeden skład pociągu. Kiedy, dokładnie – się 
nie dowiedział. Chodziło o kilka godzin. 
W przestronnej poczekalni było jeszcze 
miejsce i tam na podłodze wśród bagaży 
każdy odpoczywał, aby przygotować się 
do nowego szturmu na pociąg. Późnym 
popołudniem nadjechał. I znów to samo, 
tłok nieopisany, chociaż tłum był dużo 
mniejszy jak poprzednio, ale psychoza tłu‑
mu robi swoje. My przezornie siedzieliśmy 
od jakiegoś czasu blisko torów, aby mieć 
lepsze szanse dostania się do wagonów. 
I udało się. Ale nieszczęście – młodszy 
brat, 8‑letni, nie dostał się. Krzyczał 
i wołał, leżąc na torach o ratunek pod 
wejściem do wagonu, gdyż został przez 
bezwzględny tłum tam wepchnięty. Teraz 
ojciec przedarł się do pierwszego okna 
wagonu, otwarł je i krzyczał błagalnie, 
powtarzając: Podajcie mi tego chłopaka! 
W końcu się doczekał, znalazł się jakiś 
młody, ludzki żołnierz. Wyciągnął brata 
spod wagonu i podał go ojcu przez okno. 
Bagaż, który brat niósł, to była konewka 
z piciem i jeszcze coś, zostało oczywiście 
na torach. Matka i my pozostali płakali‑
śmy ze wzruszenia. A żołnierz ratownik 
też dostał się szczęśliwie do wagonu, potem 
ze mną i bratem trochę rozmawiał, a ja 
odpowiadałem mu po polsku – w moim 
mniemaniu bezbłędnie. Pociąg ruszył 
i rozpoczął się dla nas ostatni już etap 
kończący exodus A.D. 1945. Cdn.

roK 1945 eXoDus JAKiCh wiele i TruDNe PowroTy

Czteroletni okres kadencji kończy się 
za parę miesięcy, tj. w lutym 2019 rok. 

Czas nieubłaganie płynie, nie da się go 
zatrzymać. Mimo starań nie wszystko 
co planujemy do końca można wykonać, 
a jeszcze do zrobienia jest dużo. Po krótce 
przedstawię większe przedsięwzięcia 
wykonane w latach 2017–2018 ze środ‑
ków funduszu sołeckiego i nie tylko. 
Utwardzono teren przy przydrożnym 
krzyżu na skrzyżowaniu ulic Średniej 
i Opolskiej (koszt 2 tys. zł). Zakończono 
wymianę wszystkich tablic ogłoszeń 

na nowe. Zakupiono namiot biesiadny 
z wyposażeniem (koszt 9320 zł) i garaż 
blaszany (1800 zł) na sprzęt, który jest 
w posiadaniu Rady Sołeckiej. Utwardzono 
teren, na którym został ustawiony garaż 
(800 zł.) Zakupiono drzwi do świetlicy 
OSP (koszt 3 tys. zł) i zawieszono w świe‑
tlicy żaluzje okienne pionowe (1500 zł). 
Zakupiono kosiarkę spalinową do koszenia 
terenów zielonych (1200 zł), wymieniono 
piaskownicę na wiejskim placu zabaw 
(1800 zł), na bieżąco konserwuje się rów‑
nież urządzenia zabawowe i ogrodzenie 

oraz wymienia zepsute elementy. Kwotę 
19 200 zł. przeznaczono na wykonanie 
oświetlenia ulicznego na ulicy Osiedle, 
umowa z wykonawcą została już pod‑
pisana i niebawem zaświecą lampy. Na 
działce gminnej przy ul. Szkolnej założono 
i prowadzi się sad tradycyjnych odmian 
drzew owocowych z projektu „Bioróż‑
norodność Opolszczyzny – skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego”– współ‑
finasowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W pro‑
jekcie tym brały udział z gminy Turawa: 

KoNieC KADeNCJi soŁTysA TuŻ, TuŻ…
róŻA wieCZoreK PiSZe CiąG DaLSZy PoDSumowania kaDenCJi 
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sołectwo Kotórz Mały i sołectwo Zakrzów 
Turawski, tylko w innych warsztatach. 
Przez cztery miesiące uczestniczyłam 
w warsztatach organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski, na których przy‑
gotowano uczestników do prowadzenia 
sadu. Warsztaty zakończyły się opraco‑
waniem projektu założenia i prowadzenia 
sadu starych odmian drzew owocowych 
– temat: „Tradycyjne sady przydomowe”. 
Drzewka owocowe otrzymałam z projek‑
tu. Zagospodarowanie działki, choć nie 
jest jeszcze do końca zrobione, wymaga 
dużych nakładów ludzkiej pracy. Oprócz 
drzewek posadzono krzewy, byliny, posia‑
no kwiaty, dynie i cukinie. Połowa działki, 
na której rosną drzewka, została obsiana 
białą koniczyną. W przyszłości na działce 
będą umieszczone tablice dydaktyczne. 
Wymogiem wynikającym z projektu 
prowadzenia sadu było jego zabezpiecze‑
nie przed dziką zwierzyną i wandalami, 
dlatego postawiono ogrodzenie, które po 
krótkim czasie zostało zerwane. Bramka 
nie jest zamknięta, lecz nie jest to trzeci 
plac zabaw. Prowadzeniem sadu zajmuję 
się sama, przy wsparciu członków rodzi‑
ny. Dziękuję panu Leonowi – rolnikowi 
za pomoc w doprowadzeniu działki do 
użytkowania. 

W Sołectwie na bieżąco dbamy o po‑
rządek, czystość, kosimy trawy, a w tym 
roku z powodu suszy doszła dodatkowa 
czynność, nawadnianie i podlewanie 
kwitnących skwerów, krzewów, drzewek, 
kwiatów i bylin. Tradycyjnie co roku 
organizujemy imprezy cykliczne z po‑

częstunkiem dla wszystkich, tj. majówkę 
1 Maja przy kapliczce św. Józefa, obchody 
Matki Boskiej Fatimskiej, w listopadzie 
odbędą się obchody św. Marcina z prze‑
marszem ulicami Węgier, ciepłą herbatą 
i rogalikami marcińskimi przy ognisku 
na placu zabaw. Tu gorące podziękowa‑
nia należą się gospodyniom i paniom, 
które na tę okoliczność chętnie pieką 
ciasta i pomagają przy obsłudze – na 
nie zawsze można liczyć. Nie można 
zapomnieć o paniach, które mają złote 
ręce i głowy pełne pomysłów. Co roku 
wyplatają lub modernizują koronę żniwną. 
Korony żniwne to prawdziwe arcydzieła, 
są tradycyjne i piękne, ale wszyscy tego 
nie dostrzegają. Jest to żmudna praca, 
wymaga dużego zaangażowania, ale one 
robią to chętnie, poświęcając swój czas. 
Dziękuję im za to serdecznie.

Na koniec może coś o inwestycjach, 
które na przestrzeni ostatnich dwóch 
lat miały miejsce w naszym sołectwie. 
Na wykonanie inwestycji drogowych 
w kadencji 2015–2018 Komisja Rewizyjna 
dla każdego Sołectwa przyznała kwotę 
320 tys. zł. Zaplanowane do asfaltowania 
były dwie drogi gminne. W 2017 roku 
rozpoczęto przebudowę ul. Spokojnej, 
na budowę której mieszkańcy czekali 
pół wieku. Ale cóż, na wykonanie całej 
inwestycji zabrakło pieniędzy, droga 
została wybrukowana połowicznie. Jest 
to droga publiczna i w stosunku do niej są 
inne wymogi. Wniosek o dokończenie tej 
inwestycji był złożony do planu budżetu 
na rok 2018, ale radni wniosek odrzucili. 

Na sesji Rady Gminy w dniu 9.03.2018 r. 
złożyłam wniosek dotyczący zakończenia 
rozpoczętej inwestycji, jaką jest przebu‑
dowa ul. Spokojnej z prośbą o ponowne 
wprowadzenie – w miarę możliwości 
budżetowej – tego zadania w ciągu roku. 
Nadmieniam, że do tej opory w żadnym 
sołectwie inwestycje drogowe nie były 
wykonane połowicznie, za każdym ra‑
zem radni głosowali za przekazaniem 
brakującej kwoty do zakończenia danej 
inwestycji, ale w przypadku Węgier było 
inaczej. Z kwoty 320 tys. zł zostało 26 
tys. zł z czego został wykonany projekt 
na budowę – modernizację ul. Pogodnej 
i ul. Młyńskiej. Na sesji Rady Gminy 
w dniu 24.08.2018 r. znalazło się ponad 
1 000 000 zł na wykonanie nowych inwe‑
stycji drogowych, ale o tym w terminie 
późniejszym. Panie Wójcie, dlaczego tak 
się dzieje? Czy nie można też było wrzucić 
dokończenie ul. Spokojnej? Dla złago‑
dzenia emocji coś pozytywnego. Została 
wykonana inwestycja, o którą prosiliśmy 
się przez długie lata. Utwardzono kostką 
brukową zjazd z ul. Opolskiej, plac przed 
wielofunkcyjnym budynkiem gminnym 
i publicznym przedszkolem. Jest czysto, 
nie ma kurzu, budynek gminny na tle 
tego placu wygląda pięknie, tak jak już 
kiedyś pisałam, jest to nasza perełka wsi. 
Proszę Państwa, nasza wieś pięknieje, ale 
jeszcze dużo brakuje, żeby wystartowała 
w konkursie „Piękna Wieś Opolska”. 
Jestem optymistką i myślę, że kiedyś to 
się spełni, bo marzenia się spełniają.
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Sobota 16 czerwca upłynęła we wsi •	
pod znakiem rodzinnego festynu. 
Atrakcji było tyle, że starczyło by 
ich na dwa dni pełne wrażeń. Była 
dmuchana zjeżdżalnia (sponsorowana 
przez Damiana Damberga), strzelanie 
z łuku i z wiatrówki, fotobudka, można 
było sobie zmienić włosy, pomalo‑
wać paznokcie i zrobić pyszną sałatkę 
owocową. Na zakończenie wszystkie 
dzieci namalowały wielki, kolorowy 
obraz na płótnie. 

Gorące podziękowania należą się •	
wszystkim sponsorom i organiza‑
torom imprezy: sołtysowi Jerzemu 
Zubeil, państwu Teresie i Damianowi 
Damberg, Monice i Tomaszowi Heflik, 
Mireli Chwast, Patrycji Leś, Iwonie 
Cziolek i Justynie Gabryś.
Zakrzowski staw wzbogacił się ostatnio •	
o ok.400 szt. ryb roślinożernych. Rybki 
zostały sprowadzone aż spod Dzier‑
żoniowa. Zarybienie stawu konieczne 
było ze względu na przyduchę w 2016 r., 
która spowodowała wymarcie prawie 
wszystkich ryb. By taki sam los nie 
spotkał w okresie bardzo upalnego 
i suchego lata nowego narybku, OSP 
z Kadłuba napowietrzyła wodę w sta‑
wie. Za okazaną pomoc sołtys serdecz‑
nie dziękuje strażakom: Damianowi 
Salawa i Marcinowi Cziolek.

Ostatnio w stawie zostały posadzone 
lilie wodne. Trzeba było posłużyć się 
pontonem, gdyż woda w stawie docho‑
dzi do 1,20 mb. Staw zakrzowski stał 
się przyjaznym miejscem dla dzikich 
kaczek i kolorowych ważek. 
Lata, gdy we wsi pojawiali się wandale, •	
na szczęście mamy już za sobą. Teraz 
jednak zmorą wsi są śmieciarze, czego 
najlepszym dowodem jest wiecznie 
zaśmiecona altanka przy stawie. Droga 
młodzieży, nie tylko nasze ogródki 
i domy świadczą o naszej kulturze, ale 
także miejsca użyteczności publicznej. 
Nasza wieś świadczy o nas.

NowiNKi ZAKrZowsKie
mAriA ZuBeil



46
Kwartalnik Gminy Turawa

Na program festynu, który trwał 
dwa dni, złożyły się w tym roku 

propozycje sportowo‑rekreacyjne, wy‑
stępy muzyczne i kabaretowe, programy 
dla naszych najmłodszych, gdzie dzieci 
mogły zaprezentować swoje zdolności 
wokalne i instrumentalne oraz zabawy 
taneczne. 

Tradycją stało się, iż program arty‑
styczny zawiera elementy prezentowane 

w języku polskim i niemieckim oraz 
w gwarze śląskiej, co sprawia, że można 
na festynie znaleźć ofertę dla całego 
przekroju lokalnej społeczności.

Wśród wielu atrakcji towarzyszących 
imprezie znalazły się m.in. zawody spor‑
towo‑pożarnicze jednostek OSP gminy 
Turawa, (składamy gratulacje za bardzo 
dobre wyniki OSP Zawada), turniej pił‑
karski „Bubble Football”, przejażdżki na 

kucykach czy czeski lunapark z bogatą 
ofertą atrakcji.

Wasza obecność, pomoc wielu ludzi 
i firm, pomoc przy rozkładaniu namiotu 
sprawiają, że mimo ogromu tematów 
organizacyjnych mamy satysfakcję i dalej 
chcemy organizować takie spotkania.

Tegoroczna impreza pokazała, że warto 
integrować się w takich inicjatywach, 
a Goście zobaczyli, jak dobrze funkcjo‑
nujemy jako społeczność sołecka. Z serca 
dziękuję wszystkim osobom zaangażo‑
wanym w organizację festynu.

fesTyN „lATo w ZAwADZie” JuŻ ZA NAmi…
DomiNiK PiKos, sołtys Zawady 

Na naszej corocznej imprezie można było liczyć na Państwa obecność. rada so-
łecka dołożyła wielu starań, aby program imprezy był bogaty w atrakcje, oferta 
dla dzieci urozmaicona, a jedzenia i picia nie brakowało.
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Swoją pasję rozpoczął jeszcze jako 
8‑letnie dziecko. Wówczas jego rodzi‑

ce musieli podpisać zgodę na lotowanie 
gołębiami w Polskim Związku Hodow‑
ców Gołębi Pocztowych. Wtedy już jako 
dziecko patrzył z podziwem na ptaki, które 
zawsze, nawet z dalekich stron, wracały 
do swojego domu – swojego gołębnika. 
Pierwszy gołębnik pomagał mu budować 
ojciec (mój dziadek), zrobili go na strychu 
domu, w którym mieszkali. Już wtedy 
jego hodowla składała się z pięćdziesię‑
ciu gołębi. W tym czasie miał pierwsze 
gołębie w lotach dalekich. Odnotował 
wówczas spory sukces, wygrywając derby 
w kategorii ,, gołębie roczne” w oddziale 
Opole II.

W 1979, gdy się ożenił, postanowił 
na chwilę przerwać hodowlę gołębi, aby 
poświęcić więcej czasu swojej rodzinie. 

Przyszedł jednak ten moment, kiedy 
w 1993 r. pojechał z nami do rodziny 
w Niemczech. Spotkał tam znajomego 
hodowcę gołębi i pasja na nowo obudziła 
się w jego sercu. Z Niemiec wróciliśmy 
już z koszem pełnym ptaków, które miały 
bardzo dobre wyniki lotowe w tamtym 
okręgu.

Już w 1994 r. zajął 26. miejsce w od‑
dziale Dobrzeń Wielki. Sukcesywnie 
powiększał hodowlę, która liczyła do 120 
gołębi w stadzie.

W 1999 r. razem z panem Pawłem 
Fronią założyli oddział Łubniany, do 
którego należało ponad stu hodowców. 
W tym też roku Herbert zdobył w lotach 
gołębi dorosłych II miejsce w oddziale. 
W kolejnym 2000 r. zajął III miejsce 
w rejonie Brzeg – Popielów – Łubniany. 
W 2009 r. kolejne sukcesy, to mistrzostwo 
w kategorii gołębi dorosłych w lotach 
dalekich (powyżej 500 km).

Piękna inicjatywa powstała w 2002 r. , 
wtedy 23 lipca gołębie taty wzięły udział 
w narodowym locie z Watykanu, który 
był uczczeniem 24. rocznicy pontyfikatu 
naszego papieża Jana Pawła II.

Od 2011 r. zaczął lotować w oddziale 
Ozimek, zdobywając swoimi gołębiami 
pierwszego wicemistrza w lotach gołębi 

dorosłych. Jednocześnie w tym roku 
zdobył trzeciego przodownika w lotach 
gołębi dorosłych dalekodystansowych.

Zaszczytem dla niego było wzięcie 
udziału w charytatywnym locie gołębi 
pocztowych ze stolicy Francji – Paryża, 
wówczas pomagali dzieciom z choroba‑
mi nowotworowymi. W locie tym brało 
udział 4204 gołębie, jego pojawił się 
w gołębniku jako 672. w kraju.

W tym czasie prowadził hodowlę co‑
raz lepszych lotników, dobierał w pary 
najmocniejsze gołębie, selekcjonował te 
najszybsze.

Największym sukcesem okazał się 
narodowy lot z Barcelony (dystans 1601,91 
km), na którym czerwona samica, wy‑
wodząca się bezpośrednio ze znanej linii 
hodowlanej Meulemans Karl, zajęła 2. 
miejsce w Polsce. Ta sama samica pośród 
wszystkich państw biorących udział w tym 
locie, uwzględniając najdłuższy dystans, 
zajęła 1. miejsce. Było to zwieńczenie 
lat poświęconych gołębiom i serca, kóre 
oddał w ich hodowlę.

Tato obecnie nadal pasjonuje się go‑
łębiami i nadal z tą samą iskrą w oku 
wpatruje się, jak w locie kręcą koła nad 
jego domem. Śmieje się, kiedy mówię, 
że widząc tę kropkę na niebie, nie roz‑
poznałbym, czy to gołąb, czy bocian, 
a on podaje mi numer rodowodu z jego 
obrączki i numery obrączek jego rodziców. 
Po prostu pasja!

Dobry lot, Tato!

luDZie Z PAsJą
DomiNiK PiKos
Kiedy od Pani redaktor naszego gminnego czasopisma ,,fAlA” dostałem zapytanie 
do serii o ludziach z pasją, od razu pomyślałem o osobie, której pasję pamiętam 
od wczesnych lat dzieciństwa i trwa ona do dziś. Tą osobą jest mój ojciec – her-
bert Pikos , a jego pasją są gołębie pocztowe. Postanowiłem, aby to jego historię 
tutaj przedstawić. 
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Jak każdego roku uczniowie naszej gminy uczestniczyli w wielu 
zawodach sportowych. 

Podsumowanie rozpoczniemy od halowej piłki nożnej. Gimna‑
zjaliści z Turawy po wygranej w półfinale powiatu, w finale 

powiatowym zajęli III miejsce. Podobny wynik osiągnęli chłopcy 
z PSP w Osowcu – I miejsce w półfinale i III miejsce w finale. 

Kolejną bardzo ciekawą imprezą sportową, cieszącą się dużą 
popularnością wśród dzieci, był „Mały Olimpijczyk”, czyli za‑
wody dla uczniów klas czwartych w formie wyścigów rzędów. 
W półfinale powiatu na starcie stanęło po 6 drużyn chłopców 
i dziewcząt. Naszą gminę reprezentowały dziewczęta z Turawy 
i chłopcy z Osowca. Dziewczęta zajęły III miejsce, a chłopcy II 
miejsce, dzięki czemu uzyskali awans do finału powiatowego, 
w którym zajęli IV miejsce. W naszym przeglądzie czas na tenis 
stołowy, dyscyplina, w której osiągaliśmy w przeszłości duże 
sukcesy i być może dzięki dokonaniom Oliwiera Kreczmera, 
ucznia z PSP w Osowcu, wrócimy do tej tradycji. Oliwier w fi‑
nale powiatu zdobył III miejsce, a w finale wojewódzkim XVII. 
Przejdźmy teraz do gier zespołowych. Piłka siatkowa i półfinał 
powiatu dziewcząt z gimnazjum, który wygrywają. 

W finale powiatowym nieco gorzej – IV miejsce. Bardzo 
popularną grą są „dwa ognie”, również w tej grze odbyły się 
zawody. Dziewczęta z IV klasy PSP w Turawie zajęły III miejsce 
w półfinale powiatowym. Po dwóch wysokich zwycięstwach 18:6 
z Tarnowem Op. i 18:4 z Dębską Kuźnią, w meczu o awans do 
finału tych rozgrywek nieznacznie przegrały z Łubnianami 11:8, 
ostatecznie zajmując III miejsce. Podsumowanie „zespołówek” 
kończymy piłką nożną i piłką ręczną w wydaniu najmłodszych. 
Turniej dla klas czwartych im. Marka Procyszyna. Zawody 
gminne odbyły się w Turawie. Rywalizowało 5 drużyn chłopców 
i 2 drużyny dziewcząt. Wśród dziewcząt wygrały uczennice 
z Turawy, wśród chłopców – PSP w Osowcu. Obie drużyny 
reprezentowały gminę w dalszych etapach. Dziewczęta z Turawy 
zajęły IV miejsce. w finale powiatowym, a chłopcy z Osowca 
zajęli III miejsce. Jeśli chodzi o piłkę ręczną, to dziewczęta 
z klas IV PSP w Turawie wzięły udział w finale wojewódzkim 
turnieju „Kocham ręczną na Orliku”, w którym zajęły V miejsce. 

Jak zwykle zestawienie kończymy lekką atletyką. Na początek 
„Wiosenne biegi przełajowe” w Kup. Jest to impreza masowa, 
podobna do naszych „Turawskich biegów przełajowych”, w któ‑
rej co roku bierzemy udział. W tym roku: Antoni Budzan II 
miejsce, a Jakub Nowak V miejsce. Obaj z Osowca w kategorii 
„przedszkolaki”. W kategorii chłopcy klasa I: Mateusz Stotko 
V miejsce, Franek Ponitka VI miejsce obaj z Turawy. W kategorii 
IV–V chłopcy: Bartosz Słychań z Osowca – III miejsce. W katego‑
rii VI–VII chłopcy: Dominik Nowak z Turawy zajął IV miejsce. 
Na końcu zawody lekkoatletyczne organizowane przez SZS. 

finał powiatu 11.05.2018 r. opole
Gimnazjum Turawa:
Karolina Danisz – III m. w biegu na 300 m
Miłosz Szwarcbach – V m. w rzucie oszczepem
Szkoły podstawowe:
Paulina Morawiec – PSP w Osowcu – II m. w pchnięciu kulą
Olivia Matysek – PSP w Osowcu – II m. w biegu na 80 m ppł.

Zawody lA organizowane przez lZs. finał wojewódzki 
13.06.2018 r. opole

Gimnazjum Turawa:
Szymon Górecki – VIII m. rzucie oszczepem
Marek Dworaczyk – X m. w biegu na 2000 m
Szkoły podstawowe:
Natalia Gontarz PSP w Osowcu – I m. w rzucie piłeczką pa‑
lantową
Natalia Gontarz PSP w Osowcu – II m. w pchnięciu kulą
Jakub Buchta PSP w Osowcu – V m. w pchnięciu kulą
Katarzyna Krawczyk PSP 
w Ligocie Tur. – III m. w biegu na 1000 m
Daria Skiba PSP w Ligocie Tur. – IV m. w skoku wzwyż
Daria Skiba PSP w Ligocie Tur. – VIII m. w biegu na 100 m
Wiktoria Szymańska PSP w Ligocie Tur. – VIII m. w rzucie 
piłeczką palantową
Dominik Nowak PSP w Turawie – IV m. w biegu na 600 m

Jak widać potencjał uczniów naszej gminy jest duży. Uczniowie 
mają możliwość rywalizacji w różnych dziedzinach sportu. Na 
nadchodzący rok szkolny 2018/2019 należy życzyć podobnych 
wyników sportowych.

Ze sZKolNyCh AreN sPorTowyCh 2017/2018
GrZeGorZ KwieCińsKi

Gimnazjaliści z Turawy (III miejsce)

Katarzyna Krawczyk – III miejsce na 
1000 m

Natalia Gontarz – dwukrotna 
medalistka Wojewódzkich 
Igrzysk Szkół Wiejskich LZS 
w lekkoatletyce
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w Turawie pojawiło się 37 załóg, 
w tym 8 z Niemiec. Najliczniejszą 

klasę stanowiły katamarany TOPCAT K2. 
Klasyfikowana była również klasa TOP‑
CAT K1. Przygotowano klasę Katamaran 
OPEN z przelicznikiem TEXEL, wyniki 
z tej konkurencji zaliczone zostały również 
w Pucharze Polski Południowej Katama‑
ranów, który to przyciąga zawodników 
nie tylko z tego regionu kraju. 

Pierwsi zawodnicy pojawili się w Tura‑
wie już w środę. W sobotę przy trudnych 
warunkach wiatrowych, 2 Bft z licznymi 
zmianami, rozegrano 2 wyścigi. Po czym 
zawody przerwano ze względu na burzę. 
Walka była zaciekła, szczególnie w naj‑
liczniejszej klasie K2 (liczącej 15 załóg), 
gdzie na mecie w pierwszym wyścigu 
pojawiło się 6 katamaranów, pomiędzy 
którymi były bardzo małe różnice odle‑
głości, z oddali wyglądało to tak, jakby 
wszyscy wchodzili na linię mety razem. 
Po kilkudziesięciu metrach przy statku 
komisji zameldowała się kolejna grupa. 
W drugim wyścigu na starcie doszło do 
niegroźnej kolizji, w której brały udział 
cztery TOPCAT‑y K2.

Niestety, niedzielna aura nie pozwoliła 
na rozegranie kolejnych wyścigów, a więc 
do końcowej klasyfikacji przyjęto wyniki 
tylko z pierwszego dnia.

W klasyfikacji generalnej w klasie 
TOPCAT K2 zwyciężyli reprezentanci 
Niemiec Gerd Boettger i Marko Haake 
(SSC SUSSER SEE). Pierwszymi z Po‑
laków byli Marian Tobys wraz z synem 
Mateuszem (Topcat Team Polska), którym 
udało się obronić Tytuł Mistrza Polski 
w klasie TOPCAT K2. 

w klasie K2 klasyfikacja wyglądała 
następująco:

1.  Marian Tobys, Mateusz Tobys – 
Topcat Team Polska;

2.  Marcin Janiec, Tomasz Sokół – Jacht 
Klub Opolski;

3.  Jarosław Wachowiak, Marek Śmi‑
glak – JKW Poznań.

wyniki w klasie K1:
1.  Uta Eyck, Wolfgang Kordes – 

YCBW;
2.  Kamil Cieśluk, Kajetan Cieśluk – JK 

Chalkos;

3.  Piotr Dębicki, Hubert Stankiewicz 
– Topcat Team Polska.

W klasie OPEN najlepszy był Krzysz‑
tof Bassak i Agata Czarmińska (YKP 
WAWA), którzy wielokrotnie stawali na 
podium regat rankingu Puchar Polski 
Południowej Katamaranów. 

Oczywiście nie zabrakło szant. Na 
koncercie w sobotę wystąpili harcerze z 41 
Drużyny Harcerskiej, Żaba i Polewa wraz 
z Anią Muchą oraz EKT Gdynia. Zabawa 
była wspaniała, impreza przyciągnęła 
około 700 osób, najbardziej wytrwali 
schodzili z plaży o świcie. 

Organizacja Mistrzostw Polski na 
Turawie została bardzo wysoko oceniona 
przez Prezydent ITCA, którą gościliśmy 
przez kilka dni w Polsce. W ostatnim 
dniu regat zaaprobowała pomysł, aby te 
prestiżowe zawody znów odbyły się na 
Opolszczyźnie. Tą drogą już zapraszamy 
na kolejną edycją CATAMARAN CUP 
2019 do Turawy.

CATAmArAN CuP 2018
mAriusZ ŁAPoT 
9–10 czerwca tego roku odbyły się międzynarodowe mistrzostwa Polski Kata-
maranów ToPCAT Catamaran CuP 2018. impreza po raz pierwszy zawitała do 
Turawy. Ze względu na to, iż są to zawody wysoko punktowane w Pucharze europy 
światowej organizacji iTCA (international Topcat Class Association), na starcie 
pojawiło się wielu utytułowanych zawodników, m.in. aktualny wicemistrz europy.
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areną zmagań kolejny raz było boisko 
i bieżnia w Kotorzu Małym, za co 

dziękujemy gospodarzom obiektu i wła‑
dzom klubu. Do zmagań stanęły dzieci 
z wymienionych placówek, wcześniej 
śpiewając wspólnie hymn i składając 
olimpijskie ślubowanie przy zapalonym 
zniczu. Takie samo ślubowanie złożyli 
też sędziowie poszczególnych dyscyplin 
sportowych. Jak co roku na dzieci cze‑
kało pięć konkurencji, które pokonać 
musiał każdy olimpijczyk, a następnie do 

zmagań stanęły reprezentacje poszcze‑
gólnych przedszkoli. Nowością był bieg 
sztafetowy, w którym brały udział dzieci 
z trzech różnych roczników, zaczynając 
od najmłodszych, a kończyły dyrektorki 
każdego z przedszkoli. Bieg nie wyłonił 
zwycięzców, ponieważ panie wbiegły na 
linię mety razem, trzymając się za ręce. 
Największe emocje zatem towarzyszyły 
ostatnim zmaganiom, którym przyglądali 
się też przybyli rodzice. Dzieci rywalizo‑
wały w tych samych pięciu konkurencjach, 

które wcześniej miały okazję wykonywać 
na spokojnie w przygotowanych dla nich 
stanowiskach. Po wszystkich emocjach 
dzieci otrzymały pamiątkowe medale, 
a na ręce dyrektorek przekazane zostały 
pamiątkowe puchary i dyplomy. Duży‑
mi brawami przedszkolaki nagrodziły 
sędziów, którzy – jak co roku – poświę‑
cili swój cenny czas dla dzieci z naszych 
przedszkoli. Dziękuję również obecnym 
strażakom z OSP Węgry, którzy oprócz 
zabezpieczenia medycznego, pełnili funk‑
cję sędziów w jednej z konkurencji. Po 
zmaganiach przyszedł czas na piknik 
i pyszne kiełbaski dla wszystkich. Mamy 
nadzieję, że kolejny raz do naszej walizki 
wspólnie dołożyliśmy cenne doświadcze‑
nie. Zapraszamy znów za rok.

olimPiJsKie ZmAGANiA
ADAm BoCheNeK
„Dziecko jest jak walizka – znajdziesz w niej tylko to, co wcześniej tam włożyłeś”. 
Z taką myślą już czwarty rok z rzędu urząd Gminy w Turawie oraz przedszkola 
z Bierdzan, Kotorza małego, węgier, Turawy i Zawady zorganizowały „olimpiadę 
Przedszkolaków”. 

w dniu 7.06.2018 r. nasz klub, już 
szósty raz, zorganizował turniej 

dla dzieci z gminy Turawa. Jak co roku 
w turnieju piłki nożnej na boisku w Osow‑
cu spotkały się dzieci z klas I–III z gminy 
Turawa. Przewodnią ideą tego turnieju jest 
umożliwienie najmłodszym, 6‑ 10‑letnim 
chłopcom i dziewczynkom zakosztowa‑
nie nieskrępowanej gry w prawdziwym 
turnieju piłkarskim.

Pomysłodawcami tej imprezy spor‑
towej są trenerzy Gminnego Ośrodka 
Szkolenia Dzieci i Młodzieży TURAWA. 
Warto zaznaczyć, że z roku na rok nasz 
turniej przyciąga coraz więcej uczestni‑
ków. Podczas tegorocznej edycji bawiło 
się z nami ponad 80 dzieci. Każdy był 
zwycięzcą, ponieważ wszyscy otrzy‑
mali pamiątkowe medale i puchary. 

Dodatkowo wielu wyróżniających się 
zawodników w swojej kategorii wie‑
kowej 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.

„TAleNTiADA” – Vi eDyCJA
GrZeGorZ NowAKowsKi 
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PuChAr wóJTA  
w PiŁCe NoŻNeJ seNiorów
BArTŁomieJ KiTA

w dniu 12 sierpnia 2018 r. na stadionie LKS Silesius Kotórz 
Mały odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Turawa 

w Piłce Nożnej Seniorów. W zawodach wzięło udział pięć dru‑
żyn: LKS Sokoły Bierdzany, LZS Ligota Turawska, LZS Turawa, 
LZS Zawada, LKS Silesius Kotórz Mały. Zespoły rywalizowały 
w jednej grupie, grając systemem „każdy z każdym”. Po rozegra‑
niu 10 spotkań zwycięzcą został LZS Ligota Turawska, drugie 
miejsce zajął LKS Sokoły Bierdzany, trzecie – LKS Silesius Kotórz 
Mały, czwarte miejsce – LZS Turawa, a piąte – LZS Zawada.
wyniki meczów:

LZS Zawada – LZS Turawa 0:0
LKS Sokoły Bierdzany – LKS Silesius Kotórz Mały 1:0
LZS Ligota Turawska – LZS Zawada 2:0
LZS Turawa – LKS Sokoły Bierdzany 0:1
LKS Silesius Kotórz Mały – LZS Ligota Turawska 0:3
LZS Zawada – LKS Sokoły Bierdzany 0:2
LZS Turawa – LKS Silesius Kotórz Mały 0:0
LZS Ligota Turawska – LKS Sokoły Bierdzany 0:0
LZS Zawada – LKS Silesius Kotórz Mały 0:1
LZS Turawa – LZS Ligota Turawska 0:1

Tabela końcowa

Miejsce zespół Punkty różnica 
bramek

1. lzs ligota turawska 10 + 6
2. lKs sokoły Bierdzany 10 + 4
3. lKs silesius Kotórz Mały 4 – 3
4. lzs turawa 2 – 2
5. lzs zawada 1 – 5

NAm BrAĆ Nie KAZANo…
BArTŁomieJ KiTA

Niemal w połowie jakże gorącego lata, a dokładnie 21 lipca 
odbyły się doroczne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta 

Gminy Turawa. Były to zawody niezwyczajne, ponieważ chyba 
pierwszy raz w swej historii miały miejsce na zachodnim wale 
Jeziora Turawskiego, na którym stawiło się 24 wędkarzy, by 
wziąć udział w zmaganiach. Niestety, inne plany miały ryby, 
które postanowiły w tym dniu nie brać… udziału w zawo‑
dach. W ciągu 5 godzin złowiono tylko nieco ponad 2,6 kg 
ryb, a przecież bywały zawody, podczas których wyciągano 
ponad 21 kg ryby. Niemniej udało się wyłonić laureatów, którzy 
prezentują się następująco:

Juniorzy:

1. Dominik Jończyk

2. Dominik Stotko

seniorzy:

1. Damian Jończyk

2. Józef Glados

3. Roman Czeszek

4. Waldemar Bocian

5. Wiktor Solga

6. Wiesław Letki

7. Paweł Majchrzyk

8. Edmund Dusza



52
Kwartalnik Gminy Turawa

foTorelACJA Z BuDowy hAli sPorToweJ w TurAwie

l i P i e C

s i e r P i e ń

w r Z e s i e ń
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Tegoroczne lato w Turawie przywitało nas nie tylko wysokimi 
temperaturami i słoneczną pogodą, ale także nową inwestycją 
nad Jeziorem Średnim.

Zakończyła się budowa około kilometrowego odcinka ścieżki 
pieszo‑rowerowej, od miejsca, gdzie się ona do tej pory 

kończyła nad Jeziorem Średnim aż do baru Zefirek. Trakt, 
podobnie jak jego wcześniejszy odcinek, wyłożono kolorową 
kostką betonową. Ścieżka jest też oświetlona, przy promenadzie 
postawiono 20 ławek, 4 kosze na śmieci, dwie tablice infor‑
macyjne oraz dwa trzystanowiskowe stojaki na rower. Z kolei 
pomiędzy jeziorami – Średnim i Dużym powstała toaleta, wy‑
konana w formie prefabrykowanego budynku, przywożonego 
w całości na miejsce montażu. Odnowiono również ogrodzenie 
wzdłuż skarpy, a odcinek ciągu pieszego o długości 41metrów 
poprowadzono po brzegu jeziora umocnionego za pomocą 
koszy gabionowych. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 765 
846,63 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego ma wynieść 299 887 zł, pozyska‑
ne za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 
„Opolszczyzna”.

NowoŚCi NA PoCZąTeK lATA
BArTŁomieJ KiTA
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BArTŁomieJ KiTA
w dniu 2 lipca odbyła się w urzędzie marszałkowskim 
województwa opolskiego uroczystość wręczenia umowy 
o dofinansowanie projektu pn. Budowa infrastruktury pie-
szo-rowerowej w powiecie opolskim – etap ii oraz budowa 
centrum przesiadkowego w gminie lewin Brzeski. 

Ten partnerski projekt obejmuje budowę ścieżek pieszo‑ro‑
werowych i parkingów bike&ride w 8 gminach należących 

do aglomeracji opolskiej (Chrząstowice, Komprachcice, Lewin 
Brzeski, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice 
i Turawa). Globalna wartość projektu to 50 milionów złotych, 
z czego ponad 12 milionów to koszt budowy infrastruktury 
pieszo‑rowerowej na terenie gminy Turawa, która chce po‑
łączyć ścieżką rowerową o długości 14 km okolice centrum 
handlowego Turawa Park z Jeziorami Turawskimi. W ramach 
tej inwestycji ma również powstać chodnik w Kotorzu Małym 
oraz parking z miejscami dla 36 rowerów przy tamtejszej stacji 
kolejowej. Zbudowane zostaną również 2 kładki pieszo‑ro‑
werowe w ciągu ul. Opolskiej w Turawie oraz przy moście na 
rzece Mała Panew. Realizacja tych planów nie tylko poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, ale przede wszystkim 
przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego nad Jeziorami 
Turawskimi. Inwestycja jest współfinansowana z Europejskie‑
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 10,25 
miliona złotych.

BęDZie eKoloGiCZNie i BeZPieCZNie

EKOPIKNIK nad Jeziorem Średnim                                
                              

W dniu 19 sierpnia 2018r. nad Jeziorem Średnim w Turawie  odbył się EKOPIKNIK, 
realizowany w ramach partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-
edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Działanie 
zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa i Gmina Komprachcice – Partnerami 
Projektu. 
Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Turawa oraz turyści odwiedzający Jeziora Turawskie. 

Działania w ramach ekopikniku miały na celu: edukację ekologiczną poświęconą 
zagadnieniom gospodarki odpadami, promowanie pozytywnej postawy dot. segregacji odpadów, 
upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń 
związanych ze spalaniem śmieci.  

Głównym przesłaniem Ekopikniku była promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz 
zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. W trakcie imprezy uczestnicy 
(mieszkańcy  oraz turyści odwiedzający Jeziora Turawskie) mogli się dowiedzieć jak dbać                                      
o środowisko naturalne i być Eko.  
Wszystkie atrakcje odbywały się w scenerii pięknych Jezior Turawskich tj. nad Jeziorem Średnim                      
w Turawie - przy boisku przy plaży.  
Atrakcje oferowane w ramach Ekopikniku: 
Warsztaty recyklingowe: 

 „Papierowe cudeńka”  - warsztaty kreatywne papierowo- tekturowe, 
 „Plastikowa odnowa” - warsztaty kreatywne z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, 
 „Witrażowy zawrót głowy” - warsztaty kreatywne z wykorzystaniem materiałów szklanych, malowanie 

na szkle, witraże, 
 „Warsztaty decoupage”  - warsztaty kreatywne z wykorzystaniem elementów metalowych: decoupage 

na puszkach, 
 

Stanowiska twórcze: 
 „ECO biżuteria” – warsztaty biżuterii z materiałów recyklingowych,  
 „Cudaki – Śmieciaki” – warsztaty kreatywne: zabawki z materiałów recyklingowych.  

 
 Konkursy ekologiczne dla dzieci, gry  i zabawy z nagrodami   
 Koło fortuny – konkurs w wersji dla dzieci i dla dorosłych pn. „ Gospodarowanie odpadami” 
 Plac zabaw swobodnych – „W czystym świecie- spędzam czas na świeżym powietrzu”  
 Strefa dla dzieci – namiot z zabawkami, piaskownicami i kolorowankami „Czysty i bezpieczny”  
 Stoiska edukacyjne 
W przedsięwzięciu wzięli również udział: REMONDIS OPOLE Sp. zo.o., Nadleśnictwo Turawa                                 

oraz Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan. Przedstawiciele Remondisa oraz 
Nadleśnictwa Turawa udzielali praktycznych informacji, jak dbać o otaczające nas środowisko                   
i przypominać o dobrych nawykach, aby nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były zanieczyszczone. 
 
 
 
 
Ekopiknik jest realizowany w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki 
odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
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ŻArT GrosZA wArT
ZeBraŁ ADAm BoCheNeK

Młoda para postanowiła mieć dziecko.
Próbują miesiąc, rok – i nic.
Idą zatem do lekarza:
– Panie doktorze jest taka i taka sprawa, drugi rok usi‑

łujemy dorobić się dziecka, ale nie wychodzi. Co robić?
– Lekarz chwilę się zastanowił i mówi: chłopaki wy 

tak na serio??

* * *
Teściowa leży na łożu śmierci.
Wokół niej zebrała się cała rodzina.
Poważna sprawa…
Nagle otwierają się drzwi, wchodzi
zięć z kieliszkami i mówi:
No to co, mamusiu? Rozchodniaczka?!

* * *
Żona zaatakowała męża z samego rana 
i wydziera się na niego ile sił w płucach:
– To wszystko twoja wina!!
– Co ja znowu zrobiłem? – Pyta zdziwiony mąż.
– Daj mi chwilę pomyśleć. Dopiero się obudziłam.

* * *
– Mój mąż to jest słońce...
– Co ty opowiadasz? – Po tylu latach małżeństwa?
– Ano, tak. Jak zajdzie wieczorem do knajpy, to 

dopiero rano z niej wychodzi.

* * *
Wywiad z bacą:
– Baco, jak wygląda wasz dzień pracy?
– Rano wyprowadzam owce, wyciągam f laszkę 

i piję...
– Baco, ten wywiad będą czytać dzieci. Zamiast flaszka 

mówcie książka.
– Dobra. Rano wyprowadzam owce, wyciągam książkę 

i czytam. W południe przychodzi Jędrek ze swoją książką 
i razem czytamy jego książkę. Po południu idziemy do 
księgarni i kupujemy dwie książki, które czytamy do 
wieczora. A wieczorem idziemy do Franka i tam czytamy 
jego rękopisy.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 103 w „fali” 
nr 2/114/2018 nagrodę otrzymała katarzyna rybska z Bier-
dzan. Hasło krzyżówki brzmiało: „nie pomagasz ludziom, 
robiąc za nich to, co oni sami mogą zrobić”.

kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 104 prosimy 
nadsyłać do dnia 9 listopada 2018 roku na adres: redak-
cja kwartalnika „FaLa”, ul. opolska 39c, 46-045 Turawa 
(urząd Gminy Turawa). Redakcja

Galernik
Zakuty w kajdany,
galernik czekający wolności,
co noc patrzy w gwiazdy,
pragnąc oddać się miłości.
Poczuć usta, ciepłe dłonie,
serca kochanego bicie.
W świecie, gdzie miał imię,
pozostawił swoje życie.
Strażnik z jednym okiem
smaga plecy batem,
on wzrok wbijając w niebo
żyje tamtym latem,
gdy go śpiewem budził ptak,
gdy go uśmiech piękny witał,
kiedy świat miał wiele barw
i miłości czas rozkwitał.
Wiarą żyje i miłością,
że powróci dawny czas,
że przytuli znów do serca 
najjaśniejszą z wszystkich gwiazd.
Nikt miłości mu nie wyrwie,
choćby końmi próbowali,
kochać będą się na wieki
ci prawdziwie zakochani.

wolwa
Ciszą zagryzionych warg,
 ochrypłym serca biciem,
przychodzisz do mnie we śnie,
kusząc innych światów bytem.
Niczym drakar się unosisz
nad porannej mgły morzami,
dłonie chylisz do mnie
z otwartymi ramionami.
Jesteś, czy Cię nie ma?
Kradnąc szczęściu chwile,
tak niby niechcąco ,
uwolniłaś serc motyle.
Z jednym skrzydłem u ramion
anioła co już nie lata,
bielą sukni powabnej
zagubiona w dwóch światach,
z nadzieją co rozpala ogień
czekasz, patrząc w moje oczy,
by zabrać mnie do Asgardu, 
bym tam we mgle kroczył.
Oczy otwieram, sen to czy jawa?
Serce jeszcze mocno bije,
z łzą na policzku myślę -
strach to, czy tylko obawa?

GaLL 
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KrZyŻówKA Nr 104 opracował PioTr JeNDrZeJ
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znaczenie wyrazów: POzIOMO: 3 – znudzony pies pokojowy; 6 – pływa nad 
powierzchnią wody; 10 – sobota dla Żyda; 11 – poszycie leśne; 12 – dryf statku; 
13 – rwana przez ciężarowca; 14 – kościelny instrument; 15 – wstrząs nerwowy; 
17 – zalotnik jagienki w ,Krzyżakach; 18 – skwarki na kaszy; 21 – najwyższa 
w zoo; 25 – urodzony przed terminem; 26 – orientacja w terenie; 27 – bocianie 
na słupie; 31 – mały kwadrat; 35 – ściśle przestrzega zasad wyznawanej wiary; 
36 – rodzinna wieś Kochanowskiego; 37 – trzpień zabezpieczający; 42 – nie-
godziwość, świństwo; 46 – wieś w gminie turawa ,,ze śmiercią w kościele”; 
47 – zbycie majątku, wyobcowanie; 48 – miasto na Barbadosie; 49 – śpiewał 
dla Konrada wallenroda; 50 – wodniacki, dotyczący żeglarstwa.
PIONOWO: 1 – spodenki do tenisa; 2 – potwarz, zniewaga; 3 – owad, szkodnik, 
zjadana przez biedronkę; 4 – ostatnia przed metą; 5 – bezdeszczowy okres; 

6 – lany w andrzejki; 7 – zmysł w palcach; 8 – Bogusław, aktor Psy; 9 – rośnie 
na łące; 16 – skarpety dawnego żołnierza; 18 – Pacyfik; 19 – świadczenie 
z zus-u; 20 – zdjęcie z diaskopu; 21 – zupa na zakwasie; 22 – gałązka do 
chłosty; 23 – model motocykla yamaha lub fińskie słodycze; 24 – wiedeński 
taniec; 25 – tarentula; 27 – zdecydowany na coś, gotowy; 28 – kraj z Delhi; 29 
– zabronienie; 30 – prezydent usa przed trampem; 32 – Kara Mustafa pobity 
pod wiedniem; 33 – głupek, debil; 34 – polecenie dla psa; 38 – Muhammad, 
bokser; 39 – leszek (1906–1981), prawnik, autor Prawo Karne PL; 40 – gładzi 
odlew rzeźby; 41 – członek kapituły, tytuł honorowy nadawany duchownym; 
42 – nić szewska; 43 – Majewska lub resich-Modlińska; 44 – efekt uderzenia 
na ciele; 45 – do czyszczenia lufy; 46 – rzeczy podróżnego. 
rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu myśli t. jeffersona.




