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Hala już działa

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne wiary,  
nadziei i miłości. Z tej okazji proszę o przyjęcie 

najserdeczniejszych życzeń zdrowia, wszelkiej pomyślności 
oraz satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym. 

Niech Nowy Rok 2019 będzie czasem spełnionych nadziei 
i oczekiwań, a życie osobiste wypełni się sukcesami.

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos
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35 lAT TowArzySTwA 
MiłośniKów zieMi TurAwSKieJ
wAlTer świerc

z inicjatywy kilkunastu mieszkańców gminy Turawa, długoletnich 
społeczników, ludzi chcących ratować piękną przyrodę oraz 

kulturę ludową tych okolic powołano 19 lutego 1983 r. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Turawskiej.

Z okazji kolejnej rocznicy powołania Towarzystwa, tym razem 
pragnę zwrócić uwagę na te działania naszej organizacji, które 
na stałe zapisały się w jej działalności. Otóż zwyczajem stały się 
organizowane konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół 
podstawowych i miejscowego gimnazjum. Należy podkreślić bardzo 
dobre przygotowanie młodzieży biorącej udział w konkursach, ich 
historyczną wiedzę na temat własnego regionu. 

Zgodnie z przyjętym statutem Towarzystwa od wielu lat na-
stępuje dynamiczny rozwój badań nad przeszłością Turawy i jej 
okolic. Opracowano i wydano monografie samej Turawy, jak 
i wielu okolicznych wsi, których przeszłość okazała się bardzo 
bogata i ciekawa. Do nich należą opracowania Waltera Świerca, 
Jerzego Farysa a także artykuły Alfreda Kupki. 

Prawdziwą kroniką bieżących wydarzeń na terenie gminy Turawa, 
jest powstały w 1990 r. kwartalnik „Fala”. Tu znalazły się aktualne 
wiadomości z zakresu kultury, oświaty i życia codziennego naszej 
społeczności gminnej. Należy podkreślić, że prawie przez trzydzieści 
lat pismo wydawane było bez większych zakłóceń, dzięki ambitnej 
i oddanej pracy wielu osób dobrej woli, mających na uwadze, aby 
kwartalnik trafił do mieszkańców z interesującymi informacjami 
na wysokim poziomie merytorycznym i graficznym. Im też należą 
się najwyższe słowa uznania i podziękowania. Szczególnie zaś 
Brygidzie Kansy , zajmującej się ostateczną redakcją pisma. Poniżej 
pragnę przedstawić zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni lat 
w wystroju graficznym samej tylko okładki czasopisma.

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy

nadziei, odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem 

i wspomnieniami,
wspólnym czasem spędzonym z najbliższymi.

Nowego Roku spełniającego  
wszystkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, 

szczęścia i powodzenia
życzy

Redakcja kwartalnika „FALA”  
oraz Towarzystwo Miłośników  

Ziemi Turawskiej

W ten szczególny świąteczny czas  
proszę przyjąć serdeczne życzenia pięknych, 
niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech przy zapachu świątecznego drzewka 

i dźwiękach kolęd mijają piękne chwile  
w gronie najbliższych.

Nadchodzący Nowy 2019 Rok niech 
będzie czasem spokoju, spełnienia marzeń 

i optymizmu.

Życzą Przewodniczący Rady Gminy Turawa  
wraz z radnymi
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zgodnie z kalendarzem wyborczym 
stanowiącym załącznik do rozporzą-
dzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 
13 sierpnia 2018 r. (poz. 1561) czynno-
ści wyborcze zostały rozpoczęte już 
w sierpniu 2018 r. 

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXI-
V/197/18 dokonała podziału gminy 
Turawa na okręgi wyborcze, ustalając 
ich granice, numery oraz liczbę rad-
nych wybieranych w każdym okręgu. 
Ponadto Uchwałą Nr XXXIV/198/18 
Gmina Turawa została podzielona na 10 
stałych obwodów głosowania. Gminna 
Komisja Wyborcza w Turawie zareje-
strowała 27 kandydatów na radnych 
zgłoszonych przez 4 komitety wyborcze 
oraz 2 kandydatów na wójta gminy Tu-
rawa. W wyborach organów jednostek 
samorządu terytorialnego zarządzonych 
na 21 października 2018 r. pracowały 
komisje: ds. przeprowadzenia głosowania 
w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników 
głosowania.

Jak wynika z powyższego, wójtem 
gminy Turawa został wybrany Pan 
Dominik Pikos w I turze głosowania, 
gdyż uzyskał 55,18% ważnie oddanych 
głosów.

Składam serdeczne podziękowanie 
Gminnej Komisji Wyborczej w Turawie 
i Urzędnikowi Wyborczemu za sprawną 
i rzetelną realizację zadań nałożonych 
przez ustawodawcę, Dyrektorom szkół 
z terenu gminy, Prezesowi Spółki WiK, 
Prezesowi OSP Węgry, Pani Sołtys wsi 
Kotórz Wielki za przygotowanie lokali 
wyborczych, a także wszystkim, którzy 
pracowali w obwodowych komisjach 
wyborczych oraz mieszkańcom za udział 
w wyborach.

PodSuMowAnie wyBorów SAMorządowych
STAniSłAwA BrzozowSKA, SeKreTArz GMiny

W wyniku głosowania najwięcej głosów otrzymali niżej wymienieni radni, 
przez co uzyskali mandat w kadencji 2018–2023

Okręg  
wybor-
czy nr

Nazwisko i imiona

Głosów ważnych oddanych na kandy-
data

liczba % (w skali okręgu 
wyborczego) mandat

1 śliwa Benedykt jan 192 71,91% tak 

1 GaBryś rita Maria 75 28,09% nie 
2 PaniCz Michał tomasz 75 30,86% nie 
2 Farys jerzy józef 152 62,55% tak 
2 BorKowsKi roman romuald 16 6,58% nie 
3 wieCzoreK Krystyna Dorota 125 62,50% tak 
3 KluCzny Dorota Maria 75 37,50% nie 
4 CzeCH waldemar 101 47,20% nie 
4 Golla Marek andrzej 113 52,80% tak 
5 netter Krzysztof jan bez głosowania tak 
7 Gallus artur józef 136 45,64% nie 
7 soBCzyK robert jan 162 54,36% tak 
8 DuDa iwona stanisława 134 61,75% tak 
8 GĘGa anna 83 38,25% nie 
9 wieCzoreK róża Maria bez głosowania tak 

10 jonCzyK Daniel Dawid bez głosowania tak 
11 KoGut ryszard ignacy 132 47,65% nie 
11 CzeCH Barbara Katarzyna 145 52,35% tak 
12 ŻulewsKa teresa Bożena 88 32,47% nie 
12 BoCHaŃsKi Michał józef 118 43,54% tak 
12 siMBiGa sylwia Bernadeta 65 23,99% nie 
13 Balon Marcel Grzegorz 24 17,65% nie 
13 warzeCHa leonard józef 112 82,35% tak 
14 PiKos Dominik 246 78,10% tak 
14 KulawiK ewa Barbara 69 21,90% nie 
15 MoCzKo sebastian antoni 205 57,42% tak 
15 KlotKa joachim Piotr 152 42,58% nie 

Informacja o liczbie głosów na wójta gminy Turawa:

Lp. Nazwisko i imiona Wiek Wykształce-
nie

Miejsce zamieszkania, 
przynależność i poparcie

Liczba głosów odda-
nych na kandydata

%  
głosów Wybrany

1 KaMPa waldemar józef 57 średnie wĘGry 1587 44,82 nie

2 PiKos Dominik 36 wyższe zawaDa 1954 55,18 tak



4
Kwartalnik Gminy Turawa

wyBory uzuPełniAJące
zarządzeniem nr 103/18 wojewody opolskiego wyznaczono na niedzielę 20 stycznia 2019 r. wybory uzupełniające 
do rady Gminy Turawa w dwóch 1-mandatowych okręgach wyborczych.

Numer  
okręgu  

wyborczego
Granice okręgu wyborczego

Liczba rad-
nych wybiera-
nych w okręgu

6 sołectwo ligota turawska 1

14

sołectwo zawada, ulice: Brzegowa, Dębowa, Dolna, jesionowa, Kasztanowa, Kęp-
ska, 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

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Ligota Turawska oraz części sołectwa Zawada do udziału  
w wyborach uzupełniających.

Podsumowując wybory do Rady Gminy Turawa, należy stwierdzić, że w 15 okręgach wyborczych na ogólną liczbę  
uprawnionych do głosowania 7,944 – wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Okręg
Liczba

Frekwencja
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych

1 760 270 270 35,53%

2 729 245 245 33,61%

3 366 206 206 56,28%

4 423 221 220 52,01%

5 Bez głosowania

6 Bez wyborów

7 613 304 304 49,59%

8 521 226 226 43,38%

9 Bez głosowania

10 Bez głosowania

11 484 280 280 57,85%

12 511 275 275 53,82%

13 523 136 136 26,00%

14 598 322 321 53,68%

15 682 363 363 53,23%

PodSuMowAnie wyBorów SAMorządowych
STAniSłAwA BrzozowSKA sekReTARZ GMiNy
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– Jednak pierwsze pytanie, jakie rzuca 
się samo przez się to: Kiedy podjął Pan de-
cyzję o starcie w wyborach na stanowisko 
wójta gminy? Kiedy narodziła się ta mysl, 
że może warto by spróbować, wiedząc 
jednocześnie, że w przypadku wygranej 
życie zmieni się diametralnie. 

Jako sołtys Zawady mocno zaangażo-
wałem się w życie lokalnej społeczności. 
Otrzymywałem również sygnały od 
mieszkańców, którzy chcieliby zmian 
w gminie. Kiedy byłem kierownikiem 
sprzedaży w dużej firmie, poznałem 
tereny innych gmin oraz zobaczyłem, jak 
one funkcjonują. Mając tę świadomość 
oraz przekonanie, że mam szansę wygrać 
te wybory, podjąłem decyzję o tym, by 
ubiegać się o stanowisko wójta gminy. 
Gdy decyzja zapadła, znalazły się również 
osoby chętne do kandydowania ze mną 
na radnych Rady Gminy Turawa.

– Jaka była Pana pierwsza myśl, kiedy 
dowiedział się Pan o wynikach wybo-
rów?

Radość to było pierwsze, co towa-
rzyszyło mi, kiedy dowiedziałem się 
o wynikach wyborów, ale jednocześnie po-
czucie wielkiego zobowiązania i ogromu 
pracy, jaki będzie mnie czekał. Również 
myślałem o mojej rodzinie, by pogodzić 
nowe obowiązki służbowe z życiem ro-
dzinnym.

– Zarządza Pan własnym przed-
siębiorstwem. Wcześniej też kierował 
Pan większą liczbą współpracowników. 
Czy zatem będą wprowadzane jakieś 
zmiany w urzędzie, w stylu kierowania 
gminą?

Chcę przyjrzeć się schematowi orga-
nizacyjnemu urzędu gminy. Zależy mi 
również na tym, aby mieć dobry kontakt 
ze wszystkimi pracownikami bez względu 
na to, jakie mają stanowisko, aby pozna-
wać ich opinię o tym, co jest do poprawy, 
a co działa dobrze, aby móc to rozwijać 
jeszcze bardziej.

– Jakie będą pierwsze kroki podjęte 
przez wójta? Czy jest coś, co wymaga 
szybkiego działania?

Pierwszą sprawą niecierpiącą zwłoki 
jest analiza stanu, który zastaliśmy, oraz 
sprawozdania z referatów i zaznaczenie 

priorytetowych problemów, aby wiedzieć, 
jak zadziałać. Również projekt ścieżki 
pieszo-rowerowej, dom pobytu dziennego 
oraz poprawa infrastruktury to sprawy, 
którymi należy zająć się od początku bez 
zbędnej zwłoki. 

– Gorącym tematem kampanii wy-
borczej było zwiększenie skuteczności 
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. 
W jaki sposób chce Pan tego dokonać?

Myślę, że pomocne tu będzie nawią-
zanie relacji z innymi podmiotami i gmi-
nami, wspólna wymiana doświadczeń 
oraz czynne, regularne spotkania, aby 

analizować wszystkie możliwości i podej-
mować decyzje w kwestii pozyskiwania 
środków zewnętrznych.

– Mieszkańcy przyznali Panu ogromny 
kredyt zaufania na najbliższe 5 lat. Co 
zatem będzie Pana priorytetem w tej 
kadencji?

Priorytetem będzie realizacja pro-
jektu Aglomeracji Opolskiej w postaci 
ścieżki pieszo-rowerowej oraz poprawa 
infrastruktury drogowej i maksymalne 
wykorzystanie środków zewnętrznych 
– ministerialnych, oczywiście w miarę 

możliwości budżetu gminy. Również 
rozwój turystyki poprzez m.in. współpra-
cę z podmiotami z branży turystycznej 
oraz promocja gminy na arenie krajowej 
i międzynarodowej to zadania, które będą 
ważną częścią działań tej kadencji.

– Proszę jeszcze zdradzić, jakie ma 
Pan pasje, zainteresowania?

Z wykształcenia jestem dendrologiem, 
dlatego moją pasją jest przyroda, wycieczki 
do lasu czy po prostu przebywanie na 
łonie natury. Bardzo cenię sobie czas 
spędzony z moją rodziną, która jest dla 
mnie najważniejsza.

TurAwA Pod nowyMi STerAMi
RoZMAWiAłA MAGdAlenA SAdowSKA

Gmina Turawa ma nowego włodarza, a jest nim (36 letni) dominik Pikos prowadzą-
cy 60-hektarową szkółkę drzewek iglastych, mieszkaniec zawady, który od 2015 
roku pełnił funkcję sołtysa tejże miejscowości. Stanął w szranki z waldemarem 
Kampą – wójtem, który nieprzerwanie pełnił swoją funkcję od 2002 roku – i wygrał. 
wyniki wyborów jednoznacznie pokazały (1587 głosów dla byłego wójta, 1954 
głosów dla nowego wójta), że w Turawie nadszedł czas na zmiany.
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uroczystości otwarcia i przecięcia 
wstęgi dokonał urzędujący w tym 

czasie wójt gminy Turawa Waldemar 
Kampa w obecności pani Barbary Sty-
czyńskiej – wdowy po tragicznie zmarłym 
sportowcu. Do udziału w uroczystości 
zaproszono przedstawicieli starostwa 
opolskiego, głównych wykonawców 
inwestycji, inżynierów nadzoru, przed-
stawicieli Urzędu Gminy w Turawie, 
dyrekcję oraz uczniów szkoły podsta-
wowej w Turawie. 

Po części oficjalniej, w której padły 
ciepłe słowa podziękowań za trud włożony 
w realizację budowy hali, wszyscy goście 

zaproszeni zostali na krótkie zwiedza-
nie pomieszczeń oraz na poczęstunek. 
Nie mogło się również obyć bez części 
sportowej.

Zorganizowany został mecz pomiędzy 
drużyną firmy Polbau – głównego wy-
konawcy, a drużyną urzędników Urzędu 
Gminy w Turawie. Po zaciętym meczu 
górą okazała się drużyna przyjezdna, 
zwyciężając 2:1. Przygotowana została 
również niespodzianka dla uczniów 
szkoły. Mogli oni bowiem wziąć udział 
w treningu piłki ręcznej, który popro-
wadzili zawodnicy i trener Gwardii 
Opole. Po treningu wszyscy uczestnicy 

otrzymali darmowe wejściówki na mecz 
Gwardii.

Hala, można powiedzieć, dopiero 
raczkuje i powoli rozkręca swoją dzia-
łalność. W godzinach dopołudniowych 
odbywają się zajęcia wychowania fizycz-
nego. Od godziny 15 powierzchnia hali 
wynajmowana jest na różnego rodzaju 
zajęcia sportowe i treningi. W najbliż-
szym czasie powstanie siłownia, zaple-
cze odnowy biologicznej oraz gabinet 
do fizjoterapii i masażu. Tego rodzaju 
działalność ma prowadzić zewnętrzna 
firma, sprzedając karnety dla wszystkich 
chętnych. Informacje o planowanych 
działaniach i wydarzeniach śledzić będzie 
można na stronie internetowej www. 
halaturawa.pl. 

hAlA Już dziAłA
AdAM BocheneK

długo oczekiwany i z różnych przyczyn przesuwany termin otwarcia hali sportowej 
w Turawie przypadł na 14 listopada br. uchwałą rady Gminy Turawa hala nosi 
imię wybitnego kolarza Joachima halupczoka. 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszej Gminy!
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy za udział w wyborach i obdarzenie mnie wielkim kredytem 

zaufania, powierzając mi pełnienie funkcji wójta gminy Turawa. Wynik wyborów jest dla mnie wyzwaniem do wy-
tężonej pracy i służby dla dobra lokalnej społeczności. Wszelkie obowiązki wynikające z pełnionej funkcji wójta będę 
wykonywał sumiennie i najlepiej, jak potrafię.

Korzystając z okazji, chciałbym również w tym miejscu złożyć gratulacje wszystkim nowo wybranym Radnym na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Już teraz zapewniam Was o mojej otwartości na Państwa pomysły 
i projekty, które będziemy mogli wspólnie realizować w ciągu najbliższych 5 lat, zapraszam Was do otwartej współpracy. 
Jestem przekonany, że wspólnie podejmiemy wiele ambitnych celów służących mieszkańcom Naszej Małej Ojczyzny – 
Gminy Turawa.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa jeszcze raz dziękuję za otrzymane od Was poparcie wyrażone w wyborach, 
dziękuję również za każde słowo wparcia i sympatii wyrażone w czasie ostatnich spotkań z Wami.

Zapewniam Was, że dołożę wszelkich starań, aby skutecznie zrealizować deklarowane przedsięwzięcia. Chcę podkreślić, 
że jest to nasz wspólny program, tym bardziej zależy mi na tym, by został zrealizowany. Nie zawiodę Was!

Wójt Gminy Turawa
Dominik Pikos
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Setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości to niebywale doniosła 
okazja, by również w naszej gminie 
uczcić to święto. 

wzorem ubiegłych lat obchodziliśmy 
ten dzień na sportowo w formie 

nordic walkingu. Uczestnicy marszu spo-
tkali się na O.W. Zajazd Jowisz nad Jezio-
rem Dużym, gdzie usytuowane były start 
i meta. Tegoroczna zabawa przyciągnęła 
prawie 115 osób z terenu naszej gminy, jak 

również z gmin sąsiednich. Uczestnicy 
mieli do wyboru dwie trasy o różnych 
dystansach. Krótszą na 1500 m oraz 
dłuższą na dystansie 5000 m. 

Dzięki Stowarzyszeniu Polskich Dia-
betyków uczestnicy mogli zmierzyć sobie 
poziom cukru we krwi oraz wysokość 
ciśnienia tętniczego. Przed startem odbyła 
się krótka rozgrzewka, po której wyruszyli 
wszyscy chętni do przejścia dłuższą trasą. 
Chwilę później wystartowali uczestnicy, 

którzy woleli przejść krótszy dystans. Po 
przemarszu na linii mety każdy otrzymał 
pamiątkowy medal. Aby zregenerować 
siły i uzupełnić spalone kalorie, wszyscy 
uczestnicy otrzymali poczęstunek. Jednak 
to nie koniec atrakcji. 

Po marszu odbyły się krótkie warsztaty 
kulinarne zdrowego odżywiania. Pogoda 
dopisała, a po uśmiechniętych twarzach 
można było śmiało stwierdzić, że zabawa 
się udała.

oBchodziliśMy święTo niePodleGłości
SAdowSKA MAGdAlenA

drodzy Państwo, tuż przed Bożym na-
rodzeniem chcemy się z wami podzielić 
naszą radością wynikającą z udanej 
organizacji kolejnej edycji imprezy pod 
nazwą „nas łączy Muzyka”. 

8 grudnia 2018 r. w sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Węgrach przeży-

waliśmy razem z mieszkańcami Węgier, 
innych miejscowości gminy Turawa, 
jak i całej okolicy kolejny, trzynasty, 
wyjątkowy muzyczny wieczór. Impreza 
organizowana nieprzerwanie od 2005 
r. cieszy się zainteresowaniem także 
w sąsiednich gminach i umożliwia inte-
grację zarówno okolicy, jak i środowiska 

młodzieżowego z osobami dorosłymi. 
Widać to było podczas ostatniej edycji, 
kiedy to w imprezie uczestniczyły całe 
rodziny: wnuk, rodzice, dziadkowie. 
W tym roku w konkursie wzięli udział 
wykonawcy m. in. z gmin Opole, Ozimek, 
Łubniany, Murów, Dąbrowa, Dobrzeń 
Wielki, Chrząstowice, Komprachcice, 
Górażdże i Turawa.

Przy tej okazji serdecznie dziękujemy 
wszystkim współorganizatorom, którzy 
od początku razem z nami realizują ten 
projekt, mamy tu na myśli przede wszyst-
kim gminę Turawa, bez której impreza nie 
miałaby takiej oprawy. Pomocą meryto-

ryczną w organizacji wsparł nas Referat 
Promocji i Turystyki Urzędu Gminy 
Turawa. Dziękujemy również Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Węgrach, z którą 
współpracujemy od samego początku, to 
właśnie dzięki zaangażowaniu tej orga-
nizacji możemy rozwijać nasz wspólny 
projekt. Miło nam było przyjmować gości, 
którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasze 
zaproszenie, mowa tu o sołtysach, byłych 
i obecnych radnych, przedstawicielach 
Urzędu Gminy i osobach wspierających 
projekt. Dziękujemy również za obecność 
byłemu wójtowi gminy Turawa Walde-
marowi Kampie, który otworzył XIII 
edycję wydarzenia, i obecnemu wójtowi 
Dominikowi Pikosowi, który zgodził 

„nAS łączy MuzyKA” 2018
MłodzieżowA rAdA GMiny TurAwA
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się ją podsumować i razem z nami na-
grodzić zwycięzców. Podczas konkursu 
Młodzieżowa Rada Gminy miała okazję 
podziękować Wójtowi Kampie za wspie-
ranie projektu w ostatnich trzynastu 
latach. Cieszymy się również, że i wójt 
Pikos zadeklarował, że gmina Turawa 
będzie nadal wspierać to wydarzenie we 
współpracy z jego inicjatorami. Może to 
być dobrym przykładem kontynuacji 
już działających inicjatyw i dowodem, 
że „Nas Łączy Muzyka” łączy na wielu 
płaszczyznach. 

W XII edycji Otwartego Konkursu Pio-
senki „Nas Łączy Muzyka” 2017 wystąpiło 
33 wykonawców, wśród nich soliści oraz 
zespoły (w tym duety). 
Tegoroczny konkurs na-
leżał do solistów – ta 
kategoria była najlicz-
niej obsadzona, wyko-
nawcy zaprezentowali 
szeroki wybór utwo-
rów. Od kilku lat, aby 
rzetelniej wybrać zwy-
cięzców, podzieliliśmy 
ją dodatkowo na dwie 
grupy wiekowe. Nie 
mniej ciekawe występy, 
w których oprócz śpie-
wu i gry na instrumen-
tach, mieliśmy także 
elementy przedstawie-
nia teatralnego, zapre-
zentowali wykonawcy 
zgłoszeni w kategorii 
zespół. Dobór repertu-
aru przez wykonawców 
– we wszystkich katego-
riach – w tym roku był 
dosyć zróżnicowany. 
O ile w poprzednich 
edycjach zdarzało się 
tak, że spora część uczestników sięga-
ła po aktualnie popularne utwory, to 
tym razem paleta tytułów była znacznie 
szersza. W konkursie usłyszeliśmy wy-
konania w języku polskim, niemieckim 
i angielskim, były to utwory z czołowych 
miejsc list przebojów, ale i rockowe czy 
liryczne kompozycje. Nie zabrakło także 
akcentów muzyki z obszaru wesel i po-
tańcówek. Dziękujemy wykonawcom i ich 
opiekunom za profesjonalne podejście do 
udziału w konkursie, a także Wam, droga 
Publiczności z całej okolicy za Waszą 
obecność. W jury konkursu „Nas Łączy 

Muzyka” 2018 zasiadali: Pani 
Elżbieta Misa, pani Angelika 
Zaworka-Hennek, pani Zuzan-
na Tomsa-Kubiczek – dzięku-
jemy za Państwa pracę.

Zwycięzcy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe statuetki, 
które mogliśmy zapewnić 
dzięki gminie Turawa, a dzięki 
wsparciu darczyńców także m. in. zapro-
szenia na kręgle czy bony do restauracji. 
Dziękujemy tutaj szczególnie restauracjom 
„Victoria” z Osowca oraz „Marcin” i „Ru-
cola” z Zawady. Podczas „Nas Łączy Mu-
zyka” organizujemy tradycyjnie występy 
towarzyszące. Tym razem zaprosiliśmy 

do udziału Darię Noryńską 
„Syrinks” – koncert fletni 
Pana. Przed ogłoszeniem 
wyników konkursu swoje 
umiejętności w żonglerce 
piłką zaprezentował miesz-
kaniec Węgier Piotr Kilear, 
którego pokaz sala obserwo-
wała z zapartym tchem. 

Na zakończenie wieczo-
ru – po rozdaniu nagród 
i opadnięciu konkursowych 
emocji tradycyjnie już była 
okazja do zrobienia sobie 
pamiątkowego zdjęcia na 
tle konkursowej sceny. Na 
wszystkich, którzy odwie-
dzili Węgry, czekał również 
poczęstunek. 

W tym roku dzięki wspar-
ciu darczyńców mogliśmy 
zadbać o to, aby nikt, kto 
nas odwiedził, nie wyszedł 
z sali głodny. Dziękujemy 
tutaj szczególnie firmom 
PartyService, Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Tu-

rawie, kierownictwu sklepu „Biedronka” 
w Zawadzie, Cukierni – Kawiarni „Sma-
kołyk” z Turawy oraz Piekarni – Cu-
kierni „Kotarski” z Zębowic. Za objęcie 
naszej imprezy patronatem medialnym 
dziękujemy Portalowi Informacyjnemu 
opowiecie.info, a za umieszczenie na 
swoich łamach zaproszenia na konkurs 
również Nowej Trybunie Opolskiej. 
W promocji wydarzenia pomogła nam 
również galeria „Zawada Centrum”. 
Tradycyjnie już przy dekoracji sceny, 
z której tym razem wyróżniał się samo-
dzielnie zbudowany przez nas kominek 

z wirtualnym paleniskiem, wspomogła 
nas, użyczając choinki, firma „Choinki 
Pikos”. Wszystkim Państwu serdecznie 
dziękujemy za wsparcie, dzięki niemu 
urealniacie realizację głównego celu 
wydarzenia, czyli integracji okolicy! Po-
dziękowanie kierujemy także do naszego 
niezawodnego fotografa pana Krystiana 
Komora, zdjęcia jego autorstwa opubli-
kujemy niebawem na naszym Facebooku 
pod adresem: facebook.com/mrg.turawa. 
Imprezę od strony organizacyjnej zreali-
zowali członkowie Młodzieżowej Rady 
Gminy Turawa: Michał Budnik, Wioletta 
Biernot, Justyna Tieleczek, Żaneta No-
wak, Tomasz Konieczny, Denis Miron, 
Adrian Brandt, oraz współpracownicy: 
Sabina Nowak-Dorn, Sebastian Klotka 
i Mateusz Zapiór. 

Dziękujemy wszystkim za muzyczne 
spotkanie i już dziś zapraszamy Was 
za rok!

Fot. Krystian Komor

wyniki Xiii otwartego Konkursu 
Piosenki „nas łączy Muzyka” 2018
•   Wyróżnienia w konkursie nieza-

leżnie od kategorii: 
Zofia Dziembek, Emilia Waliczek, 

Vanessa Gonsior
•   kategoria solista (grupa  

młodsza): 
I miejsce Hanna Kotula
II miejsce Małgorzata Malik
III miejsce Samanta Król 

•  kategoria solista (grupa starsza): 
I miejsce Filip Sterniuk
II miejsce Jakub Liberda 
III miejsce Anna Koschny

•  kategoria zespół:
I  miejsce duet Anna Koschny 

i Wiktoria Mielnik
II  miejsce Kółko Teatralne w języ-

ku niemiecki ze szkoły podsta-
wowej w Zawadzie

III miejsce zespół „Cztery Żywioły” 
•  nagroda publiczności

Liwia Bieńkowska

„nAS łączy MuzyKA” 2018
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operacja będzie realizowana na obsza-
rze Jezior Turawskich, który stanowi 

jeden z najatrakcyjniejszych terenów 
rekreacyjno-turystycznych nie tylko 
LGD Krainy Dinozaurów, ale również 
województwa opolskiego. Obszar ten jest 
licznie odwiedzany zarówno przez tury-
stów, jak i mieszkańców gminy. Znaczna 
część z nich to osoby poruszające się na 
rowerach. Jeziora to także miejsce, w któ-
rym coraz częściej odbywają się różnego 
rodzaju imprezy i wydarzenia.

Mimo licznych inwestycji na tym 
obszarze można stwierdzić, że nadal 
funkcjonują pewne deficyty w zago-
spodarowaniu przestrzeni publicznej. 
W związku z tym w ramach operacji 
zaplanowano uzupełnienie tych braków 
poprzez montaż małej infrastruktury 
w dwóch lokalizacjach: nad Jeziorem 
Średnim (teren przy ścieżce i boisku 
wielofunkcyjnym) oraz Jeziorze Dużym 
– teren przy promenadzie.

W pierwszej lokalizacji przewiduje 
się montaż: 1) Wiaty drewnianej o wym. 
5x7m. Pod wiatą zostanie wykonane 
utwardzenie z kostki betonowej nie-
fazowanej o pow. ok. 40 m2; 2) Ławki 
solarne ze stacją naprawczą i stojakiem 
na rowery, która umożliwi nie tylko na-

ładowanie komórki, ale również będzie 
wyposażona w AudioGuide – przewodnik 
turystyczny, który będzie prezentował 
informacje o atrakcjach gminy Turawa 
i LGD Kraina Dinozaurów. Ciekawostką 
jest fakt, że ławka może również emitować 
dźwięki odstraszające komary. Dodatkowo 
wyposażeniem ławki solarnej jest stacja 
naprawcza do rowerów z kompresorem, 
kluczami oraz stojakiem na 2 rowery. 

Uzupełnieniem infrastruktury będzie 
gra edukacyjna kostka wiedzy dotycząca 
segregacji odpadów. Idealna gra terenowa, 
podczas której można nauczyć się, jak 
segregować odpady. Zestaw interaktywny 
składa się z czterech sześcianów obraca-
nych dookoła własnej osi. Każdy z nich 
zawiera pięknie wykonane ilustracje oraz 
ciekawe i w przystępny sposób podane 
informacje. 

W drugiej lokalizacji – przy prome-
nadzie Jeziora Dużego – przewiduje się 
montaż stacji do samodzielnej naprawy 

rowerów wyposażonej we: wkrętak krzy-
żowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, 
klucz nastawny, klucz płaski 8×10 mm, 
klucz płaski 13×15 mm, zestaw imbu-
sów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon, 
pompkę z adapterem na wszystkie zawory. 

Realizacja operacji podniesie atrak-
cyjność tego obszaru, co przyczyni się 
do zwiększenia aktywności mieszkańców 
(będą częściej korzystać z wypoczyn-
ku), zwiększy stopień integracji lokalnej 
(wzmocni więzi z miejscem zamieszka-
nia postrzeganym jako atrakcyjniejsze) 
oraz zwiększy komfort i różnorodność 
oferty turystycznej Jeziora Średniego 
(tym samym podniesie jakość życia na 
obszarze LGD). Całość infrastruktury 
powstałej w wyniku realizacji operacji 
będzie udostępniana nieodpłatnie.

Całkowity koszt operacji ma wynieść 
50 tys. zł, z czego dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozyskane 
za pośrednictwem LGD Kraina Dinozau-
rów, ma wynieść 31 815 zł.

KoleJny ProJeKT w GMinie TurAwA
BArTłoMieJ KiTA

7 listopada gmina Turawa podpisała umowę o przyznanie pomocy na realiza-
cję operacji pn. „zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy 
Turawa” 

w ramach rządowego programu „czyste Powietrze” został 
przygotowany program priorytetowy „czyste Powietrze”, 
dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą 
ubiegać się o dofinansowanie w zakresie wymiany pieców 
oraz termomodernizacji budynków.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na 
paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednoro-

dzinnych, by efektywnie zarządzać energią. 
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących 

właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadają-
cych zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzin-
nego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 

wymianę starych źródeł ciepła • 
(pieców i kotłów na paliwa stałe) 
oraz zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła, spełniających wymagania 
programu,
docieplenie przegród budynku,• 
wymianę stolarki okiennej i drzwio-• 
wej,
instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów sło-• 
necznych i instalacji fotowoltaicznej),
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.• 

KonTAKT w SPrAwie ProGrAMu „czySTe PowieTrze”:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE

ProGrAM „czySTe PowieTrze”
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CZYSTE POWIETRZE  
Nie pal śmieci w piecu domowym i ognisku!  

 

  

W okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci, paląc je  
w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna 
odpadów jest znikoma, a może stać się przyczyną bardzo poważnych konsekwencji.  

Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne  
w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone. Zgodnie z ustawą o odpadach  
i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach domowych, jak również na wolnym 
powietrzu. „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów podlega karze 
aresztu do 30 dni albo grzywny do 5 tys. zł”.   

Zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów 
komunalnych.  

 

BEZWZGLĘDNIE NIE MOŻNA PALIĆ 
 mebli zawierających substancje konserwujące 
 opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET 
 opakowań po chemikaliach 
 baterii, farb, lakierów, klejów, gum, opon 
 odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, skór 
 styropianu, przewodów, kabli 
 kolorowych gazet 

   

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 180 do 500 stopni C. Przy niskiej temperaturze 
spalania oraz zbyt małym dostępie tlenu z domowych palenisk do atmosfery wydostają się nieoczyszczone, 
szkodliwe substancje chemiczne. 

 

 

 

w okresie jesienno-zimowym wiele osób 
ulega pokusie pozbycia się śmieci, paląc je  
w piecach domowych. Metoda ta nie 
pomaga zaoszczędzić na kosztach wę-
gla, wydajność energetyczna odpadów 
jest znikoma, a może stać się przyczyną 
bardzo poważnych konsekwencji. 

Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów 
zawierających substancje niebezpieczne  

w urządzeniach, które nie są do tego prze-
znaczone. Zgodnie z ustawą o odpadach  
i kodeksem wykroczeń zakazane jest 
spalanie odpadów w piecach domowych, 
jak również na wolnym powietrzu. „Kto 
wbrew zakazowi termicznie przekształ-
ca odpady poza spalarniami odpadów 
podlega karze aresztu do 30 dni albo 
grzywny do 5 tys. zł”. 

Zgodnie z ustawą utrzymania czy-
stości i porządku w gminach właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez wyposażenie 
nieruchomości w urządzenia służące do 
zbierania odpadów komunalnych. 

BEZWZGLĘDNIE NIE MOŻNA PALIĆ

  mebli zawierających substancje kon-
serwujące

  opakowań z tworzyw sztucznych, bu-
telek Pet

 opakowań po chemikaliach

  baterii, farb, lakierów, klejów, gum, 
opon

  odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, 
skór

 styropianu, przewodów, kabli

 kolorowych gazet

Temperatura w piecach domowych wy-
nosi zaledwie od 180 do 500 stopni C. Przy 
niskiej temperaturze spalania oraz zbyt 
małym dostępie tlenu z domowych pale-
nisk do atmosfery wydostają się nieoczysz-
czone, szkodliwe substancje chemiczne.

Spalanie śmieci w domowych piecach 
tworzy dym, który nie tylko wydziela nie-
przyjemny zapach, ale także zanieczyszcza 
atmosferę związkami metali ciężkich, 
tlenkiem węgla i tlenkami azotu. Z kolei 
to skażone powietrze szkodzi ludzkiemu 
zdrowiu i zatruwa środowisko naturalne.

W paleniskach domowych powin-
niśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla 
których zostały one zaprojektowane. 
Palenie w nich śmieci powoduje to, że 
w emitowanych spalinach powstają za-
nieczyszczenia, których oddziaływanie 
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 
jest bardzo szkodliwe.

Za „pozorne oszczędności” podczas 
spalania odpadów płacimy własnym zdro-
wiem i zdrowiem swoich najbliższych.

nie PAl śMieci w Piecu doMowyM Ani oGniSKu!
opracował: referat Gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa urzędu Gminy w Turawie

PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE PO-
WIETRZE” tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111.

wAżne:
Wszelkie informacje na temat programu są dostępne na 

stronie internetowej: WFOŚiGW w Opolu realizującego 
przedmiotowy program: https://www.wfosigw.opole.pl/.

Na stronie WFOŚiGW w Opolu utworzony został specjalny 
PORTAL BENEFICJENTA „CZYSTE POWIETRZE”, tzw. 
baza wiedzy, szczegóły programu, warunki oraz informacje 
nt. wniosków. 

źródło: WFOŚiGW w Opolu 
https://portal.wfosigw.opole.pl/o-programie
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Projekt ten realizowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Opole, natomiast 
gmina Turawa i gmina Komprachcice – 
partnerami Projektu. 

Przedmiotem Projektu jest przepro-
wadzenie w latach 2018-2019 kampanii 
informacyjno-edukacyjnej związanej 
z gospodarką odpadami dla mieszkańców 
Opola, gminy Turawa i gminy Kom-
prachcice.

WARTOŚĆ Projektu w przypadku 
gminy Turawa: 

141 270,00 zł,• 
dofinansowanie: 120 079,50 zł,• 
wkład własny: 21 190,50 zł. • 
Poniżej streszczenie zrealizowanych 

działań przez gminę Turawa objętych 
ww. Projektem:

Ekopiknik (edycja 2018) – w dniu 19 •	
sierpnia 2018 r. nad Jeziorem Średnim 
w Turawie
– adresowany do wszystkich miesz-

kańców gminy i turystów odwiedzających 
Jeziora Turawskie,

– w trakcie ekopikniku odbyło się 
wiele działań promujących prawidłową 
gospodarkę odpadami, segregację od-
padów, w tym: warsztaty recyklingowe, 
konkursy ekologiczne, stoiska eduka-
cyjne, strefa dla dzieci oraz plac zabaw 
swobodnych,

– w imprezie uczestniczyli dodatkowo: 
Nadleśnictwo Turawa, Remondis Opole, 
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół 
Bierdzan;

Piknik ekologiczny (edycja 2018) – •	
8 września 2018 r. w trakcie Gminnych 
Dożynek w Turawie
– adresowany do mieszkańców Gminy 

Turawa, gości dożynkowych oraz tury-
stów odwiedzających Jeziora Turawskie 
w czasie imprezy,

– w trakcie pikniku odbyły się: wy-
kład ekologiczny o tematyce związanej 
z gospodarką odpadami prowadzony 
przez eksperta w dziedzinie ochrony 
środowiska pana Mariusza Orzechowskie-
go – specjalisty ds. ochrony środowiska 
i GIS – Pracownia analiz przestrzennych 
i środowiskowych EkoLogika, konkursy 
wiedzy na temat prawidłowej segregacji 
śmieci, gry i zabawy dla dzieci,

– działania ekologiczne prowadzone 
były na scenie dożynkowej oraz przy 
stoiskach ekologicznych, przy których 
można było pozyskać materiały i broszury 
ekologiczne,

– w imprezie uczestniczyli dodatko-
wo: Nadleśnictwo Turawa, Remondis 
Opole, Wodociągi i Kanalizacja Turawa 
Sp. z o.o. 

Sprzątanie Świata (jesienna edycja •	
2018) – 12 października 2018 r. 
– plenerowa akcja o charakterze pro-

ekologicznym adresowana do przedszko-
laków i uczniów szkół z terenu gminy 
Turawa, 

– sprzątane były obrzeża Jezior Turaw-
skich po sezonie turystycznym, brzegi 
rzeki Mała Panew w Turawie, obrzeża 
lasów, poboczy dróg, ścieżek oraz po-
szczególne miejscowości, 

– w akcję sprzątania zaangażowane 
były następujące placówki oświatowe: 
6 szkół (PG w Turawie, PSP w Tura-
wie, PSP z Oddziałem Przedszkolnym 
w Osowcu, PSP Zawada, PSP Ligota 
Turawska z Oddziałem Przedszkolnym 
w Zakrzowie Turawskim, PSP Bierdzany, 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ka-
dłubie Turawskim) oraz 6 przedszkoli 
Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym, 
Bierdzanach oraz Turawie, Publiczne 

PoDsUMoWANie DZiAłAŃ W RAMACH PRoJekTU

„wSPólnA AKcJA SeGreGAcJA” – edycJA 2018 r.
PiwowArczyK dAnuTA, GrodeK AnnA

Gmina Turawa wspólnie z miastem opole oraz gminą Komprachcice realizuje part-
nerski Projekt „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne 
dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.
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Przedszkole w Zawadzie i Publiczne 
Przedszkole w Węgrach.

– w trakcie sprzątania świata dodat-
kowo nad Jeziorem Średnim w Turawie 
odbyło się zarybianie zbiornika szczupa-
kiem z udziałem Okręgowego Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Opolu oraz 
profesora Stanisława Podsiadłowskiego 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu,

– uczestnicy sprzątania: Remondis 
Opole Sp. zo.o., Dom Dziecka w Turawie, 
Areszt Śledczy w Turawie.

Przedstawienia teatralne dla przed-•	
szkolaków i uczniów klas I-III (edycja 
2018) o tematyce związanej z gospo-
darką odpadami – odbyły się w dniach 
15–17 października 2018 r. 
– spektakle odbyły się w placówkach 

oświatowych naszej gminy, w której brały 
udział: Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Osowcu (przedszkole i klasy I-III), 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie 
Turawskiej i Oddział Przedszkolny w Za-
krzowie Turawskim, Społeczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym 
w Kadłubie Turawskim (przedszkole i kla-
sy I-III), Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bierdzanach, Publiczne Przedszkole 
w Bierdzanach, Publiczne Przedszkole 
w Kotorzu Małym, Publiczne Przedszkole 
w Węgrach, Publiczne Przedszkole w Za-
wadzie, Publiczne Przedszkole w Turawie 
oraz Niepubliczne Przedszkole Kubusiowa 
Akademia w Rzędowie;

– spektakle były wystawione przez 
teatr BLASZANY BĘBENEK Sebastian 
Sienkiewicz, 

– uczestnicy przedstawień otrzymali 
gadżety edukacyjne oraz owoce – finanso-
wane ze środków otrzymanych w ramach 
Projektu;

– następna edycja tego typu wydarzeń 
dla przedszkoli i szkół zaplanowana jest 
na 2019 rok. 

Głównym przesłaniem wyżej opisa-
nych działań jest promocja prawidłowej 
gospodarki odpadami, zasad segregacji 

odpadów, promocja pozytyw-
nych postaw proekologicznych. 
Podstawowym celem w zakre-
sie gospodarki odpadami jest 
zwiększenie udziału odpadów 
zebranych selektywnie m.in. 
poprzez zmniejszenie ilości 
powstających odpadów, zwięk-
szenie poziomu recyklingu 
i odzysku poprzez odpowied-
nie narzędzia kampanii pro-
mocyjnych, zaniechanie prak-
tyk nielegalnego składowania 
odpadów, zwiększenie stopnia 
odzyskiwania i przetwarzania surowców 
wtórnych, zwiększenie świadomości 
mieszkańców w zakresie możliwości 
efektywnego prowadzenia indywidualnej 
gospodarki odpadami.

Edukacja ekologiczna w ramach Pro-
jektu „Wspólna akcja segregacja” zaplano-
wana jest jeszcze na rok 2019. Kampania 
informacyjno-edukacyjna prowadzona 
będzie dla gospodarstw domowych oraz 
wszystkich grup społecznych (dzieci, 
młodzież, dorośli, w tym seniorzy). 

Na początku 2019 r. rusza bowiem 
kampania edukacyjna dla mieszkańców 
dot. systemu segregacji odpadów (wpro-
wadzenie niebieskiego pojemnika).

W związku z tym, iż przy realizacji 
Projektu „Wspólna akcja segregacja” pra-

cowało i pomagało wiele osób, zarówno 
w trakcie organizacji imprez (ekopiknik 
nad Jez. Średnim, piknik ekologiczny 
w trakcie dożynek, sprzątanie świata, 
teatrzyki), jak i w trakcie innych prac 
związanych z Projektem, niniejszym 
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘ-
KOWANIA WSZYSTKIM ZAANGA-
ŻOWANYM OSOBOM ZA POMOC.

Za udział w Projekcie „Wspólna ak-
cja segregacja” podziękowania również 
kierujemy do: Nadleśnictwa Turawa, 
Remondis Opole Sp. z o.o., WiK Turawa 
Sp. z o.o., Stowarzyszenia Mieszkańców 
i Przyjaciół Bierdzan, Okręgowego Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w Opolu 
oraz do wszystkich placówek oświatowych 
z terenu gminy Turawa.

„wSPólnA AKcJA SeGreGAcJA” – edycJA 2018 r.
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Projekt ten był objęty dotacją, którą 
gmina Turawa pozyskała z WFO-

ŚiGW w Opolu na wykonanie w latach 
2017-2018 zabiegów koszenia wywłócznika 
kłosowego na Jeziorze Średnim. 

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW 
w Opolu w ramach programu „Ochrona 
Przyrody oraz Krajobrazu i Leśnictwo” 
wyniosła: 18 300,00 zł. 

W wyniku realizacji zadania, tj. kosze-
nia, zebrano i zagospodarowano łącznie 
po wcześniejszym odwodnieniu 16,50 t 
biomasy (z czego w 2017 r. – 8,780 t, 
w 2018 r. – 7,720 t), która została przeka-
zana przez Remondis Opole do Kompo-
stowni Pryzmowej Zakładu Komunalnego 
w Opolu. 

W trakcie prowadzonych prac został 
zrealizowany film edukacyjny przez 
Instytut Inżynierii Biosystemów Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
który wraz z firmą AERATOR wdraża 
nowe technologie rekultywacji jezior. 
Materiał ten dostępny jest również na 
stronie internetowej Instytutu: http://
www.up.poznan.pl/iib/.

Jednym z kluczowych warunków uzy-
skania dofinansowania na przeprowa-
dzenie ww. zadania był zakładany efekt 
ekologiczny w postaci: 

zachowanie bioróżnorodności eko-• 
systemu wodnego Jeziora Średniego 
w Turawie,

ochrona zbiornika przed niekontro-• 
lowanym rozrostem wywłócznika 
kłosowego, 
poprawa warunków bytowania flory • 
i fauny,
Środowiskowym celem działań jest 

przywrócenie równowagi biologicznej 
środowiska przyrodniczego zbiornika 
i bioróżnorodności bez ingerencji w eko-
system wodny.

Dla przypomnienia: wywłócznik kło-
sowy to makrofit, który porasta Jezioro 
Średnie w Turawie i aktualnie posiada 
korzystne warunki rozwoju. Przyczyniła 
się do tego czystość wody, w tym osiągnię-
ta na zbiorniku duża przejrzystość wody 
– do ok. 2 m. W wyniku bardzo dobrej 
dostępności słońca do dna zbiornika, 
zachodzą naturalne procesy fotosyntezy, 
które pobudzają roślinność do rozwoju. 
Na podstawie monitoringu dna Jeziora 
Średniego i badań osadów dennych jedno-
znacznie wynika, że wywłócznik kłosowy 
posiada korzystne warunki do rozwoju. 
Ponadto preferuje podłoże bogate w wapń, 
wody stojące lub wolno płynące.

Znaczenie roślinności zanurzonej dla 
ekosystemu wodnego 

Wywłócznik kłosowy na tafli zbiornika 
wygląda nieciekawie, ale ta roślina jest 
niegroźna. Zgodnie z opinią naukową 
autorstwa prof. dra hab. Ryszarda Gołdyna 
w tekście Znaczenie roślinności zanurzonej 
dla funkcjonowania ekosystemu jeziornego 

– cyt.: nie można doprowadzić do całko-
witego niszczenia roślinności zanurzonej, 
ponieważ jest ona „wskaźnikiem dobrej 
jakości wody”. Z naukowego i ekolo-
gicznego punktu widzenia roślinność 
zanurzona jest korzystna, albowiem do 
wzrostu zabiera fosfor i azot, kumulując te 
pierwiastki w swych tkankach. „Stanowi 
tym samym konkurencję o te związki dla 
fitoplanktonu, który z braku pierwiastków 
biogennych w toni wodnej nie może się 
namnażać i tworzyć zakwitu wody.

Roślinność podwodna jest podłożem, 
do którego przytwierdzają się liczne glony 
i inne organizmy. Jest też miejscem wy-
stępowania licznej fauny bezkręgowców, 
stanowiących pokarm dla większych 
zwierząt kręgowych, stąd jest miejscem 
żerowania ryb i ptaków wodnych.

Dla ryb stanowi też doskonałą kry-
jówkę, zwłaszcza stadiów narybkowych, 
przyczyniając się do większej ich prze-
żywalności. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku szczupaka, preferowanego 
w jeziorach rekultywowanych. Szczupak 
wykorzystuje też roślinność podwodną 
do przytwierdzania doń składanej ikry, 
stąd w jeziorach z taką roślinnością tarło 
szczupaka jest bardzo udane.

Warto również przypomnieć, że wszel-
kie działania prowadzone przez gminę 
Turawa w tym zakresie muszą być zgodne 
z obowiązującymi przepisami ochro-
ny środowiska oraz ochrony przyrody, 
w tym uzgadnianie z organami ochrony 
środowiska wyższego szczebla, nie mogą 
ingerować w ekosystem wodny i zaburzyć 
dotychczasowych efektów rewitalizacji 
ww. jeziora.

zAchowAnie Bioróżnorodności eKoSySTeMu 
JeziorA średnieGo
dAnuTA PiwowArczyK
w listopadzie 2018 r. wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki 
wodnej w opolu pozytywnie przyjął rozliczenie Projektu pn. „Zachowanie 
bioróżnorodności ekosystemu wodnego Jeziora Średniego poprzez ograniczenie 
nadmiernego rozrostu wywłócznika kłosowego – zabieg koszenia makrofitów”. 
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GMINA TURAWA                                                  
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019 ROK 

 
 
 

 
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / 
worek brązowy 

STYCZEŃ 14, 28 5, 18 - 9 
LUTY 11, 25 1, 15 11 6 
MARZEC 11, 25 1, 15, 29 - 6 
KWIECIEŃ 8, 23 12, 27 8 3, 17 
MAJ 6, 20 10, 24 - 6, 15, 29 
CZERWIEC 3, 17 7, 22 3 12, 26 
LIPIEC 1, 15, 29 5, 19 29 10, 24 
SIERPIEŃ 12, 26 2, 17, 30 - 7, 21 
WRZESIEŃ 9, 23 13, 27 23 4, 18 
PAŹDZIERNIK 7, 21 11, 25 - 2, 30 
LISTOPAD 4, 18 8, 22 18 27 
GRUDZIEŃ 2, 16, 30 6, 20 - 21 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
MIESIĄC SOŁECTWO DZIEŃ 

MARZEC  OSOWIEC 7 
TURAWA 11 

PAŹDZIERNIK OSOWIEC 14 
TURAWA 17 

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego, 
opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu 
wywozu do godziny 800 rano. 
 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ 
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00. 

Lp. MIEJSCOWOŚCI KWIECIEŃ WRZESIEŃ 
1. TURAWA ul. Opolska obok Urzędu  3 9 
2. ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu 4 10 
3. KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu 8 11 
4. BIERDZANY obok OSP 9 12 
5. OSOWIEC obok OSP 10 16 
6. OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż. 11 17 
7. WĘGRY obok OSP 15 18 

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz 
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne, 
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny).  
Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJON 1 
MIEJSCOWOŚCI: OSOWIEC, TRZĘSINA, TURAWA 

GMINA  TURAWA                                               
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN – GRUDZIEŃ 2019 ROK 

 
 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 10, 24 9, 23 14 14 
LUTY 7, 21 6, 20 - 11 
MARZEC 7, 21 6, 20 11 11 
KWIECIEŃ 4, 18 3, 17 - 8, 23 
MAJ 2, 16, 30 2, 15, 29 6 6, 20 
CZERWIEC 13, 27 12, 26 - 3, 17 
LIPIEC 11, 25 10, 24 1 1, 15, 29 
SIERPIEŃ 8, 22 7, 21 26 12, 26 
WRZESIEŃ 5, 19 4, 18 - 9, 23 
PAŹDZIERNIK 3, 17, 31 2, 16, 30 21 7 
LISTOPAD 15, 28 14, 27 - 4 
GRUDZIEŃ 12, 27 11, 21 16 2, 30 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
MIESIĄC SOŁECTWO DZIEŃ 

MARZEC  WĘGRY 7 
KOTÓRZ M. 11 

PAŹDZIERNIK  WĘGRY 14 
KOTÓRZ M. 17 

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego, 
opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu 
wywozu do godziny 800 rano. 
 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ 
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00. 

Lp. MIEJSCOWOŚCI KWIECIEŃ WRZESIEŃ 
1. TURAWA ul. Opolska obok Urzędu  3 9 
2. ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu 4 10 
3. KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu 8 11 
4. BIERDZANY obok OSP 9 12 
5. OSOWIEC obok OSP 10 16 
6. OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż. 11 17 
7. WĘGRY obok OSP 15 18 

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz 
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne, 
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny).  
Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJON 2 
MIEJSCOWOŚCI:  KOTÓRZ MAŁY, WĘGRY 

GMINA  TURAWA                                               
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN – GRUDZIEŃ 2019 ROK 

 
 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 7, 21 11, 25 - 17 
LUTY 4, 18 8, 22 18 14 
MARZEC 4, 18 8, 22 - 14 
KWIECIEŃ 1, 15, 29 5, 19 15 11, 26 
MAJ 13, 27 4, 17, 31 - 9, 23 
CZERWIEC 10, 24 14, 28 10 6, 21 
LIPIEC 8, 22 12, 26 - 4, 18 
SIERPIEŃ 5, 19 9, 23 5 1, 16, 29 
WRZESIEŃ 2, 16, 30 6, 20 30 12, 26 
PAŹDZIERNIK 14, 28 4, 18 - 10 
LISTOPAD 12, 25 2, 16, 29 25 7 
GRUDZIEŃ 9, 23 13, 28 - 5 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
MIESIĄC SOŁECTWO DZIEŃ 

MARZEC  ZAKRZÓW TUR., KADŁUB TUR., 
LIGOTA TUR. 6 

PAŹDZIERNIK  ZAKRZÓW TUR., KADŁUB TUR., 
LIGOTA TUR. 11 

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego, 
opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu 
wywozu do godziny 800 rano. 
 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ 
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00. 

Lp. MIEJSCOWOŚCI KWIECIEŃ WRZESIEŃ 
1. TURAWA ul. Opolska obok Urzędu  3 9 
2. ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu 4 10 
3. KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu 8 11 
4. BIERDZANY obok OSP 9 12 
5. OSOWIEC obok OSP 10 16 
6. OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż. 11 17 
7. WĘGRY obok OSP 15 18 

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz 
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne, 
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny).  
Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJON 3 
MIEJSCOWOŚCI: ZAKRZÓW TURAWSKI, KADŁUB TURAWSKI, LIGOTA TURAWSKA 

hArMonoGrAMy zBiórKi odPAdów KoMunAlnych
NieseGReGoWANyCH (ZMiesZANyCH) i seGReGoWANyCH

UWAGA!!! 
Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w go-
spodarstwach domowych (farby, lakiery oraz opako-
wania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, 
akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne, prze-
terminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowa-
nia po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny).

Odpady poremontowe to odpady pochodzące  
z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe).

GMINA turAWA
STyczeń – Grudzień 2019 roK
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GMINA  TURAWA                                                
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN – GRUDZIEŃ 2019 ROK 

 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 4, 17, 31 3, 16, 30 31 17 
LUTY 14, 28 13, 27 - 14 
MARZEC 14, 28 13, 27 28 14 
KWIECIEŃ 11, 26 10, 25 - 11, 26 
MAJ 9, 23 8, 22 23 9,  23 
CZERWIEC 6, 21 5, 19 - 6, 21 
LIPIEC 4, 18 3, 17, 31 18 4, 18 
SIERPIEŃ 1, 16, 29 14, 28 - 1, 16, 29 
WRZESIEŃ 12, 26 11, 25 12 12, 26 
PAŹDZIERNIK 10, 24 9, 23 - 10 
LISTOPAD 7, 21 6, 20 7 7 
GRUDZIEŃ 5, 19 4, 18 - 5 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
MIESIĄC SOŁECTWO DZIEŃ 

MARZEC  ZAWADA, OŚ. ZAWADA 8 
RZĘDÓW 7 

PAŹDZIERNIK  ZAWADA, OŚ. ZAWADA 16 
RZĘDÓW 14 

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa 
domowego, opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję 
najpóźniej w dniu wywozu do godziny 800 rano. 
 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ 
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00. 

Lp. MIEJSCOWOŚCI KWIECIEŃ WRZESIEŃ 
1. TURAWA ul. Opolska obok Urzędu  3 9 
2. ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu 4 10 
3. KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu 8 11 
4. BIERDZANY obok OSP 9 12 
5. OSOWIEC obok OSP 10 16 
6. OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż. 11 17 
7. WĘGRY obok OSP 15 18 

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz 
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne, 
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny).  
Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJON 4 
MIEJSCOWOŚCI: ZAWADA, RZĘDÓW, OSIEDLE ZAWADA 

GMINA  TURAWA                                               
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN – GRUDZIEŃ 2019 ROK 

 
 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 8, 22 9, 23 14 14 
LUTY 5, 19 6, 20 - 11 
MARZEC 5, 19 6, 20 11 11 
KWIECIEŃ 2, 16, 30 3, 17 - 8, 23 
MAJ 14, 28 2, 15, 29 6 6, 20 
CZERWIEC 11, 25 12, 26 - 3, 17 
LIPIEC 9, 23 10, 24 1 1, 15, 29 
SIERPIEŃ 6, 20 7, 21 26 12, 26 
WRZESIEŃ 3, 17 4, 18 - 9, 23 
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 2, 16, 30 21 7 
LISTOPAD 13, 26 14, 27 - 4 
GRUDZIEŃ 10, 24 11, 21 16 2, 30 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
MIESIĄC SOŁECTWO DZIEŃ 

MARZEC   
KOTÓRZ W 8 

PAŹDZIERNIK   
KOTÓRZ W 16 

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego, 
opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu 
wywozu do godziny 800 rano. 
 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ 
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00. 

Lp. MIEJSCOWOŚCI KWIECIEŃ WRZESIEN 
1. TURAWA ul. Opolska obok Urzędu  3 9 
2. ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu 4 10 
3. KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu 8 11 
4. BIERDZANY obok OSP 9 12 
5. OSOWIEC obok OSP 10 16 
6. OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż. 11 17 
7. WĘGRY obok OSP 15 18 

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz 
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne, 
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny).  
Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJON 6 
MIEJSCOWOŚCI:  KOTÓRZ WIELKI 

 
 

GMINA  TURAWA                                               
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN – GRUDZIEŃ 2019 ROK 

 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / worek 
brązowy 

STYCZEN 8, 22 11, 25 - 9 
LUTY 5, 19 8, 22 18 6 
MARZEC 5, 19 8, 22 - 6 
KWIECIEŃ 2, 16, 30 5, 19 15 3, 17 
MAJ 14, 28 4, 17, 31 - 6, 15, 29 
CZERWIEC 11, 25 14, 28 10 12, 26 
LIPIEC 9, 23 12, 26 - 10, 24 
SIERPIEŃ 6, 20 9, 23 5 7, 21 
WRZESIEŃ 3, 17 6, 20 30 4, 18 
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 4, 18 - 2, 30 
LISTOPAD 13, 26 2, 16, 29 25 27 
GRUDZIEŃ 10, 24 13, 28 - 21 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
MIESIĄC SOŁECTWO DZIEŃ 
MARZEC  BIERDZANY 6 

PAŹDZIERNIK  BIERDZANY 11 
UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego, 
opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu 
wywozu do godziny 800 rano. 
 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ 
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00. 

Lp. MIEJSCOWOŚCI KWIECIEŃ WRZESIEŃ 
1. TURAWA ul. Opolska obok Urzędu  3 9 
2. ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu 4 10 
3. KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu 8 11 
4. BIERDZANY obok OSP 9 12 
5. OSOWIEC obok OSP 10 16 
6. OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż. 11 17 
7. WĘGRY obok OSP 15 18 

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz 
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne, 
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny).  
Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJON 5 
MIEJSCOWOŚCI: BIERDZANY 

 

GMINA TURAWA                                                  
HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
STYCZEN – GRUDZIEŃ 2019 ROK 

 
 
 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

 
 
 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy 
(czarny) 

pojemnik z 
żółtą klapą 

pojemnik zielony 
(z zieloną klapą) 

pojemnik / 
worek brązowy 

STYCZEN 8, 22 5, 18 ¨- 9 
LUTY 5, 19 1, 15 11 6 
MARZEC 5, 19 1, 15, 29 - 6 
KWIECIEŃ 2, 16, 30 12, 27 8 3, 17 
MAJ 14, 28 10, 24 - 6, 15, 29 
CZERWIEC 11, 25 7, 22 3 12, 26 
LIPIEC 9, 23 5, 19 29 10, 24 
SIERPIEŃ 6, 20 2, 17, 30 - 7, 21 
WRZESIEŃ 3, 17 13, 27 23 4, 18 
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 11, 25 - 2, 30 
LISTOPAD 13, 26 8, 22 18 27 
GRUDZIEŃ 10, 24 6, 20 - 21 
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
MIESIĄC SOŁECTWO DZIEŃ 
MARZEC TURAWA 11 

PAŹDZIERNIK TURAWA 17 

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego, 
opony do samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu 
wywozu do godziny 800 rano. 
 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ 
POREMONTOWYCH (kontener mobilny) w godzinach 9.00 do 18.00. 

Lp. MIEJSCOWOŚCI KWIECIEŃ WRYESIEN 
1. TURAWA ul. Opolska obok Urzędu  3 9 
2. ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu 4 10 
3. KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu 8 11 
4. BIERDZANY obok OSP 9 12 
5. OSOWIEC obok OSP 10 16 
6. OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spoż. 11 17 
7. WĘGRY obok OSP 15 18 

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne, powstające w gospodarstwach domowych (farby, lakiery oraz 
opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne, 
przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny).  
Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe). 

 
 
 
 
 

REJON 7 
MIEJSCOWOŚCI: TURAWA MARSZAŁKI 

hArMonoGrAMy zBiórKi odPAdów KoMunAlnych
NieseGReGoWANyCH (ZMiesZANyCH) i seGReGoWANyCH



16
Kwartalnik Gminy Turawa

Pod nadzorem PZW Opole do zbior-
nika wpuszczono szczupaka, który 

w naturalny sposób wspomaga utrzyma-
nie równowagi ekologicznej ekosystemu 
wodnego Jeziora Średniego. 

Dodatkowo zarybianie Jeziora Śred-
niego w ramach tzw. biomanipulacji 
połączone było z akcją informacyj-
no-edukacyjną skierowaną do uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie 
Turawskiej. Uczniowie ww. placówki 
brali czynny udział w zarybianiu poprzez 
własnoręczne wpuszczenie szczupaka 
do jeziora. 

Nad brzegiem Jeziora Średniego od-
była się również prelekcja pana prof. 
dra hab. Stanisława Podsiadłowskiego 
– pracownika naukowego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, z którym 
gmina Turawa współpracuje od 2008 r. 
w zakresie rewitalizacji przedmiotowe-
go zbiornika. Profesor Podsiadłowski 
wytłumaczył dzieciom, na czym polega 
zrównoważone podejście do przyrody, 
w tym ochrona wód. Zdaniem profesora 
Podsiadłowskiego niezwykle istotne jest 
angażowanie młodych ludzi w działania 
ekologiczne, bowiem w ten sposób budo-
wane jest poczucie odpowiedzialności za 
środowisko.

Natomiast temat życia różnych ga-
tunków ryb młodym ekologom ciekawie 
przedstawił uprawniony ichtiolog pan 
Jakub Roszuk – dyrektor Biura Okręgo-
wego Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Opolu. W celu wzbogacania wiedzy 
uczniów na temat ichtiologii uczniowie 
otrzymali od pana dyrektora Roszuka 
plansze edukacyjne z opisem rodzimych 
gatunków ryb. 

W trakcie wydarzenia został uhonoro-
wany pan prof. dr hab. Stanisław Podsia-
dłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu za 10-letnią współpracę 

w zakresie rewitalizacji Jeziora Średniego. 
Przypomnijmy, że Program rewitalizacji 
Jeziora Średniego w Turawie trwa od 
2008 r. i był możliwy dzięki współfi-
nansowaniu przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego.

Za wieloletnią współpracę, za opiekę 
nad zbiornikiem w zakresie gospodarki 
rybackiej złożone zostały również podzię-
kowania na ręce pana Jakuba Roszuka – 
dyrektora Biura Okręgowego Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Opolu. Od 
kwietnia 2009 r. gmina Turawa współ-
pracuje z PZW w tym przedmiocie. 

Specjalne podziękowania otrzymał 
również pan Józef Wiatr – właściciel 
Baru „Zefirek” za udział w działaniach 
na rzecz Gminy Turawa. 

W ramach tego wydarzenia uczniowie 
szkoły z Ligoty Turawskiej uczestniczyli 
w akcji „Sprzątanie Świata”. Sprzątane 
były obrzeża Jeziora Średniego i Jeziora 
Małego. W ramach działania uczestni-
cy otrzymali materiały do sprzątania: 
odpowiedniej kolorystyki worki na 
odpady oraz rękawice ochronne. Zakup 
materiałów był możliwy dzięki dotacji 
z projektu Wspólna akcja segregacja 
– działania informacyjno-edukacyjne 
dotyczące gospodarki odpadami w gmi-
nach Opole, Komprachcice i Turawa. 
Odbiór odpadów zapewniła firma Re-
mondis Opole. 

Głównym przesłaniem „Sprzątania 
Świata” jest promocja prawidłowej go-
spodarki odpadami oraz zasad segregacji 
odpadów, czyli czyste środowisko wokół 
nas. Podczas akcji uczniowie dowiedzieli 
się, jak dbać o środowisko naturalne i być 
eko, a w ramach konkursów ekologicz-
nych otrzymali materiały edukacyjne. 

zAryBili i PoSPrząTAli Jezioro średnie
12 października 2018 r. nad Jeziorem średnim w Turawie w ramach szerokiego 
programu rewitalizacji Jeziora średniego w Turawie przy współpracy z panem 
prof. dr hab. Stanisławem Podsiadłowskim z uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu i okręgiem Polskiego związku wędkarskiego w opolu przeprowadzono 
kolejne zarybianie. 

dAnuTA PiwowArczyK



17
4/116 Grudzień 2018

zestawienie dot. usuwania azbestu w poszczególnych latach:

2014 2015 2016 2017 2018

Powierzchnia w m² 3 415,00 3 790,00 4 697,00 913,00 1 867,00

Masa w t 46,09 43,26 56,179 11,00 24,013

Liczba 
wnioskodawców – szt 25 41 26 13 20

+ 3 obiekty gminne

Liczba obiektów/
budynków – szt 16 28 18 9 12

Liczba pryzm – szt 11 16 14 6 11

Miejsce 
unieszkodliwienia

składowisko firmy: 
środowisko i innowa-
cje sp. z o.o. z siedzi-
ba Dobrów 8, 28-142 
tuczępy

„eko -radomsko” 
z siedzibą w radom-
sku, ul. narutowicza 
5b, 97-500 radom-
sko

woD-BuD sp. z o.o. 
z siedzibą w Kraśniku, 
ul. Piłsudskiego 12/1, 
23-200 Kraśnik 

FCC eko radomsko ul. 
narutowicza 5b, 97-
500 radomsko składo-
wisko odpadów nie-
bezpiecznych Płoszów 
Gmina radomsko

składowisko firmy: 
środowisko i innowa-
cje sp. z o.o., siedzi-
ba Dobrów 8, 28-142 
tuczępy

uSuwAnie AzBeSTu w GMinie TurAwA – 
dotychczasowe efekty
w latach 2014–2018 r. dzięki pozyskanej dotacji z wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki wodnej 
w opolu na terenie gminy Turawa zostało usuniętych: 14 682,00 m² płyt azbestowych w przeliczeniu na masę odpadów: 
180,542 t pozyskana dotacja z wFośiGw w opolu w latach 2014–2018:

w ramach realizacji Projektu zostały 
zakupione pomoce dydaktycz-

ne związane z edukacją przyrodniczo-
ekologiczną tj.: 2 stoły, 4 ławki, tablica 
suchościeralna wraz z blokiem do flip-
chartu, 3 tablice informacyjno-edukacyjne 
i kwietniki drewniane z przeznaczeniem 
do uprawy roślin przyjaznych pszczołom 
i owadom zapylającym. Dodatkowo zo-
stały zakupione materiały ogrodnicze 
i sadzonki roślin, które po posadzeniu 

w ramach ochrony bioróżnorodności 
stanowią nieodzowny element „EKO-
KLASY POD CHMURKĄ”. Posadzone 
przez placówkę rośliny będą tworzyły tzw. 
minisad (posadzone krzewy owocowe 
i drzewa owocowe), miniekosystem leśny 
(posadzone drzewka iglaste i liściaste 
– wkład własny placówki). Natomiast 
uprawa roślin w kwietniku i zakupionych 
donicach umożliwi założenie w sezonie 
wiosennym kolorowego zagajnika kwia-

towego w celu ochrony pszczół i owadów 
zapylających. 

Realizacja projektu pozwoli prowadzić 
„żywe” lekcje przyrody w „EKOKLASIE 
POD CHMURKĄ”. 

Kwota Dotacji z WFOŚiGW w Opolu: 
9 443,00 zł.

Poniesione koszty w związku ze zło-
żonym wnioskiem: 9 997,80 zł. 

Koszty kwalifikowane: 9 940,86 zł. 
Pozostałe koszty, które były niezbędne 

do poniesienia w celu realizacji zada-
nia w całym wnioskowanym zakresie 
– pokryła gmina Turawa ze środków 
własnych.

„eKoKlASA Pod chMurKą”
dzięki pozyskanej dotacji z wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Go-
spodarki wodnej w opolu w ramach Programu dotacyjnego „eKo eduKAcJA to 
społeczna akcja!” na terenie ogrodu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła ii w osowcu powstała „eKoKlASA Pod chMurKą”.

2014 2015 2016 2017 2018

23 865,13 zł 28 852,19 zł 24 749,99 zł 7 991,99 zł 10 917,22 zł

razeM dotacja z wFośiGw w opolu 96 376,52 zł 

Koszty całkowite 113 384,14 zł 

dAnuTA PiwowArczyK

dAnuTA PiwowArczyK
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„eKoKlASA Pod chMurKą”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia planowane jest osią-

gniecie efektu ekologicznego polegającego na:
podnoszeniu poziomu wiedzy ekologicznej i kształtowaniu • 
postaw proekologicznych,
wzroście poczucia odpowiedzialności za środowisko,• 
uatrakcyjnieniu ekologicznych zajęć dydaktycznych poprzez • 
podniesienie ich jakości,
wdrożeniu programów służących ochronie środowiska. • 

Fotografie udostępnione przez Publiczną Szkołę Podstawową w Osowcu
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rok 2018 jest szczególnym rokiem 
w historii działalności Spółki Wo-

dociągi i Kanalizacja Turawa. Jest to rok 
jubileuszowy 10-lecia istnienia Spółki. 
W historii zarówno Spółki, jak i gminy 
Turawa dekada ta stanowi niewyczerpa-
ne źródło wielu cennych doświadczeń. 
Jesteśmy dumni z osiągnięć i zdobytej 
pozycji w branży. Przyjemnie jest pa-
trzeć wstecz z poczuciem, że okres ten 
wypełniony był dynamicznym rozwojem, 
któremu towarzyszył smak wielu sukce-
sów. Szanowni Mieszkańcy, nasz sukces 
nie byłby możliwy bez zaangażowania 
władz gminy Turawa, wójta, radnych, 
pracowników Spółki, ale i zrozumienia 
mieszkańców. 

Utworzona w 2008 roku Spółka po-
siadała 50 000 kapitału zakładowego, 
dziś Spółka posiada kapitały w łącznej 
wysokości 33 570 430,91 zł, w tym kapitał 
podstawowy w wysokości 31 784 000 
zł. Jedynym udziałowcem Spółki jest 
Gmina Turawa.

Na przełomie ostatnich lat Spółka 
zrealizowała wiele inwestycji infrastruk-
turalnych. W procesie tym niebagatelną 
rolę odegrały środki pozyskane z fundu-
szy unijnych. Nasza Spółka zrealizowała 
inwestycje z udziałem środków unijnych 
za niebagatelną kwotę 50 961 448,38 zł 
brutto, 41 432 071,85 zł netto w tym 
dofinansowanie 24 807 137,61 zł. Dzięki 
realizacji projektów, jak również inwesty-

cji prowadzonych przez Spółkę, gmina 
Turawa jest obecnie skanalizowana i zwo-
dociągowana w prawie 100%. Spółka ob-
sługuje w zakresie dostarczania wody 3260 
odbiorców, sprzedając im rocznie około 
298 tys. m3 wody oraz 3497 odbiorców 
w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.

Spółka WIK Turawa eksploatuje około 
135 km sieci wodociągowych (w 2008 r. 
ok 116 km) oraz około 195 km sieci 
kanalizacyjnych (w 2011 było to 44,8 
km sieci), w tym 42 przepompownie 
sieciowe, 4 tłocznie ścieków oraz 2185 
przepompowni przydomowych. Ścieki 
oczyszczane są w Oczyszczalni Ścieków 
w Kotorzu Małym, a praca oczyszczalni 
osiąga bardzo dobre parametry pracy. 
Redukcja ładunku zanieczyszczeń sięga 
ponad 90% i wynosi: Azot Ogólny 93%, 
Fosfor 96%, BZT5-99%, CHZT 96%, 
zawiesina 98%.

Wartość bilansowa Spółki na koniec 
2017 r. zamknęła się kwotą 60 523 107,02 
zł. Majątek ten pracuje nieprzerwanie 24 
godziny na dobę. Został wybudowany 
w różnych okresach i wymaga nie tylko 
nakładów związanych z jego utrzyma-
niem, a także wykwalifikowanych pra-
cowników obsługujących infrastrukturę. 
Spółka zatrudnia 28 pracowników, którzy 
służą swoją wiedzą i zaangażowaniem 
klientom Spółki.

Działalność Spółki została dostrzeżona 
i nagrodzona „Euro Symbolem Inwe-

stycji Komunalnej 2012” przez redakcję 
„Monitora Rynkowego” oraz w roku 
2015 statuetką „W trosce o środowisko”, 
przyznaną przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu, za skuteczną i efektywną 
realizację zadań chroniących środowisko 
oraz wyróżniającą się współpracę.

W październiku Spółka oddała do 
użytkowania zakupiony i wyremontowany 
budynek po byłym komisariacie, który 
jest siedzibą Spółki.

Dziękujemy wszystkim za współpracę. 
Zapewniamy, że dołożymy wszelkich 
starań, abyśmy mogli kontynuować dal-
szy rozwój Spółki i dbać o wytworzony 
i przyjęty majątek, a także kontynuować 
współpracę w kolejnych latach. Jest to 
dla nas ogromnie ważne, ponieważ to, 
co robimy, traktujemy nie tylko jako 
obowiązek – to nasza pasja i wyzwanie do 
podnoszenia skuteczności działania.

Korzystając z okazji, chciałabym 
w imieniu własnym oraz Rady Nadzor-
czej i pracowników Spółki WIK Turawa 
życzyć wszystkim:

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia chcemy życzyć Państwu, aby 
wszystkie chwile spędzone w rodzinnym 
gronie były radosne i spokojne, a każ-
dy dzień Nowego Roku 2019 był pełen 
szczęścia i nadziei.

SzAnowni MieSzKAńcy!
dAnuTA wAJS, PReZes ZARZąDU Wik TURAWA

Podstawowym zadaniem LGD jest 
umożliwienie beneficjentom możliwo-

ści aplikowania o środki unijne na różne 
przedsięwzięcia poprzez przeprowadzanie 
naborów wniosków.

Do października 2018 roku odbyło się 
14 naborów, w których złożono łącznie 
90 wniosków. 

W 2019 roku zaplanowano ogłosze-
nie naborów wniosków na następujące 
przedsięwzięcia :

1.  inwestycje w firmach – rozwijanie 
działalności (1.3.2) 

2.  budowa i modernizacja obiektów 
małej architektury, siłownie, place 
zabaw (1.1.3) 

3.  renowacja i oznakowanie obiektów 
sakralnych (2.2.2) 

4.  poprawa warunków sanitarnych 
(1.4.2) 

5.  organizacja cykli spotkań i warsz-
tatów tematycznych promujących 
zasoby i obszar LGD (2.3.5) 

6.  warsztaty dla przewodników 
(2.1.5) 

7.  uruchomienie punktów kolportażu 
(2.3.3) 

8.  stworzenie pakietu usług (1.2.2) 
9.  utworzenie koszyka produktów 

lokalnych (1.2.3) 
10.  cykle spotkań i warsztatów eduka-

cyjnych, integracyjnych (2.1.4) 
11.  budowa nowych oraz modernizacja 

istniejących szlaków, ścieżek tury-
stycznych (1.1.1) 

12.  podniesienie standardu punktów 
handlowych, gastronomicznych, 
miejsc noclegowych (1.1.5 )

wieści z „KrAiny dinozAurów”
lokalna Grupa działania „Kraina dinozaurów” z siedzibą w ozimku realizuje lo-
kalną Strategię rozwoju na lata 2014–2020, której głównymi celami są: wzrost 
konkurencyjności obszaru objętego lSr i ochrona środowiska oraz zwiększenie 
integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego lSr. 

lGd KrAinA dinozAurów
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Każdy nabór poprzedzony jest szko-
leniem i konsultacjami w biurze LGD. 
Zapraszamy do składania wniosków.

Oprócz naborów wniosków LGD „Kra-
ina Dinozaurów” prowadzi szereg działań 
aktywizujących lokalną społeczność.

W dniu 16 czerwca 2018 r. odbył się 
spływ kajakowy rzeką Mała Panew, za-
kończony biesiadą informacyjno-pro-
mocyjną.

Na 25 listopada br.zaplanowane zosta-
ło spotkanie integracyjno-promocyjne 
w Ozimku, na którym przedstawione 
były główne działania LSR oraz oferty 
kulturalne realizowane w ramach pro-
jektu grantowego. Zaprezentowany był 
tam również proces certyfikacji usług, 
produktów i wydarzeń.

W 11 kategoriach zostały przyznane 
wyróżnienia i statuetki.

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina 
Dinozaurów” w dniach 18–20 maja 2018 r. 
wzięła udział w VI Targach Turystyki 
Weekendowej ,,ATRAKCJE REGIONÓW” 
w Chorzowie.

29 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni 
odbyła się Gala Podsumowująca konkurs 
„Moja wieś – moje miejsce’’.

Przedmiotem konkursu była praca 
prezentująca w oryginalny sposób zakres 
tematyczny jednej z czterech kategorii 
konkursowych.

W 2019 r. zaplanowano spotkanie z di-
nozaurem w terenie dla dzieci i młodzieży 
oraz podróż studyjną w ramach dobrych 
praktyk i wymieniamy doświadczenia. 

Na wyposażeniu LGD jest do wyna-
jęcia komplet materiałów edukacyjnych, 
wchodzących w skład zestawu pomocy dy-
daktycznych o tematyce ekologicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące 
zasad aplikowania o środki w ra-
mach organizowanych naborów 
oraz działań lGd można znaleźć na 
stronie internetowej lGd – www. 
krainadinozaurow.pl lub uzyskać 
w biurze lGd w ozimku, przy ul. 
Słowackiego 18, tel. 77 4651213/ 
605052777; e-mail: krainadino@
onet.eu

wieści z „KrAiny dinozAurów”
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Fragment autobiografii  
od str. 365–398 z czasów prak-
tycznej nauki zawodu rolnika  
u wuja hrabiego hubertusa von 
Garnier – Turawa

Polowanie z ambony myśliwskiej na 
dziki, które też uprawiałem, było 

pasjonujące, tak jak i na inną zwierzynę 
leśną. Miało tę zaletę, iż z takich ambon, 
obok dzikich pól do tego celu zakładanych, 
można było lepiej stan dzików kontrolować 
i w razie potrzeby redukować, dużo lepiej 
niż z przedwieczornych podchodów. Mniej 
wesołe i przyjemne za to są wspomnie-
nia, iż człowiek nieomal zamarzał, gdy 
w tym przedwiosennym czasie przy pełni 
księżyca godzinami czekał na zwierzynę, 
która przyszła albo i nie. Co się tyczy 
czuwania z ambony w ogólności zgadzam 
się ze starym myśliwskim porzekadłem, 
„iż więcej zwierzyny myśliwy sobie wy-
siedzi, niż wytropi”, abstrahując od tego, 
iż czas oczekiwania mnóstwo obserwacji 
daje, czego nie można doświadczyć na 
podchodach. Każdy dzień przynosi nowe 
wrażenia, oczekiwania i niespodzianki 
i gdy spędziło się późne popołudnie i wie-
czory otoczony trelami ptactwa i nowych 
przeżyć od zachodu słońca do czasu lotu 
puszczyka, schodząc z ambony zabiera się 
wszystkie te wrażenia ze sobą, których 
do końca swoich dni się nie zapomina. 
Inaczej jest w czasie rykowiska jeleni. To 
istniały ambony na głównych arenach 
godów jelenia, które przygotowywane 
były na całonocne przebywanie. Zabie-
rało się ze sobą śpiwory i prowiant. Stąd 
obserwowało się cały spektakl rykowiska, 
gdy jelenie nawzajem się prowokowały, 
poroża w czasie walki o siebie uderzały 
i okrzyk triumfu zwycięskiego jelenia 
pokonanemu rywalowi w ucieczce to-
warzyszyły. 

Na razie jest jednak przełom marca/
kwietnia i całkiem inne polowania na 
nas czekają: w całej pełni trwają toki 
cietrzewi, których jeszcze wtedy w la-
sach turawskich nie brakowało. Przez 
te niezwykle pasjonujące zamiary moje 
nocne spanie uległo znacznemu skróce-
niu, ponieważ ten spektakl zwykle trwa 
między godz. 2 i 6 rano, rzadko tylko do 
godziny 7 się przeciągając. Pan inspektor 
miał teraz uznanie dla mojej czasem nie-
obecności przy pracach gospodarskich. 

Wtedy miałem dopiero początkowe 30 
lat i z moją pasją myśliwską nie znałem 
znużenia i nie zaniedbywałem ani dnia 
i godziny, aby uczestniczyć w pasjonują-
cym widowisku, jakim są toki cietrzewia. 
W bierdzańskim rewirze była taka jed-
na łąka torfowo-bagnista, która przez 
te ptaki była najbardziej lubiana i na 
arenę swoich toków wybierana. Gdy od 
Franckiego dowiedziałem się, iż wśród 
nich jest jeden stary, wyjątkowy zabijaka, 
który inne koguty przegania i przebieg 
toków zakłóca, nie było już dla mnie nic, 
co by mnie z dala stamtąd zatrzymać. 
Musiałem tego starego awanturnika, na 
którym się już niejeden sławny myśliwy 
bezskutecznie namęczył, dostać „niech 
się dzieje, co chce”. Polowanie na cie-
trzewia odbywało się zwykle z zasadz-
ki, z malutkiego uplecionego z gałęzi, 
trzciny itp. uszczelnionego trawą czy 
mchem szałasiku. W nim we wszyst-

kich kierunkach porobione są malutkie 
wzierniki do obserwacji przebiegu toków. 
Już o wczesnym porannym brzasku na 
miejsce toków zlatują się ptaki i koguty, 
niezwłocznie zaczynając swój pokaz. 
Skaczą, prychają, gulgoczą i nakierowują 
ognistym tańcem, walecznością i grą mi-
łosną zainteresowanie cieciorek na siebie, 
a mimo tego każdy kogut pozostaje wciąż 
uważny i ostrożny i myśliwi mówią, iż 
mają na każdym piórku oko i nic ich uwa-
dze nie umknie, co się w pobliżu dzieje. 
Aby więc te nieufne i ostrożne ptaki nie 
trwożyć, trzeba być już przed brzaskiem 
i świtaniem w szałasiku, tzn. dotrzeć do 
niego bezszelestnie i za ciemna.

Na przenikliwy głos budzika wygra-
moliłem się koło godz. 2 w nocy z cie-
płego pierza, ale dopiero po użyciu pół 
konewki zimnej wody zbudziłem się 
całkowicie. Zapakowałem do plecaka 
śniadanie i termos, przewiesiłem obie 
strzelby (za poradą Franckiego wziąłem 
oprócz dubeltówki i sztucer, na wypadek 
gdyby ostrożny kogut nie zbliżył się 
na zasięg śrutu) i wsiadłem na rower. 
Droga była od deszczu poprzednich 
dni mokra i rozmiękła, strzępy mgieł co 
chwilę zakrywały słabe światło księżyca. 
Wyobraźnią widziałem się już leżącego 
razem z plecakiem i wiązką swoich strzelb 
w przydrożnym rowie. To na szczęście było 
mi zaoszczędzone. Pomimo wszystkich 
przeciwności dotarłem do celu na czas. 
Jeszcze nie pokazywały się żadne oznaki 
nadchodzącego dnia. Rower zostawiłem 
w gęstych zaroślach i udałem się pieszo 
w kierunku szałasu. Był to jeszcze dość 
spory kawałek drogi. Gumowe buty chro-
niły przynajmniej nogi od zamoczenia, 
ale za każdym krokiem przysysały się 

dr JoAchiM wArninG oDC. 4
AlFred KuPKA
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do mokrego, śliskiego podłoża 
i powodowały moim zdaniem 
zbyt duży hałas. Sarny się pło-
szyły, ptaki błotne wzlatywały, 
krzycząc w nocne niebo. Jedna 
sowa bez przerwy okrążała mnie 
ostrzegawczo i gdy wreszcie do-
tarłem do celu, myślałem, iż tym 
hałasem wypłoszyłem wszystkie 
cietrzewie z okolicy. W szałasiku 
najpierw urządziłem się wygod-
nie, usiadłem i nasłuchiwałem. 
Słyszałem ciężkie stąpania prze-
chodzących zwierząt i poznałem 
po odgłosach, że to dziki, które nawet 
w pobliżu ryć zaczęły. Było jednak jeszcze 
zbyt ciemno, żebym mógł coś zobaczyć. 
Zegar pokazywał wpół do czwartej. Na 
wschodzie pokazało się czerwono-szare 
pasemko pierwszych oznak brzasku. 
Mysz tańczyła wkoło mnie, szukając 
może okruszyn pozostawionych przez 
mojego tutaj poprzednika. Gdy zbliżyła 
się prawie na dotyk, zaświeciłem w nią 
z mojej malutkiej latarki elektrycznej, 
przerażona spojrzała mi prosto w twarz 
i zniknęła jak błyskawica. Pasmo na 
wschodnim horyzoncie było teraz już 
szersze, powoli nastawał dzień. Jeszcze 
wszystko było cicho, dziki oddaliły się, 
tylko nastający poranny wietrzyk poruszał 
gałązkami szałasu. Obawiałem się, iż 
może się to okazać zgubne dla całej mojej 
eskapady, gdy przechodząca sarna albo lis 
poczują moją woń i spowodują popłoch. 
Ale wiaterek okazał się dla mnie łaskawy 
i nastała bezwietrzna cisza. 

Czas oczekiwania wypełniły rozmyśla-
nia o zawodowych planach, o losach wojny 
i ogólne troski. W momencie, gdy naszły 
mnie największe wątpliwości, usłyszałem 
pierwszy odgłos bicia skrzydeł i wszystko 
inne poszło w niepamięć. Według tych 
odgłosów mogły to być tylko cietrzewie. 
Przelatywały dokładnie nad moim sza-
łasem i zapadały w bliskim sąsiedztwie 
z nieomylnym, głośnym „plumsnięciem” 
i natychmiast rozpoczęły się toki. Słysza-
łem głośne prychanie i fukanie kogutów. 
„Szuchui” brzmiało z lewa i prawa i trze-
potanie skrzydeł w podskokach było 
nieomylne. Gdy zaczynały defilować, 
mogłem tu i ówdzie zobaczyć białe bły-
śnięcie pióropusza, ale jeszcze nie mogłem 
nic dokładnie widzieć, było jeszcze za 
ciemno. A o oddaniu celnego strzału nie 
mogło być jeszcze mowy. Niespokojnie 

wierciłem się na moim siedzeniu, potem 
nareszcie bardziej jaśniało i zobaczyłem 
koguta, na którego dybałem. Był najdalej 
oddalony ode mnie i tokował zapamiętale 
jak opętany. Ale stale przerywał, aby 
z wyciągniętą szyją na wszystkie strony 
spoglądać. Nie było żadnej wątpliwości, 
iż to był ten stary, przebiegły i ostrożny 
kogut z pokrzywionym i potarganym 
opierzeniem, który jak mnie ostrzegł 
Francky, nie zbliży się do szałasu na 
odległość strzału śrutem. Stary, nieuf-
ny, podejrzliwy i skryty osobnik, który 
natychmiast odlatywał, gdy coś było mu 
podejrzane i który już niejednego myśli-
wego jak błazna wykiwał. Zastanawiałem 
się gorączkowo, co należy teraz uczynić? 
W końcu zdecydowałem wypróbować 
kaliber 9,3 mm, który w zasadzie na 
wypadek spotkania dzików zabrałem 
i który tylko w ostateczności na koguta 
użyć chciałem. Cichutko włożyłem w lufę 
nabój pełnopłaszczowy, który na ten spe-
cjalny cel ze sobą zabrałem, i złożyłem się 
do strzału. W mojej staromodnej jeszcze 
lunecie celowniczej, w której w miejsce 
krzyża przeziernikowego widać było 
okrągłą czarną kropkę, która przykryła 
mojego koguta prawie całkowicie. Ale że 
on akurat w tym momencie zamilkł, nie 
miałem wyboru. Z moim myśliwskim 
kapeluszem jako podkładka ostrożnie 
nabrałem głęboko powietrza, dokładniej 
wycelowałem i oddałem strzał. Równo-
cześnie z hukiem strzału wszystkie kury 
i koguty rozpierzchły się, ale tam, gdzie 
dotąd toczył i tańczył mój stary zabijaka, 
widziałem ciemną plamę w zrosiałej 
trawie. Kogut był mój! Podszedłem do 
niego, podniosłem go i znowu czułem 
posmak kropli piołunu. To uczucie między 
radością i boleścią, które tylko myśliwy 
zna, gdy po udanym strzale przed mar-

twym zwierzęciem stoi. Ale to 
jest zbyt rozległe pole, aby o tym 
z Teodorem Fontanem rozmawiać. 
Uwagi, które na ten temat stawiać 
można, są zbyt obszerne, aby je 
tutaj rozważać można. Nabój peł-
nopłaszczowy spełnił tutaj swoje 
zadanie, przestrzelił cietrzewia na 
wylot, nie uszkadzając go. To był 
jeden z najlepszych i najtrudniej-
szych strzałów mojego życia i ta-
kim pozostał we wspomnieniach 
tego poranka ciągle żywy. Dałem 
go spreparować, szanowałem go 

i ceniłem, dopóki go nie zerwał afrykański 
huragan z haka na werandzie mojego 
domu i zniszczył, co kula uszanowała. 

Ciąg dalszy nastąpi.

PS. Cietrzewie, ptaki wielkości naszej 
kury domowej, były do 1945 popularnymi 
mieszkańcami naszych lasów. Zwłaszcza 
w lasach magnaterii doznawały jako ce-
nione ptaki łowne troskliwej opieki. Tak 
też było i w lasach hrabiów turawskich. 
Nadrzędnym celem było tak dbać o te 
piękne ptaki, aby dobrze bytowały, a ich 
liczebność nie malała, a raczej rosła. 
Strzelano tylko koguty, bo nie wszystkie 
do dalszego istnienia populacji cietrzewia 
były potrzebne. To zmieniło się u nas 
po ostatniej wojnie, kiedy myśliwymi 
byli ludzie    emocjonalnie niezwiązani 
z tutejszym środowiskiem. Im zależa-
ło tylko na przyjemności polowania, 
a nie na utrzymaniu gatunku. Strzelali 
także przede wszystkim do kogutów, 
nie gardząc od czasu do czasu tłustą 
cieciorką. Strzelcami byli dobrymi, ale 
nie myśliwymi, którzy także opiekują 
się zwierzyną łowną. Efekt był taki, iż za 
8-10 lat spotykano już tylko pojedyncze, 
samotne cieciorki, które w poszukiwaniu 
brakujących kogutów zbliżały się nawet 
do sadyb ludzkich. A że nie było kogutów, 
nie było i potomstwa. Kilkanaście lat po 
wojnie wszystkie zniknęły. Sam widzia-
łem około roku 1953-54, tzn. spłoszyłem, 
jedną z cieciorek w zaroślach za dzisiejszą 
piekarnią GS-u, a drugą, może tę samą 
w zagajniku między szkołą w Turawie 
a mostem na kanale trzensińskim na 
Rososze. Dotychczasowe próby prawych 
myśliwych i leśników z powrotem zasie-
dlić nasze lasy tymi pięknymi kurakami 
zakończyły się jak dotąd z różnych po-
wodów niepowodzeniem.

dr JoAchiM wArninG
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Barbara Niesta obraziła w dn. 
20.03.1908 r. Justinę Wegscheider z Osow-
ca i przeprosiła ją 26.03.1908 r. na łamach 
Oppelner Kreisblatt.

Właściciel domu Josef Mross z Kotorza 
Małego i żona stolarza Marie Nowok z d. 
Panitz z Kotorza Małego zostali uznani 
za pijaków na podstawie §§ 3 i 10 rozpo-
rządzenia policyjnego z 1.07.1904 r. 

W Kadłubie Turawskim doszło do 
brutalnego morderstwa w dn. 6.02.1908 r. 
Umysłowo chory morderca, robotnik Jo-
hann Syga z Kadłuba Turawskiego, zabił 
żonę opiekuna zwierząt (leśnika) Hinke. 
W wyniku prawomocnego wyroku sądu 
w Opolu z dn. 9.07.1908 r. został skazany 
na karę śmierci. Wyrok przez ścięcie 
został wykonany w areszcie w Opolu 
w dn. 5.08.1908 r. 

Leśniczówka w Kadłubie Turawskim, miejsce 
tragedii

Na podstawie przepisów z 29.02.1840 r. 
nastąpiła podwyżka za przejazd drogami 
w powiecie opolskim. Od 23.04.1908 r. 
podwyższono opłatę dla motocykli 
w punktach poboru opłat w Zawadzie 
i w Jełowej. 

Na wniosek matki robotnik Konstantin 
Labetzki z Węgier został uznany za pijaka. 
Poinformował o tym 20.11.1908 r. urząd 
w Osowcu. Zaś 23.12.1908 r. w Turawie 
zniesiono piętno pijaka z dn. 9.01.1905 r. 
z syna chałupnika Thomasa Thieleczek 
z Kotorza Wielkiego.

27.07.1909 r. na wniosek matki zniesio-
no piętno pijaka z robotnika Konstantina 
Labetzki z Węgier.

Ogromna afera wybuchła na terenie 
obecnej Gminy Turawa w 1909 r. Poinfor-
mowano 8 marca, że w miejscowościach 
Ligota Turawska i Bierdzany były w obiegu 
fałszywe monety dwumarkowe, które 
można było łatwo rozpoznać. Poproszono 
o zgłoszenie sprawcy, który wprowadzał 
je w obieg. 

Oto kolejne wyróżnienie mieszkańca 
z terenu obecnej naszej gminy. 7.04.1909 r. 
Ackervogt Franz Bartylla z Zakrzowa Tu-
rawskiego został wyróżniony najwyższą 
odznaką honorową.

Na drodze leśnej z miejscowości Kup 
do miejscowości Świerkle zgubiono dwa 
końskie koce. Znalazca proszony był o po-
wiadomienie za pomocą kartki pocztowej 
karczmarza Vogt z Węgier. 

Zagrodnik Anton Kaleja z Ligoty 
Turawskiej w wyniku rozprawy z dn. 
28.07.1909 r. został ubezwłasnowolniony 
ze względu na pijaństwo i rozrzutność – 
marnotrawstwo. 

Rok 1910 zaczął się bardzo szczęśliwie 
dla mieszkańców obecnej Gminy Tu-
rawa. 14.02.1910 r. poinformowano, że 
hrabiowski opiekun zwierząt Wilhelm 
Hinke z Kadłuba Turawskiego został 
odznaczony Allgemeinne Ehrenzeichen 
Allerhöchst – ogólnohonorową odznakę 
nadawaną przez króla. Tą samą odznaką 
zostali także wyróżnieni przez króla: 
mistrz kowalski produkcji łopat z Osowca 
Hugo Lück i Emil Kokott oraz Johann 
Piercina z Węgier. 1.09.1910 r. ukazała się 
informacja, że główny nauczyciel Biewald 
z Węgier został odznaczony Adler der 
Inhaber des Königlichen Hausordens von 
Hohenzollern Allerhöchst – order orła 
właściciela domu królewskiego Hohen-
zollern jego Królewskiej Mości.

Odznaka Allgemeinne Ehrenzeichen Aller-
höchst

Złoty damski zegarek z łańcuszkiem 
zgubiono w lesie osowieckim naprzeciw 
budki celnej (punkt poboru opłat). Proszo-
no znalazcę, za dużym wynagrodzeniem, 

o oddanie go pani Schön zamieszkałej 
w Vollhaus w Osowcu. 

7.10.1910 r. gospodarz Paul Mross 
z Kotorza Małego został oficjalnie uznany 
za pijaka. Zaś 28.10.1910 r. piętno pijaka 
z dn. 28.11.1907 r. zostało zniesione z mał-
żeństwa Ignatz i Josepha Twardawski 
z Kotorza Wielkiego.

W dn. 9.11.1910 r. na drodze między 
Kotorzem a Turawą znaleziono worek 
z mąką. Można się było po niego zgłosić 
u Amtsvorsteher w Turawie.

W wyniku rozprawy sądowej z dn. 
1.01.1911 r. zagrodnik Josef Malosczyk 
z Zakrzowa Turawskiego ze względu na 
pijaństwo został ubezwłasnowolniony.

Publicznie uznano za pijaka 13.04.1911 r. 
Antona Bieniek z Trzęsiny, zaś trzy mie-
siące później, 6 lipca, ogrodnika Ludwiga 
Bieniek z Turawy. 

Kolejna informacja dotycząca Turawy. 
W czwartek 27.07.1911 r. po południu 
spadł upragniony deszcz. Burza była 
silna. Piorun uderzył w topolę blisko 
stodoły A. Dziuby i zniszczył ją. W Ko-
torzu Wielkim uderzył piorun w stodołę 
połączoną z chałupą Pielarczyka. Spaliły 
się całe plony ze żniw.

Omłoty

Przeciwko Antonowi Schymalla z Kró-
lewskiej Nowej Wsi, ur. 17.10.1889 r. w Tu-
rawie, kawalerowi wyznania katolickiego, 
ze względu na obrazę: posterunkowego 
żandarma Pfeiffer II i nocnego stróża 
Janisch i Friedrich, odbyła się rozprawa 
sądowa w dn. 1.04.1911 r. w sądzie w Opo-
lu. Uznano Antona Schymalla winnym 
obrazy oraz zniewagi i skazano na dwa 
miesiące więzienia, a także poniesienie 
kosztów sądowych. Osądzony musiał 
również po uprawomocnieniu wyroku 
umieścić informację o wyroku w Oppelner 
Kreisblatt.

W poniedziałek 16.10.1911 r. zdarzyło 
się straszne nieszczęście w Turawie. Go-
spodarz Ignacy Chałupczok (Halupczok) 
jechał do kościoła z gośćmi na ślub, gdy 
spłoszyły się jego konie i splątała im się 

dziwny XX w. CZ. iV
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uprząż. Gdy Chałupczok chciał postronki 
uporządkować, ogier kopnął go kilka razy 
w pierś i kręgi. W wyniku ran zmarł po pół 
godzinie. Sprowadzony lekarz dr Fechke 
z Opola stwierdził zgon. Sprawdziłem po-
wyższą informację w kotorskich księgach 
metrykalnych, 16.10.1911 r. poniósł śmierć 
66-letni Ignatz Halupczok zagrodnik, 
pogrzeb obył się 20.11.1911 r. 

W Osowcu śmierć w fabryce żela-
za poniósł robotnik Wróbel z Węgier. 
Został pochwycony przez pas transmi-
syjny. Więcej o tym wypadku napisano 
w kolejnym wydaniu Gazety Opolskiej. 
Okazało się, że Józef Wróbel wkładał 
rzemień na koło pasowe, na którym wisiał 
taran około 3-cetnarowy. W niewytłu-
maczalny sposób taran został wyrzucony 
w górę i przygniótł Wróbla do koła, tak, 
że mu zgniotło klatkę piersiową. Zmarł 
w wyniku poniesionych obrażeń. Zmarły 
jeszcze tydzień przed swoją śmiercią 
musiał zabić swoją jedyną krowę karmi-
cielkę, bo zachorowała. Osierocił żonę 
i sześcioro małoletnich dzieci, najstarsze 
miało 12 lat. Pogrzeb zmarłego Józefa 

Wróbla odbył się w czwartek 16.11.1911 
r. Udział w nim wzięli wszyscy robotnicy 
i urzędnicy. Kondukt prowadził ks. pro-
boszcz Pogrzeba z Łubnian w zastępstwie 
ks. posła Jankowskiego. Ks. Pogrzeba 
wygłosił wzruszające kazanie na temat 
Czuwajmy, że nie znamy dnia ani godziny. 

Kazanie zostało wygłoszone najpierw 
po polsku, a potem dla urzędników po 
niemiecku. W kotorskiej księdze me-
trykalnej napisano, że w Osowcu zmarł 
13.11.1911 r. Josef Wrobel, chałupnik 
i murarz, a jego pogrzeb odbył się 16 
listopada, miał 40 lat.

dziwny XX w. CZ. iV

w pierwszych latach swojego życia 
dla prawidłowego rozwoju dziecko 

potrzebuje wielu intensywnych bodźców 
oraz doświadczeń z innymi osobami. 
Maluch poznaje świat polimodalnie, 
czyli wszystkimi zmysłami. Kiedy chwyta 
jabłko, nie tylko je widzi, ale i czuje zapach, 
dłońmi poznaje jego kształt oraz fakturę 
skórki, wbijając zęby w owoc, wyczuwa 
jego smak. Te wszystkie cechy składają się 
na to, co my, dorośli, określamy mianem 
„jabłko”. Jeżeli to samo „jabłko” pokaże się 
na ekranie i nawet ktoś wypowie co to jest, 
to poziom poznania jest znacznie mniej-
szy. Rodzice niejednokrotnie zapominają 
o tym, bo mają własne wielozmysłowe 
doświadczenia, i myślą, że mały człowiek 
rozumie i odczuwa podobnie. Niesie to za 
sobą ogromne straty poznawcze, których 
nie da się potem nadrobić. 

Badania psychologów wykazują, iż dziec-
ko, które jeszcze nie mówi, nie powinno  
w ogóle oglądać telewizji oraz nie powinno 
korzystać z wysokich technologii. Dzieci 
uczą się naturalnie poprzez działanie i in-
terakcje z innymi ludźmi. Zabawy, które 
uruchamiają wyobraźnię, przyspieszą 
rozwój maluchów. Zdaniem naukowców 
mowa buduje się w naszym umyśle dzięki 
aktywności neuronów zwierciadlanych, 
a te z kolei uaktywniają się tylko wtedy, 
kiedy patrzymy na twarz drugiego czło-
wieka, a nie na szklany ekran. Wspólne 
spędzanie czasu wolnego z pociechami 
poprzez zabawy, czytanie książek, roz-
mowy jest niezwykle ważne dla rozwoju 
relacji z bliskimi, z innymi osobami oraz 
dla poznania otaczającego świata. 

Trudno wyobrazić sobie współczesny 
świat bez urządzeń mobilnych (smartfonów, 

tabletów, gier, zabawek multimedialnych 
itp.). Stały się one elementem niezbędnym  
w naszej codzienności, sposobem utrzy-
mywania kontaktów społecznych, a także 
atrakcyjną formą spędzania czasu wol-
nego. Są one obiektem zainteresowania 
nie tylko dorosłych, ale i dzieci.

Tymczasem badania dowiodły, że dzie-
ci, które w okresie niemowlęctwa są pod-
dawane oddziaływaniom wysokich tech-
nologii, przejawiają wiele niepokojących 
zachowań: opóźnienia w rozwoju rucho-
wym i mowy, zwolniony przebieg rozwoju 
intelektualnego oraz społecznego. Neuro-
biolodzy podkreślają, że dzieci urodzone  
w epoce wysokich technologii w odmienny 
sposób kształtują relacje ze światem. 

Analiza dostępnej literatury wska-
zuje, że szybkość wyświetlania obrazu 
telewizyjnego jest tak duża, iż naszym 

wPływ wySoKich TechnoloGii 
nA rozwóJ dzieci
opracowanie: AlicJA JAnecKA NeURoLoGoPeDA, AlicJA BAKAlorz-PyKA NeURoLoGoPeDA
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zdolnościom percepcyjnym brakuje 
połowy sekundy potrzebnej na to, aby 
racjonalnie przetworzyć uzyskane infor-
macje oraz nadać im znaczenie. Szybko 
zmieniające się obrazy i słowa uzależniają 
dziecko. Oglądanie telewizji nie stwarza 
możliwości rozwijania wyobraźni oraz 
nie sprzyja wyciąganiu wniosków, bo 
brakuje na to czasu. Co więcej, mózg uczy 
się eliminować dźwięki językowe, a na-
stawia się na odbiór informacji takich jak 
muzyka i obraz. Niejednokrotnie dziecko 
wpatrujące się w ekran sprawia wrażenie 
zahipnotyzowanego. Efektem tego jest 
uboższy zasób słów i brak umiejętności 
budowania zdań, ale także nieprawidłowa 
artykulacja, problemy ze słuchaniem 
tekstu pisanego, brak umiejętności opo-
wiedzenia obejrzanej bajki. 

Przeprowadzone badania naukowe 
wykazują, iż u dzieci, które w okresie 
niemowlęcym poddawane są oddziały-
waniom wysokich technologii, obserwuje 
się niepokojące zachowania takie jak: 

brak koncentracji na twarzy dorosłego, • 
brak uśmiechu na widok znanej osoby, 
brak gaworzenia, 
brak wsłuchiwania się w głos doro-• 
słego, 
brak gestów społecznych (np.: •  pa, pa), 
wolniejszy rozwój dużej i małej mo-• 
toryki, co z prowadzi do opóźnienia 
lub braku nabywania umiejętności 
językowych,
zwolnionego przebiegu rozwoju inte-• 
lektualnego i zabawy oraz kształtowa-
nia się umiejętności społecznych. 

Dzieci, które w drugim roku życia 
oglądały telewizję do 2 godz. dziennie, 
charakteryzowały się:

stanem rozproszenia uwagi,• 
sporadycznymi reakcjami na własne • 
imię,
brakiem lub opóźnionym rozwojem • 
mowy, 
niechęcią do oglądania ilustracji np.: • 
w książeczkach,
brakiem wspólnego pola uwagi,• 
brakiem gestu wskazywania palcem.• 
U niektórych dzieci można było zaob-

serwować objawy autystyczne takie jak: 
brak kontaktu z rodzicami, brak reakcji 
na imię, brak zabawy.

W trzecim roku życia powyższe za-
burzenia u dzieci znacznie się pogłębiają. 
Można u nich dostrzec: 

trudności w rozumieniu poleceń oraz • 
słabe rozumienie komunikatów języ-
kowych,

zabawę na poziomie dzieci 12-14-• 
miesięcznych,
trudności z zabawą z rówieśnikami, • 
komunikowanie się krzykiem lub • 
płaczem,
brak respektowania reguł społecz-• 
nych,
brak zainteresowania książeczkami, • 
obrazkami,
uspakajanie się po otrzymaniu telefonu • 
komórkowego,
poważne problemy z wprowadzeniem • 
treningu czystości,
wybiórczość jedzenia.• 
Skutki nadmiernego oglądania tele-

wizji u starszych dzieci, które spędzają 
czas przed telewizorem, komputerem itp. 
powyżej 2 godzin dziennie to:

trudności w koncentracji uwagi,• 
problemy z utrzymaniem kontaktu • 

wzrokowego, brak umiejętności słu-
chania,
niska sprawność językowa i niepra-• 
widłowa wymowa, 
brak zrozumienia emocji i trudności • 
w nawiązywaniu kontaktów społecz-
nych,
zaburzenia myślenia symboliczne-• 
go,
uboga wyobraźnia,• 
problemy z czytaniem, rozumieniem • 
tekstu pisanego, gorsze wyniki w na-
uce,
mniejsza sprawność fizyczna.• 
Używanie klawiatury, myszki, pada nega-

tywnie wpływa na rozwój sprawności dłoni 
i palców. Utrudnia też zapamiętywanie 
kształtu liter oraz prawidłowego kierunku 
ich kreślenia. Może stać się przeszkodą 
w rozwoju kreatywnych i analitycznych 
zdolności dzieci. 

Mimo nowoczesnych badań nauko-
wych oraz technik neuroobrazowa-
nia mózg człowieka wydaje się nadal 

niezwykłym i nie do końca zbadanym 
organem. Jedną z właściwości mózgu 
jest plastyczność. Mózg jest plastyczny 
przez całe życie, jednak najmocniej do 
trzeciego roku życia. Zatem czas ten 
jest najcenniejszy w rozwoju dziecka, 
wtedy jest ono najbardziej podatne na 
oddziaływania stymulacyjne. Mając 
świadomość, że pierwsze trzy lata dziecka 
są szczególnie ważnym okresem dla jego 
rozwoju, możemy świadomie podejmować 
dobre decyzje i unikać tych szkodliwych. 
To, jak zostanie ukształtowany mózg 
w okresie jego najintensywniejszego 
rozwoju, będzie miało znaczący wpływ 
na dalszy rozwój dziecka.

Amerykańska Akademia Pediatrów 
zaleca, by dzieci do 2 roku życia w ogóle 
nie oglądały telewizji, a dzieci starsze 
i nastolatki nie korzystały dłużej niż 1-2 
godz. dziennie z telewizji i komputera. 

W literaturze przedmiotu pojawiło się 
pojęcie „teleogłupienie”. Twórcą tego po-
jęcia oraz autorem książki Teleogłupianie. 
O zgubnych skutkach oglądania TV jest 
doktor neurobiologii Michel Desmurget. 
Zdaniem autora zjawisko to jest konse-
kwencją nadmiernego oglądania telewizji. 
Być może dzięki niemu i wielu innym 
badaczom, lekarzom oraz logopedom 
przestaniemy „karmić” dzieci bezuży-
teczną rozrywką wynikającą z używania 
wysokich technologii oraz zdamy sobie 
sprawę z ich wpływu na komunikację 
i ogólny rozwój dziecka. Nie chodzi tu 
o wyrzucenie telewizora, komputera, ta-
bletu, ale o zdrową kontrolę dziecka i jego 
kontaktów z wysokimi technologiami, 
wynikającą z wiedzy oraz świadomości 
możliwych konsekwencji. 

A zatem nas, rodziców i ludzi od-
powiedzialnych za wychowanie dzieci, 
czeka trudne zadanie. To my musimy 
świadomie i rozważnie dbać o ich roz-
wój oraz stwarzać warunki sprzyjające 
racjonalnemu rozwojowi dzieci w ich 
naturalnym środowisku.

LITERATURA:

Prof. Jagoda Cieszyńska, Wpływ wysokich 
technologii na rozwój poznawczy dziecka, http://
presmania.pl

Magdalena Rybka, Urządzenia cyfrowe a rozwój 
mowy dziecka, https://dziecisawazne.pl 

Zuzanna Czerniejewska, Anna Łubkowska, Da-
ria Kukowska, Wysokie technologie w świecie małych 
ludzi. Czym jest teleogłupianie i jak wpływa na 
rozwój mowy dziecka, https://lingwistykaprak-
tyczna.wordpress.com

Joanna Gąska, Ekran zamiast niańki, czyli jak 
wychować zaburzone dziecko, http://pppgniezno.
info
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opanowały wszystkie zakątki kuli 
ziemskiej. Jedne urzekają nas swoim 

ubarwieniem, inne uprzykrzają nam życie. 
Owady to najliczniejsza grupa zwierząt. 
Były pierwszymi, które opanowały sztu-
kę aktywnego latania, potem wtórnie 
przystosowały się do życia w środowisku 
wodnym. Na najstarsze skamieniałości 
owadów natrafiono w osadach dewonu 
(ok. 396 mln. lat temu). Już wtedy były 
zwierzętami o wysokim poziomie rozwoju, 
czyli musiały żyć już dużo wcześniej. 

Do tej pory udokumentowano na 
świecie ponad milion gatunków tych 
zwierząt, przypuszcza się, że jeszcze 5-30 
milionów gatunków nie zostało opisa-
nych. Owady mają ogromne znaczenie  
w przyrodzie, wiele też z nich od wieków 
hodują dla swoich potrzeb ludzie. Mimo 
rozwoju nauki są ciągle nie do zastąpienia. 
Jedwabniki wykorzystywano już 3 tys. 
lat p.n.e. Produkowano z nich jedwab,  
a technologia jego wyrobu okryta była 
wielką tajemnicą. 

Od lat produkuje się włókna syntetyczne, 
jednak moda na ubrania jedwabne ciągle 
powraca. Obok soli, zboża i drewna czoło-
wym naszym towarem eksportowym w XV 
i XVI wieku był czerwiec polski – owad  
z rodziny pluskwiaków. Z naszego kraju 
oraz Litwy docierał on do najważniej-
szych ośrodków tekstylnych w Niemczech 
i Włoszech. Wytwarzano z niego barwnik, 
którym aż do połowy XIX wieku barwiono 
tkaniny w całej Europie. Wykorzystywa-
no go też na co dzień w malarstwie. Od 
nazwy owada wzięła się nazwa koloru 
czerwonego oraz miesiąca czerwca. 

Nie sposób tu nie wspomnieć  
o pszczołach miodnych. Mówi się, że kiedy 
one wyginą, ludziom zostaną jedynie 4 
lata życia. Są też owady, które przysparzają 
nam kłopotów, m. in.: komary, muchy 
i mrówki faraona. Mrówki spełniają poży-
teczną rolę w lesie. Jednak mrówki faraona, 
które przybyły do nas z produktami trans-
portowanymi z Afryki, zadomowiły się  
w naszych mieszkaniach i stały powodem 
wielu problemów. Wyjątkowo dogodnym 
miejscem w gminie Turawa do obserwacji 
owadów jest Jezioro Duże. Przywodne 

środowisko, a więc rozległe trzcinowiska 
i zalewowe łąki służą: motylom, ważkom  
i spokrewnionym z owadami pająkom. 
Mnogość gatunków i ich różnorodność jest 
powalająca. Ważki, te z pozoru delikatne 
owady, to drapieżniki wagi ciężkiej. Są 
zabójcami doskonałymi. Sztukę tę opa-
nowały do perfekcji. W walce z komarami 
i muchówkami są naszymi wielkimi 
sprzymierzeńcami. Na świecie żyje 6000 
gatunków tych owadów, w Europie – 130, 
w Polsce – 74. 

Wielką urodą wśród tych zasiedla-
jących nasz kraj cieszą się świtezianki. 
Motyle żyją krótko, od kilku godzin 
do kilku miesięcy. Są pełne sekretów,  
z których największym jest przeobra-
żenie z roślinożernej, nieco agresywnej 
gąsienicy w pełnego wdzięku dorosłego 
owada. Same gąsienice są niezbyt ru-
chliwe i tym samym narażone na ataki 
wrogów. Aby uniknąć zagrożenia, stały 
się mistrzami kamuflażu. Jedne potrafią 
upodobnić się ubarwieniem do otocze-
nia, inne przybierają kolory gatunków 
drapieżnych, jadowitych lub trujących. 
W okresie godowym samce wykonują 
przed samicami charakterystyczne dla 
danego gatunku tańce. W celu zagwa-
rantowania sobie ojcostwa zakładają 
partnerkom swoiste pasy cnoty. 

Na kuli ziemskiej sklasyfikowano do 
tej pory ponad 165 000 gatunków motyli, 
w Polsce 3168 gatunków. 163 to gatunki 
dzienne, reszta to motyle nocne (ćmy), 
najlepiej je podziwiać po zapadnięciu 
zmroku przy pomocy płachty i latarki. 
Z ciekawszych motyli dziennych może-
my nad jeziorem obserwować mieniaki, 
z rusałek: żałobniki i admirały, poza tym 
spory zestaw modraszków. Możemy tu 
też spotkać naszego największego i naj-
barwniejszego motyla – pazia królowej. 
Nie jest on nad zbiornikiem rzadkością. 
Na południowo-wschodnim obwałowa-
niu można natrafić na kilka osobników 
jednocześnie. 

Ciekawy jest cykl rozrodczy modrasz-
kowatych. Te niewielkie motyle mienią 
się pięknymi barwami w odcieniu błękitu 
i fioletu. Dorosłe żywią się nektarem, 
larwy są drapieżnikami. Modraszek 
telejus związany jest z rośliną o nazwie 
krwiściąg lekarski. Krwiściąg jest jego 
żywicielem, w nim też samice składają 
jaja. Gąsienice żyją początkowo w ukry-

owAdy JeziorA dużeGo
Jerzy STASiAK
Można je spotkać wszędzie: w tropikalnej Amazonii, na mroźnej Antarktydzie, na 
polach uprawnych i łąkach, pozbawionych roślinności pustyniach, w wysokich 
górach, ciemnych jaskiniach, w wodzie i w powietrzu. 
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ciu, żerując na kwiatostanie. Po 2–3 
tygodniach spadają na ziemię i naśladują 
larwy mrówek. Wydzielają przy tym 
substancje zapachowe podobne do tych, 
jakie wytwarzają mrówki z rodzaju wście-
klic. Znalezione przez robotnice larwy 
przenoszone są do mrowiska. Żywiąc 
się tam larwami mrówek, zwiększają 
swą masę stukrotnie. Przepoczwarzanie 
w motyla odbywa się w górnej warstwie 
mrowiska. Modraszek telejus uzależnio-
ny jest od konkretnego gatunku rośliny 
oraz mrówki, jeżeli one wyginą, zniknie  
i telejus. Inaczej rozmnażają się patyczaki 
i niektóre gatunki mszyc. Instytucja sam-
ców jest u nich nieznana. Rozmnażają się 
przez partenogenezę (dzieworództwo). 
Potomstwo jest wierną kopią matek. 

U mszyc rodząca samica jest już na 
ogół babcią, ponieważ w organizmie córki 
rozmnaża się już następne pokolenie. 
Wojsiłki to najbardziej reliktowa grupa 
owadów na świecie. Ich przodkowie 
pasożytowały na dinozaurach. Dzisiaj 
samce tych owadów przynoszą samicom 
podarki ślubne. Są to często ofiary pają-
ków wykradzione z sieci. Dary składane 
są przed partnerkami na liściu, niczym 
na stole. 

Z pająków należących podobnie jak 
owady do stawonogów możemy podzi-
wiać gatunki: budujące sieci tradycyjne 
i tunelowe, wystrzeliwujące w stronę ofiar 
lepką nić, atakujące inne owady, skacząc 
na nie z zasadzki. Wszystkie pająki są 

mięsożerne. Jedne potrafią szybować, 
inne, jak nartniki poruszają się po wodzie 
niczym łyżwiarze po lodzie, topiki całe 
życie spędzają pod wodą. Do gatunku 
wartego przybliżenia należy tygrzyk 
paskowany. Polskę zasiedlił stosunkowo 
niedawno. Występuje głównie na południu 
kraju. Ubarwiony jest w charakterystyczne 
żółto-czarne pasy (stąd nazwa), głowa 
i tułów są srebrzyste. 

Podczas miłosnego uniesienia samicom 
zdarza się na wzór modliszek zjadać swo-
ich partnerów. Z rzeczonymi modliszkami 
też już nie ma u nas większego proble-
mu, można je spotkać nawet w wielkich 
miastach. Od ciekawych owadów nie 
są też wolne wody Jeziora Dużego. Do 
najładniejszych należą kałużnice. Doro-
słe osobniki są roślinożerne, osiągają 6 
cm długości. Młode są silnie drapieżne, 
wielkością znacznie przewyższają swoich 
rodziców. 

Fascynujący świat owadów stoi otwo-
rem. W dobie aparatów fotograficznych 
z funkcją „makro” oraz encyklopedii 
z kluczem do oznaczania gatunków, 
obserwacja tych zwierząt może być wspa-
niałą zabawą. 2 lata temu natrafiono nad 
zbiornikiem na bardzo rzadką w Polsce 
ważkę, w tym roku na zrębie u jego po-
łudniowego pobrzeża stwierdzono po 
raz pierwszy w kraju owada z rodziny 
pluskwiaków. Co do kilku innych istnieją 
ciekawe podejrzenia.

JuBilATKA
21 października 2018 r. wójt Waldemar kampa oraz soł-
tys wsi kadłub Turawski złożyli serdeczne życzenia Pani 
elżbiecie Wodniok z okazji 93 rocznicy urodzin. Również 
Redakcja kwartalnika „Fala” dołącza się do złożonych 
Pani elżbiecie serdeczności.

Redakcja

PoDZiękoWANie
Pragniemy serdecznie podziękować Mieszkańcom kotorza 
Małego za udział w wyborach samorządowych 2018. 
Bardzo dziękujemy za udzielenie poparcia i zaufanie. 
Chcemy zapewnić jako radni, że obowiązki na rzecz naszej 
miejscowości wykonywać będziemy sumiennie dla dobra 
naszego wspólnego.

Krystyna Wieczorek, Marek Golla
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Uroczystą zbiórkę rozpoczął prze-
marsz druhów, zaproszonych gości oraz 
pocztów sztandarowych z delegacjami, 
które w asyście orkiestry dętej udały się 
na mszę świętą w kościele pw. świętej 
Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach.

Kolejnym etapem uroczystości był apel 
strażacki, w trakcie którego nastąpiło 
wciągnięcie na maszt flagi państwowej, 
odśpiewanie hymnu narodowego oraz 
wręczenie przez Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego pana Szymona Ogłazę, 
trzem druhom (Artur Gallus, Benedykt 
Śliwa, Marcin Cebula) honorowej od-
znaki „Za Zasługi dla Województwa 
Opolskiego”.

Kluczowym momentem uroczystości 
było wręczenie przez wójta gminy Turawa 
pana Waldemara Kampę na ręce naczel-
nika oraz prezesa jednostki kluczyków 
do nowo zakupionego SLRT (samochód 
lekki ratownictwa technicznego). Poświę-

cenia nowego wozu dokonał proboszcz 
Gerard Wilk.

Uroczystość uświet-
nili swoją obecnością 
m.in. z-ca komendanta 
Woj. PSP w Opolu st. 
bryg. Witold Trojnar, 
Komendant Miejski 
PSP w Opolu bryg. 
Paweł Kielar, kwater-
mistrz kom. Miejski 
PSP bryg. Robert Tadaj, 
komendant gminny 
ZOGM ZOSP RP w Turawie druh Artur 
Gallus.

Po okolicznościowych przemówieniach 
i wręczeniu listów gratulacyjnych w ko-
lumnie marszowej i w obecności przyby-
łych na plac mieszkańców zebrani udali 
się na poczęstunek i część integracyjną 
do Sali „BASTION”.

Pozyskany dzięki przychylności ów-
czesnej Rady Gminy i dzięki środkom 
samorządowym samochód pożarniczy 
niezwłocznie po uroczystości zostanie 
wprowadzony do podziału bojowego 
i tym samym rozpocznie służbę w swojej 
macierzystej jednostce w Bierdzanach.

Tą drogą chciałem serdecznie podzięko-
wać radnym gminy Turawa, panu Wójtowi 
Waldemarowi Kampie, pani Joannie Przy-
była oraz wszystkim osobom i druhom 
mojej jednostki, którzy bezinteresownie 
zaangażowali się w proces pozyskania 
i usprzętowienia nowego samochodu 
pożarniczego dla OSP Bierdzany.

uroczySTe PrzeKAzAnie SAMochodu PożArniczeGo  
dlA ochoTniczeJ STrAży PożArneJ w BierdzAnAch
BenedyKT śliwA PReZes ZoGM ZosP RP GMiNy TURAWA
27 października tego roku o godzinie 13.00 na placu przed remizą ochotniczej 
Straży Pożarnej Bierdzany rozpoczęły się obchody przekazania przez władze 
gminy Turawa lekkiego samochodu pożarniczego PeuGeoT BoXer z przezna-
czeniem do ratownictwa drogowego, karosowanego przez Firmę JuVo cArS 
z częstochowy.

BenedyKT śliwA
z inicjatywy pani sołtys Bierdzan rity Gabryś w sobotę 10 
listopada o godz. 16.00 zbiórką przy remizie oSP rozpoczęły 
się uroczystości w postaci przemarszu ulicami wioski z okazji 
obchodów dnia św. Marcina.

na przedzie pochodu z latarniami i pochodniami, który 
prowadził samochód strażacki, znalazł się oczywiście św. 

Marcin w czerwonej szacie na koniu, natomiast za nim cała 
rzesza dzieciaków z rodzinami i chętnych, którzy zechcieli 
wziąć udział w pochodzie. Pochód zakończył się sesją zdjęciową 
z udziałem św. Marcina i dzieci na placu przy Sali Bastionu, 
gdzie już po chwili rozpoczęła się zabawa z atrakcjami, kon-
kursami i degustacją tradycyjnych rogali z makiem.

Wszyscy przybyli na imprezę zostali poczęstowani kiełbaską 
z rożna oraz napojami.

Największą satysfakcję, jak zwykle, miały nasze dzieci, a także 
ich rodzice. Dla chętnych mieszkańców po godz. 20.00 rozpo-
częła się zabawa taneczna, która trwała do późnej nocy.

Całością przygotowań, jeśli chodzi o zabezpieczenie prze-
marszu, bezpieczeństwo i pomoc na sali, zajęli się bierdzańscy 

strażacy. Oni również upiekli na rożnie ponad sto kiełbasek, 
natomiast od strony kuchni na wysokości zadania stanęły 
nasze niezastąpione panie.

Finanse na przygotowanie, organizację i poczęstunek po-
zyskano ze środków mniejszości niemieckiej.

uroczySTy Pochód św. MArcinA w BierdzAnAch
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oKToBerFeST 2018
MAreK GollA

w sobotnie popołudnie, 6 października br. o godz. 16:00, 
przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Chrzą-

stowic, wystartował Oktoberfest 2018 w Kotorzu Małym. 
Miłośników piwa przyciągnęła nie tylko piękna pogoda, ale 
i obficie zaopatrzony bufet i bogato zastawione stoły. Przed 
publicznością kotorską wystąpiły następujące zespoły oraz 
soliści: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chrząstowic, kotorski 
Heimatglocken, Karolina Staś i zespół taneczny Wal-Nak 
z Krośnicy. Gwiazdą wieczoru była Julia Ledwoch ze Szcze-
drzyka, która bawiła publiczność, śpiewając utwory zarówno 
niemieckie, jak i śląskie. W drugiej części imprezy rozpoczęła 
się zabawa taneczna, którą do późnych godzin nocnych pro-
wadził zespół New-Stars.

Serdeczne podziękowania kieruję do osób, które przyczyniły 
się do zorganizowania tak dużego i ważnego wydarzenia; za 
wspaniałe wypieki, obsługę gości, za pomoc w kuchni; tym, 
którzy pomagali podczas stawiania namiotów, strażakom z Ko-
torza Wielkiego za dopilnowanie porządku i wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób nas wsparli poradą i duchowo.

FoTorelAcJA z dniA św. MArcinA 
w KoTorzu wielKiM
KrySTiAn KoMor
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SiłowniA „Pod liPą”
FoToAMATor

W listopadzie 2018 roku, na placu zewnętrznym, obok boiska 
sportowego „Pod Lipą” zamontowano urządzenia siłowni typu 
zewnętrznego. Fundusze pochodzą z budżetu gminnego. Można 
ćwiczyć na urządzeniu typu odwodziciel, za pomocą którego 
wzmacniamy mięśnie klatki piersiowej, barków oraz ramion. 
Wyciąg górny – wzmacniamy górne partie pleców, ramion 
oraz barków. Orbitrek – wzmacnia wydolność serca i płuc, 
poprawia koordynację ruchową, aktywuje ruch bioder, barków 
oraz ramion. Twister – wzmacnia mięśnie brzucha, poprawia 
koordynację ruchową. Wahadło – wzmacnia mięśnie brzucha 
i bioder, poprawia koordynację ruchową. Biegacz – wzmacnia 
wydolność serca i płuc, poprawia koordynację ruchową, wzmac-
nia mięśnie nóg. Wioślarz – wzmacnia mięśnie pleców, ramion 
i nóg. Z urządzeń tych można korzystać przez całą dobę, jest 
zamontowane oświetlenie placu treningowego. Korzystajmy 
z urządzeń, dbając jednocześnie o naszą sprawność fizyczną, 
która podstępnie zabierana nam jest przez samochody, telewizję, 
komputery i zlikwidowane ogródki przydomowe-warzywne. 
Takie nastały czasy, energię swoją wyładowujemy na siłowniach, 
aerobikach suchych, w wodzie fitnes itp.

zrobiliśmy kilka eksperymentów, 
a dzieci stworzyły swoje gry w scrat-

chu. Potem założyliśmy Klub Łapaczy 
Witaminy D, w którym chodzimy na 
spacery w słoneczne dni. Podczas jednej 
z wędrówek nazbieraliśmy różnych roślin, 
z których zrobiliśmy zakładki do ksią-
żek. Zakładki bardzo nam się przydają, 
ponieważ wprowadziliśmy codzienny 
zwyczaj głośnego czytania. Oczywiście 
wznowiliśmy powakacyjnie Klub Gier 
Planszowych, poznajemy też nowe gry, 
takie jak np. begamon. W październiku 
chodziliśmy na piesze wędrówki, podczas 
których poznawaliśmy drzewa rosnące 
w okolicy, oczywiście była to też okazja, 
żeby nazbierać liści. Liście wykorzystywa-
liśmy do prac takich jak jesienne kwiaty 
czy magiczne obrazki. Dalej odbywały 
się zajęcia z doświadczeniami, podczas 
których nasi szaleni naukowcy „napro-
dukowali” niezliczoną ilość glutków. 
Wcielaliśmy się w fotografów i wykorzy-
stując związki pomiędzy fotografowanymi 
obiektami, zamienialiśmy niektórych 
w miniatury. Obserwowaliśmy przyrodę, 

skupiając się przede wszystkim na fascy-
nującym świecie fauny, np. pszczołach 
murarkach, których larwy zamieszkują 
przygotowany przez nas hotel dla owa-
dów. Do naszego ogródka przynieśliśmy 
liście, tak by mieszkające tam dżdżownice 

dobrze się czuły, a wiosną przygotowały 
nam ziemię pod nasze zasiewy. Wprowa-
dziliśmy nowy cykl dotyczący zdrowego 
odżywiania. Na pierwszych zajęciach 
zrobiliśmy zdrową nutellę, z bananów, 
awokado, miodu, kakao i cynamonu. 
Dorośli też mogli się czegoś nauczyć. 
Z okazji codeweek dzieci przygotowały 
zajęcia, podczas których wprowadzały 
dorosłych w fascynujący świat kodowania. 
Odbyło się też spotkanie „Obywatele 
w wyborach” zorganizowane przez sto-
warzyszenie Mam Prawo Wiedzieć. Nasza 
najwspanialsza młodzież postanowiła 
założyć Koło Wolontariatu, ale o tym 
przeczytacie w innym artykule.

Niezmiennie zapraszamy na zajęcia, 
naszego Facebooka i stronę www.pra-
cownieorange.pl

wrzeSień i PAździerniK w świeTlicy w KoTorzu wielKiM
ewelinA ToMechnA

w naszej świetlicy zaraz po wakacjach zabraliśmy się do pracy. na początku zro-
biliśmy porządki w naszym ogródku, później zasiedliśmy do koralików (pół wsi 
już chodzi w koralach i bransoletkach naszej produkcji). 
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Koło wolonTAriATu  
w KoTorzu wielKiM
JuliA KoMor
świetlica w Kotorzu wielkim działa, odkąd pamiętam. 
zawsze było to dla mnie ciekawe miejsce. Super zajęcia, 
przyjemna atmosfera! 

z chęcią zawsze odwiedzałam to miejsce – tak jest 
do teraz, ale teraz nie tylko po to, by się pobawić, 

czy porobić jakieś fantastyczne rzeczy, ale po to, by coś 
zadziałać. Od pięciu lat odwiedzam pracownię jako 
wolontariuszka i staram się tyle, ile potrafię, pomagać 
Ewelinie. Wolontariat w tym miejscu to coś wspaniałego! 
Od pewnego czasu planujemy otworzyć w świetlicy Koło 
Wolontariatu, chcemy pozyskać jak najwięcej młodych 
osób, które chcą pomóc, ale i przeżyć coś niesamowi-
tego. Tworzymy plan, mamy pomysły. Mamy w planie 
wiele różnorodnych warsztatów – tak by każdy znalazł 
coś dla siebie. 

Pragniemy, by młodzież zaangażowała się w nasz po-
mysł, by nie bała się pomóc, mając przy tym odrobinkę 
rozrywki. Takim sposobem chcemy odlepić od nas łatkę 
„młodzież nic nie robi”, „młodzież tzw. siedzi tylko na 
komórkach czy laptopach”. Chcemy pokazać, że też 
działamy, że chcemy tworzyć coś ciekawego.

PoezJA PoeTy KS. ProBoSzczA z KoTorzA 
wielKieGo – rudolFA luBecKieGo
Jerzy FAryS

Przedstawiam wiersz ks. Rudolfa Lubeckiego, który ma 
charakter ponadczasowy, religijno-obyczajowy.

Kto wesoły?
Kto jest dobry, ten wesoły,
Temu każda chwila błoga,
Ani troski go nie zmogą,
Bo kto dobry, ten wesoły.
Człowiek dobry, jest wesoły,
Śmiało patrzy i w siermiędze,
Cnota słodzi nawet nędzę,
Kto cnotliwy, ten wesoły!
Kto jest dobry a wesoły,
Słońce księżyc się doń śmieje,
A jakkolwiek mu się dzieje,
Kto niewinny, ten wesoły!
Kto jest dobry a wesoły,
Chętnie roboty szuka,
Temu miła jest nauka; – 
Kto pracuje, ten wesoły!
O! człek dobry a wesoły,
Słodko śni i rad się budzi,
Bo kto kocha Boga, ludzi,
Ten jest dobry, ten wesoły!
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czAS zABAwy, czAS PrAcy... w liGocie 
TurAwSKieJ
dAnuTA MATySeK
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w celu uczczenia rocznicy 100-
lecia odzyskania niepodległości 

społeczność szkolna Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Ligocie Turawskiej 
zorganizowała i przeprowadziła wiele 
przedsięwzięć. Uczniowie klas młod-
szych pod opieką nauczycieli: Eryki Czai 
i Jadwigi Korzec 2 października udali 
się do Opola, by śladami przeszłości 
kroczyć po miejscach upamiętnienia 
walk niepodległościowych. W zadumie 
udano się pod pomniki: Bojowników  
o Polskość Śląska Opolskiego i Żołnierzy 
Wyklętych. Na wzgórzu w parku uni-
wersyteckim kroczono ścieżkami wśród 
pomników Wielkich Polaków. Następnie 
wszyscy uczestnicy wyjazdu udali się 
do Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie 
zwiedzili kamienicę czynszową. Wielką 
atrakcją dla młodych wycieczkowiczów 
było Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu.

Także 2 października 29 uczniów klas 
starszych (VII i VIII klasa) pod opieką 
nauczycieli Małgorzaty Basaj i Jerzego 
Farysa udało się na wycieczkę autokarową. 
O godz. 10.00 brano udział w lekcji mu-
zealnej w Muzeum Czynu Powstańczego 
na Górze Świętej Anny. W ekspresyjny 
sposób ukazano walkę Ślązaków w cza-
sie trzech powstań śląskich. Następnie 
wszyscy uczestnicy wyjazdu w skupieniu 

zwiedzili stałą ekspozycję muzealną.  
Po krótkim odpoczynku udano się do 
amfiteatru, aby zwiedzić miejsce upa-
miętniające bohaterską walkę powstańców 
śląskich w czasie III powstania śląskiego. 
Wiele atrakcji sprawił spacer po amfite-
atrze. Dla większości uczestników było 
to pierwsze spotkanie w danym miejscu. 
Następnie wszyscy wycieczkowicze udali 
się do bazyliki, by pomodlić się przed 
wizerunkiem św. Anny. 

22 października uczniowie klasy VIII 
z ligockiej szkoły wraz zaprzyjaźnioną 
szkołą podstawową w Turawie udali się do 
Archiwum Państwowego w Opolu, gdzie 
jego pracownicy udowodnili, że historia 
nie musi być nudna. Wszyscy uczniowie 
uczestniczyli w lekcji „Polska, tak blisko, 
tak daleko... Życie na granicy marzeń”, 
ukazującą temat odzyskania niepodległo-
ści z perspektywy Polaków mieszkających 
na Śląsku Opolskim. Po ciekawej lekcji 
uczniowie ze szkoły podstawowej z Ligoty 
Turawskiej udali się do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Opolu, gdzie zapoznano się 
z pracą ośrodka, oraz dowiedzieli się, 
dlaczego warto oddawać krew. 

Szkoły włączyły się w obchody stu-
lecia odzyskania niepodległości i brały 
udział w przedsięwzięciu „Niepodległa do 

hymnu 2018”. Był to wyjątkowy projekt 
na 100-lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 9 listopada o godz. 11.11 we 
wszystkich szkołach śpiewany był hymn 
Polski. Także społeczność szkolna w Ligo-
cie Turawskiej odśpiewała cztery zwrotki 
hymnu – Mazurka Dąbrowskiego.

We wtorek 13 listopada w ligockiej szkole 
odbyła się akademia, która miała szczegól-
nie podniosły charakter. Po odśpiewaniu 
hymnu dzieci z oddziału przedszkolnego 
w spektaklu zaprezentowały szacunek 
do flagi polskiej. Ciekawy program mu-
zyczno-słowny przygotował nauczyciel 
historii Jerzy Farys z uczniami klasy VIII. 
Widowisko było przeplatane prezentacją 
multimedialną. Występujący uczniowie 
wykazali się talentem aktorskim, a ich 
stroje przeniosły widzów do czasów histo-
rycznych. Widowisko uświetniły występy 
pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów 
miejscowej szkoły, przygotowanych przez 
nauczycielkę muzyki Zuzannę Tomsę-Ku-
biczek. Na koniec akademii uczniowie klas 
I–II wystąpili z programem artystycznym: 
z tańcami ludowymi i widowiskiem słow-
no-muzycznym przygotowanym przez 
nauczycieli nauczania początkowego: Erykę 
Czaję i Jadwigę Korzec. Akademię uświetnili 
licznie przybyli rodzice szczególnie dzieci 
przedszkolnych. 

Chciałbym podkreślić zaangażowanie 
(oraz podziękować za nie) wszystkich 
nauczycieli i uczniów Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Ligocie Turawskiej 
w obchody rocznicy 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

uPAMięTnienie 100 rocznicy odzySKAniA 
niePodleGłości w SzKole w liGocie TurAwSKieJ
Jerzy FAryS
wielki poeta – cyprian Kamil norwid – napisał: „ojczyzna to wielki zbiorowy 
obowiązek”. Autor miał na myśli to, że należy podejmować takie decyzje, by 
ojczyzna rosła w siłę i się rozwijała. na skutek trzech rozbiorów Polska w 1795 r. 
utraciła swoją niepodległość na 123 lata, by ją odzyskać w 1918 r.
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celem seminarium jest podniesie-
nie jakości spotkań MDP, pomoc 

w nawiązaniu współpracy, wymiana 
doświadczeń, przekazanie informacji na 
temat możliwości otrzymania wsparcia ze 
środków Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży.

Hasło tegorocznego seminarium 
brzmiało „Różnorodność łączy”. Wybór 
hasła był nieprzypadkowy. Różnorodność 
jest głównym obszarem tematycznym 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży, organizacji, która od dwudziestu 
lat w znaczący sposób wspiera finansowo 
i merytorycznie polsko-niemiecką wy-
mianę MDP. Różnorodność jest tym, 
z czym spotykamy się w pracy z młodzieżą 
(różnorodność tematów, różnorodność 
charakterów ludzi, różnorodność pro-
blemów i sposobów ich rozwiązywania 
czy różnorodność kultur).

19 października cała grupa uczest-
ników, ok. 50 osób, gościła w jednostce 
OSP w Osowcu, gdyż od 11 lat organizu-
jemy międzynarodowe obozy strażackie. 
W spotkaniu tym uczestniczyli również 
zaproszeni goście: prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP w Turawie dh Benedykt 
Śliwa, wójt gminy Turawa Waldemar 
Kampa oraz opiekunowie z ramienia 
OSP uczestniczący w tych obozach: dh 
Waldemar Mocigemba i dh Oliver Staś. 
W spotkaniu uczestniczył również Dirk 
Müller: zastępca prezesa Deutsche Ju-
gendfeuerwehr.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 
uroczystą kolacją, po której był czas na 
przedstawienie działalności jednostek 
OSP naszej gminy, a przede wszystkim 
jednostki OSP w Osowcu i historii po-
wstania jednostki oraz miejscowości. 
Wymieniano się również spostrzeżeniami 
i doświadczeniami z przedstawicielami 
jednostek OSP z całej Polski, jak również 
z różnych rejonów Niemiec.

Około godz. 19.30 rozpoczęła się 
część warsztatowa spotkania, na której 
przedstawiano różne formy opieki nad 
młodzieżą, wiele konkursów i zabaw 
spontanicznie organizowanych przez 

uczestników. Spotkanie zakończyło się 
ok. godz. 23.00.

24 listopada 2018 r. w sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Osowcu odbyło się 
spotkanie z seniorami Osowca i Trzęsi-
ny. Na zaproszenie pana sołtysa i całej 
Rady Sołeckiej przybyło wielu naszych 
seniorów. Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II od kilku-
nastu lat pamiętają o ludziach starszych, 
przygotowując program artystyczny 
i drobne upominki. W tym roku ucznio-
wie klasy czwartej przygotowali montaż 
słowno-muzyczny o patronie szkoły Janie 
Pawle II pod kierunkiem pani Alicji Ło-
zińskiej i pani Teresy Gallus. Uczniowie 
klasy VII przygotowali drobne upominki 
dla seniorów ze swoją wychowawczynią 
panią Elżbietą Dembińską i panią Teresą 
Gallus. Spotkanie z seniorami przebiegło 
w milej i serdecznej atmosferze.

W niedzielę 2 grudnia przy remizie 
OSP w Osowcu odbył się już drugi gminny 

Kiermasz Świąteczny. Około godz. 14.30 
sołtys wsi Osowiec-Trzęsina Bernard 
Loch wraz z wójtem gminy Turawa Do-
minikiem Pikosem uroczyście otwarli 
kiermasz. Jak i w roku poprzednim, teraz 
też przygotowano mnóstwo atrakcji, za-
równo dla starszych, jak i najmłodszych. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były 
stragany, na których można było zakupić 
ozdoby świąteczne, pierniki, ciastka, na-
pić się kawy, herbaty, gorącej czekolady 
i grzanego wina. Były też frytki, chleb ze 
smalcem oraz kiełbasa z grilla. 

Na scenie występowały dzieci od 
przedszkola do 8 klasy Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Osow-
cu, sekstet instrumentów dętych oraz 
grupa taneczna działająca przy OSP 
w Osowcu. Natomiast na sali odbywały 
się warsztaty kulinarne, wyrabianie ozdób 
choinkowych i stroików przez dzieci pod 
pilnym okiem animatorek oraz zabawy 
dla dzieci. 

Oczywiście nie zabrakło Mikołaja 
z prezentami. Prowadzono również 
sprzedaż książek przez panie ze szkoły. 
Minikoncert na organach przedstawił 
Kamil Podkówka. Mimo nie najlepszej 
pogody w zimnie i deszczu nie zabrakło 
odwiedzających. Na zakończenie kierma-
szu odpalono zimne ognie i wystrzelono 
sztuczne ognie.

wiAdoMości z oSowcA
ArTur GAlluS
od kilkunastu lat związek ochotniczych Straży Pożarnych rP i deutsche Jugend-
feuerwehr organizują wspólnie szkolenia dla opiekunów Młodzieżowych drużyn 
Pożarniczych. Tegoroczne szkolenie odbyło się w dniach 17-21 października 
w ośrodku szkoleniowym w Turawie.
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Pociąg wlókł się powoli, nie wiem 
czemu, etapami i z licznymi 

przesiadkami. Jechaliśmy do stacji 
docelowej Kotórz Mały blisko ty-
dzień. Z uwag rodziców wypowia-
danych z przekąsem czy ironią 
wynikało, iż pieszo bylibyśmy prę-
dzej. Pierwszy etap miał być do 
Legnicy i dalej do Wrocławia i Opo-
la. Zaraz na tym pierwszym etapie 
przeżyliśmy, tj. Nasza rodzina, chwi-
le grozy i strachu przed powtórnym 
przepędzeniem na bezdomną tu-
łaczkę i poniewierkę z powrotem 
do Niemiec. Bowiem obaj z bratem 
staliśmy przy oknie wagonu, aby 
nie zajmować miejsc siedzących, 
i komentowaliśmy po cichutku, po 
niemiecku, co przez to okno wi-
dzieliśmy. Oprzytomnieliśmy, gdy 
jakiś kobiecy głos ryknął do nas po 
niemiecku, iż mamy się odsunąć 
lub coś podobnego, i posłuchaliśmy. 
Wtedy ta pani, która dopiero na 
jednym z przystanków się dosiadła, 
krzyczy histerycznie na cały wagon 
– a była to piękna kobieta o kruczo-
czarnych włosach z przedziałkiem 
na środku głowy – iż to niemieckie 
dzieci jadą do Polski polskim po-
ciągiem! I zażądała, by nas, tj. całą 
rodzinę, wyrzucono z pociągu. Oj-
ciec tłumaczył się, jak mógł, a ona 
na to, iż słyszała nas obu z bratem 
mówiących po niemiecku i na jej 
uwagę w języku polskim, abyśmy się 
trochę odsunęli, nie reagowaliśmy, tylko 
dopiero na niemiecki. To jednak było nie 
całkiem tak, myśmy rzeczywiście roz-
mawiali po niemiecku, ale widocznie 
mówiła do nas wtedy po polsku tak cichym 
głosem, iż nie zwróciliśmy na to uwagi, 
dopiero na jej niemiecki wrzask. A język 
niemiecki miała idealny, lepszy od na-
szego. Nie wiem, jakby rodzice wtedy 
z tego wybrnęli, gdyby nie kilku młodych 
mężczyzn się za nami nie ujęło, którzy 
widocznie na zachodzie doświadczyli, iż 
nie wszyscy Niemcy są zbrodniarzami. 
Byli to ci sami mężczyźni, którzy przed 
całym tym zajściem ze mną po polsku 
rozmawiali. Opowiadałem im między 

innymi o tym, skąd i dokąd jedziemy, 
jaką trasą i przez jakie stacje. Na szczęście 
znałem już wtedy polskie nazwy najważ-
niejszych miejscowości przewidywanej 
trasy jak Legnica, Wrocław, Brzeg i Opo-
le. Bo gdybym był pytany o stacje, przez 
które nie wiem czemu, rzeczywiście 
potem jechaliśmy, to bym leżał. Ta pani 
zezłoszczona wzięła walizkę i poszła, 
wrzeszcząc, iż z Niemcami w jednym 
przedziale nie pojedzie. Odetchnęliśmy 
z olbrzymią ulgą, bo wyobraźnią widzie-
liśmy się znów bezdomni, na tułaczce 
i poniewierce, a szła zima. Nie chciałbym 
być w skórze rodziców wtedy odpowie-
dzialnych za los swój i trójki nieletnich 
dzieci. Potem już mieliśmy się z bratem 

na baczności, używaliśmy już 
tylko języka polskiego, przy 
okazji go szlifując. Z Legnicy 
pojechaliśmy już nie do Wro-
cławia – jak planowano, ale do 
Wałbrzycha, który znałem 
z czasów ucieczki w drugą 
stronę. Stroma góra widoczna 
wtedy z peronu dworca, dalej 
stała na swoim miejscu. Dalej 
z Wałbrzycha jechaliśmy już 
cały czas lokalnymi liniami 
wzdłuż Sudetów z licznymi 
przesiadkami i długim czeka-
niem na połączenie kolejowe 
w drodze do wymarzonego 
domu w Turawie. Nawet dzisiaj 
nie jestem w stanie wymienić 
nazwy wszystkich stacji prze-
siadkowych z naszej trasy aż 
do Nysy. Linia kolejowa do 
Wrocławia była wtedy albo 
jeszcze nie przejezdna, albo 
przeciążona transportami do 
ZSRR demontowanych fabryk 
niemieckich jako mienie od-
szkodowawcze. Ostatnią stacją 
przesiadkową przed Opolem 
była Nysa. Tutaj też chyba na-
wet nocowaliśmy na dworcu. 
Jeśli nasz postój i czekanie na 
połączenie wypadał na czas 
dzienny, wykorzystywałem go, 
aby chodzić po peronach, 
i zbierałem dla ojca większe 

niedopałki papierosów, z których tytoniu 
kręcił sobie nowe papierosy. Schodziłem 
nawet po ładnego peta z peronu na toro-
wisko. Zaoszczędzone w ten sposób pie-
niądze można było przeznaczyć na kup-
no żywności w bufetach dworcowych. 
A było tam na moje odczucie wszystkie-
go pod dostatkiem, w przeciwieństwie 
do niemieckich, gdzie po prostu wtedy 
nic nie było! Miałem już wtedy jako je-
denastolatek umysł chłonny na takie 
spostrzeżenia i pamiętam, że podziwia-
łem Polaków za to, iż byli takimi dobry-
mi organizatorami. Uznałem po prostu, 
że są od Niemców zaradniejsi. Tam nie 
było nic, a tutaj było żywności pod do-
statkiem, tylko trzeba mieć pieniądze. 

roK 1945 – eXoduS JAKich wiele  
i Trudne PowroTy oDC. 9 (osTATNi)
AlFred KuPKA
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Papierosów także było w bród, a tam nie 
było. Dopiero wiele lat później zrozu-
miałem przyczynę ówczesnej różnicy 
poziomu aprowizacji u jednych i drugich. 
Dziś jako człowiek stary znów myślę, iż 
to jest rzecz do dyskusji i głębszych roz-
ważań. Podróż odbywała się już teraz 
bez drastycznych, godnych opisania 
zdarzeń prócz tego, iż jechaliśmy nie-
możliwie długo z częstymi przesiadkami, 
długim czekaniem na połączenie, cały 
czas Pogórzem Sudeckim. Na szczęście 
nie było jeszcze zimno, cały czas trwała 
słoneczna, ciepła jesień, aż do dnia – 
kiedy wysiedliśmy z pociągu w Opolu, 
które już trochę znałem, bo tu nie raz 
byłem. Jeździłem bowiem z mamą kil-
kakrotnie do Opola na spotkanie i przy-
witanie ojca, który pracował cały czas 
przed i w czasie wojny w głębi Niemiec. 
Przyjeżdżał raz w miesiącu do domu 
i matka może w ten sposób chciała skró-
cić czas rozłąki. W tym dniu pogoda 
dostroiła się do smutnego wrażenia, jakie 
Opole widziane z peronu dworca na nas 
zrobiło. Bowiem prawie wszystkie bu-
dynki stały wypalone, z wyjątkiem pocz-
ty. To odczucie spotęgowało się kilka 
godzin później, po wyjściu z wagonu na 
stacji w Kotorzu Małym. A to był histo-
ryczny dzień 7 listopada 1945 r. Budynek 
dworcowy i 4 budynki mieszkalne w po-
bliżu stały wypalone. Szukałem także 
we wszystkich dworcowych zakamarkach 
nadaremnie naszych sanek, które tutaj 
w dniu ucieczki 18 stycznia 1945 r. zo-
stawiliśmy. W takim razie exodus nasz 
trwał – jak wyliczyłem – 293 dni i stale 
tę cyfrę pamiętam. Teraz mieliśmy jesz-
cze do przejścia 3 km do naszego domu 
w Turawie. Idąc od stacji w Kotorzu do 
centrum wsi i w stronę Turawy, po dro-
dze zobaczyliśmy po prawej stronie wy-
palony budynek szkoły, a za domem 
ojczystym matki, po lewej stronie szosy 
– spalone ruiny karczmy państwa Libe-
ra (teraz pawilon GS). Ogarnęła nas 
trwoga: Czy stoi nasz dom w Turawie?! 
W Kotorzu wstąpiliśmy do domu rodzin-
nego matki, wtedy już Piechota, po tym 
jak najmłodszy z jej 4 braci – Anton 
Schnotalla, wtedy gospodarz na ojcowiź-
nie, został w ostatnich dniach pierwszej 
wojny światowej 23 października 1918, 
zabity z zasadzki jako żołnierz cesarstwa 
niemieckiego przez powstańców wielko-
polskich. Wrócił do domu w trumnie 

z miedzianej blachy. Jego grób i pomnik 
z żeliwnego krzyża jeszcze istnieje na 
naszym cmentarzu. Młoda matka Maria 
Schotalla była w tym czasie przy nadziei 
z ich pierwszym dzieckiem, późniejszą 
Teklą Wurst. O ironio losu! Anton bowiem 
ożeniony był z panną Marią z Kotorza 
Małego, z wybitnie propolskiej rodziny, 
gdzie przed, w czasie i po pierwszej woj-
nie odbywało się w ich domu polskie 
śpiewanie wiejskiego chóru „Sokół”. 
W roku 1923 z młodą wdową ożenił się 
krawiec z Grudzic – Wincent Piechota. 
U nich dostaliśmy nareszcie dobrze po-
jeść. Piękny, jasny, swojski chleb ze swoj-
skim masłem i maślanka do picia, ile 
dusza zapragnie. Wujek Wincent byłby 
nas odwiózł do Turawy bryczką, ale nie 
miał jeszcze konia, którego zabrali mu 
Sowieci, tak iż w polu zmuszeni byli 
pracować krowami. Po odpoczynku 
poszliśmy pieszo ostatni już etap 2,5 km 
do Turawy. To nam już nic nie przeszka-
dzało, bo byliśmy zahartowani, a teraz 
jeszcze najedzeni i wypoczęci. Poza tym 
dowiedzieliśmy się radosnej nowiny 
u Piechoty, iż nasz dom w Turawie stoi, 
choć Sowieci tam dużo popalili. Byliśmy 
pewni, że są dobrze poinformowani, 
bowiem mieszkańcy obu Kotorzy i Tu-
rawy z Marszałkami byli i są razem zży-
ci, jakby mieszkali w jednej, dużej wsi. 
Łączył ich kościół parafialny w Kotorzu 
Wielkim, stacja kolejowa w Kotorzu 
Małym, i turawskie urzędy oraz miejsca 
pracy, gdzie spotykają się na co dzień 
i wzajemnie integrują. Po wejściu do wsi, 
po około pół godzinie, widzieliśmy, iż za 
pierwszym zakrętem, na pierwszym 
prostym odcinku drogi wszystkie bu-
dynki stały, ale za zakrętem na moście, 
na Młynówce zobaczyliśmy już z daleka 
na następnym prostym odcinku szosy, 
aż do dzisiejszego ronda 7 spalonych 
domów. Po lewej stronie, nad Małą Pan-
wią dom Fritz Winterstein – teraz Bar-
tyla, następnie przy szosie na przeciw 
naszego domu sklep i dom mieszkalny 
Przewloka – teraz Lukas. Dwa domy 
dalej sklep spożywczy i mieszkanie– 
Dawid, teraz tzw. dom tartaczny. Po 
prawej stronie dom Johanna Halupczo-
ka – potem długie lata ośrodek zdrowia, 
a następnie po prawej stronie, przed 
dzisiejszym rondem budynek Banku 
Kredytowego – dziś pizzeria. Na końcu 
prostej za łukiem drogi duży dom miesz-

kalny i piekarnia państwa Winterstein. 
Nasz dom stał w pełnej krasie, niestety 
był zajęty. Mieszkała tutaj wielopokole-
niowa rodzina Winterstein, tj. stara pani 
Winterstein, jej najmłodsza córka – Mu-
eche z trzyletnim chłopcem, jej syn Fritz 
Winterstein. Jej najstarsza córka pani 
Denke z dwójką dzieci też w naszym 
domu mieszkała, bowiem swój dom nad 
Małą Panwią musieli opuścić na miesz-
kanie dla sekretarza Urzędu Gminy. Mąż 
pani Denke przed pójściem do wojska 
był w Turawie policjantem. W tej sytuacji 
zmuszeni byliśmy pójść jeden dom dalej, 
do domu ojczystego ojca – teraz Fronia, 
gdzie mieszkała jego matka na wycugu. 
Tam zostaliśmy do następnego dnia, aż 
rodzina Winterstein udostępniła nam 
w naszym domu pomieszczenie kuchni 
i dwa pokoje. Pani Winterstein z synem 
Fritzem i córką Mueche po dwóch mie-
siącach znaleźli sobie nowe mieszkanie. 
Pani Denke z dwójką dzieci, po przeszło 
roku, wywalczyła sobie prawo powrotu 
do swojego domu nad Małą Panwią. I tak 
zostaliśmy u siebie, we własnym domu, 
sami gospodarzami. O pierwszych dniach 
pobytu na ojcowiźnie, już w nowych 
uwarunkowaniach, spróbuję napisać 
w następnym odcinku. I w ten sposób 
zakończył się ostatecznie pomyślnie nasz 
Exodus roku 1945.

roK 1945 – eXoduS JAKich wiele...

Cudotwórcy

A.B.

Gdy już minie zamieszanie, 
kilkudniowa zawierucha,
kiedy nic już nie jest w stanie
świątecznego zepsuć ducha.
Z serca biciem i nadzieją,
skrytą niczym łezka w oku,
że znów cuda się podzieją
i nie jeden raz do roku.
Cud miłości, dobra, wiary,
niech na magię nikt nie czeka,
bo to nie są żadne czary,
bo to siła jest człowieka.
Siądźmy razem dziś z rodziną 
i zacznijmy robić cuda,
niech kolędy słowa płyną,
niech nam w życiu znów się uda.
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w planie uroczystości naszej Szkoły 
ujęto nowy punkt, nauczyciele 

dzielili się pomysłami, bo tak naprawdę 
na każdej lekcji można się czegoś o Nie-
podległości i drodze do Niej nauczyć: 
wychowanie fizyczne to szczypiorniak, 
informatyka i matematyka to porucz-
nik Jan Kowalczyk – kryptolog, który 
złamał sowieckie szyfry, fizyka i chemia 
to genialni naukowcy, a na przedmiotach 
humanistycznych rzecz jest oczywista. Tak 
więc oczekiwaliśmy uroczystego tygodnia, 
ale fakty wyprzedziły kalendarz.

Już 29 września klasa VA wraz ze stoją 
wychowawczynią panią Teresą Szmolke 
odwiedziła Muzeum Czynu Powstańczego 
na Górze Świętej Anny, gdzie uczniowie 
poznali ważne fakty z historii naszych 
ziem. W dniach 22 i 29 października 
uczniowie klasy VII i VIII Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Turawie z kla-
sami gimnazjalnymi skorzystali z ofer-

ty Archiwum Państwowego w Opolu: 
uczestniczyli w lekcjach archiwalnych 
pt. „Polska, tak blisko, tak daleko... Życie 
na granicy marzeń”, ukazujących temat 
odzyskania niepodległości z perspektywy 
Polaków mieszkających na Śląsku Opol-
skim. Po ciekawych lekcjach uczestnicy 
wyjazdu zapoznali się z ofertą Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. 
Minorytów. 

Na lekcjach języka polskiego uczniowie 
klas IV obejrzeli reportaż pt. Mazurek 
Dąbrowskiego – od pieśni żołnierskiej 
do hymnu narodowego, poznali historię 
hymnu narodowego i zbiory muzeum 
w Będominie. Klasy V obejrzały film Ba-
talia o Śląsk, ukazujący historię powstań 
śląskich. Dzieci miały okazję poznać 
historię najbliższej okolicy i wysłuchać 
wspomnień powstańców. Klasa VB przy-
gotowała na godzinie wychowawczej 
gazetkę prezentującą najistotniejsze in-

formacje związane z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości.

Na dzień 8 listopada 2018 r. zaplano-
wano w Turawie akcję sadzenia drzew 
– „Sto dębów na Stulecie Odzyskania 
Niepodległości”. Pani sołtys Teresa Żu-
lewska zaprosiła do udziału naszych 
uczniów, którzy chętnie się włączyli, 
świetnie pracowali i wrócili do Szkoły 
bardzo zbudowani udziałem w projekcie 
patriotyczno-ekologicznym. 

Minister Edukacji Narodowej oraz 
Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze 
Edukacji Narodowej zaprosili wszystkie 
placówki oświatowe do udziału w akcji 
„Rekord dla Niepodległej”, polegającej 
na wspólnym zaśpiewaniu w piątek, 9 li-
stopada 2018 r. o godzinie 11:11, czterech 
strofek hymnu narodowego. Skwapliwie 
wzięliśmy udział w projekcie, uzyskaliśmy 
zgodę na zajęcie nowej Hali im. Joachima 
Halupczoka, a nasze zaproszenie przyjęli 
najmłodsi obywatele naszej gminy – 
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
w Turawie. Obiekt został udekorowany, 

„Tydzień niePodleGłości” w PuBliczneJ 
SzKole PodSTAwoweJ w TurAwie
AndrzeJ ByrA – DyRekToR PUBLiCZNeJ sZkoły PoDsTAWoWeJ W TURAWie

corocznie placówki oświatowe naszej gminy uroczyście celebrują święto niepod-
ległości, jednak w tym roku przeżyliśmy szczególną – setną rocznicę, stąd pomysł, 
by rozciągnąć obchody na cały tydzień. 
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„Tydzień niePodleGłości” w PSP
specjalnie na tę okazję nauczyciel pla-
styki pan Zygfryd Mazur przygotował 
imponujący obraz orła, wykorzystany 
później w kilku innych uroczystościach, 
tekst hymnu wyświetlono za pomocą 
rzutnika. Uroczystość krótka, ale bardzo 
podniosła, szczególne wrażenie robiła 
powaga i zaangażowanie przedszkolaków 
oraz pierwszo– i drugoklasistów. 

Swego rodzaju podsumowaniem 
obchodów była uroczysta akademia, 
przygotowana przez nauczycieli historii 
– panią Jolantę Ilnicką i pana Jerzego Fa-
rysa, oraz panią Agnieszkę Waluś, która 
prowadzi zajęcia teatralne w klasie IIIA 
gimnazjalnej. Szkolny chór przygotowany 
przez panią Judytę Niedźwiedzką-Mykitę 
wykonał pieśni patriotyczne. Akademii 
towarzyszyły wystawy plastyczne: na 
lekcjach historii klasy IV wzięły udział 

w akcji „Życzenia dla Polski” – każde 
dziecko po wysłuchaniu krótkiej prelekcji 
nauczyciela o tym, jak i dlaczego Polska 
odzyskiwała niepodległość, wykonało 
własnoręcznie kartkę z życzeniami, a na-
stępnie umieściło ją na szkolnej gazetce. 
Klasa VIII realizowała projekt „Kultura 
i nauka II RP” – uczniowie zbierali infor-
macje na temat osiągnięć polskiej nauki 
okresu międzywojennego i wykonywali 
postery, które następnie wykorzystano 
do stworzenia szkolnej wystawy podczas 
apelu. Klasa IIIC gimnazjalna realizo-
wała projekt „Drogi do niepodległości”: 
uczniowie samodzielnie wyszukiwali 
informacje na temat wydarzeń, które 
doprowadziły Polaków do niepodległego 
państwa, a następnie wykonali postery, 
z których stworzyli wystawę udostępnioną 
pozostałym uczniom szkoły. 

Wydawało się, że na tym obchody 
się skończą, tymczasem do akcji weszli 
Seniorzy naszej gminy, zmobilizowani 
przez panią Marię Kulę – w imponującej 
Hali im. Joachima Halupczoka zorgani-
zowano 22 listopada Niepodległościową 
Spartakiadę Senioralną, a uczniowie 
naszej Szkoły udzielili wydatnej pomocy 
w przygotowaniu i obsłudze zawodów. 

Jesteśmy bardzo dumni z naszej Nie-
podległej Ojczyzny, a także z faktu, że 
potrafiliśmy w sposób godny i uroczysty 
świętować Jej jubileusz. Jako społeczność 
szkolna zorganizowaliśmy szereg przed-
sięwzięć, wzięliśmy udział w inicjaty-
wach innych osób i organizacji, wszystko 
przebiegło bez zakłóceń, w atmosferze 
patriotyzmu i szacunku dla Narodowych 
Symboli.
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Miejscem imprezy jest wiejski plac 
zabaw, gdzie rozpala się ognisko 

i czeka na przyjście uczestników. Cała 
impreza rozpoczyna się około godziny 
16.30 w kościele parafialnym krótkim 
nabożeństwem, gdzie ks. proboszcz 
wszystkich pobłogosławi i wyruszamy 
w trasę. Przewodniczy nam św. Marcin 
w pięknym przebraniu na koniu. Orszak ze 
św. Marcinem, małe dzieci z lampionami, 
starsze z pochodniami, przy dźwiękach 
młodzieżowej orkiestry idą ulicami wsi 
aż na plac zabaw. Na placu zabaw po-
chodnie są ustawiane w piaskownicy, 

gdzie dodatkowo oświetlają plac. Panie, 
które obsługują imprezę, częstują wszyst-
kich uczestników rogalami marcińskimi 
i ciepłą herbatą. Robią to co roku, za co 
im serdecznie dziękuję. 

Atmosfera jest bardzo przyjemna, 
po przemarszu koń św. Marcina jest do 
dyspozycji dzieci małych i większych, 
korzystają z przejażdżki na koniu. Mając 
na uwadze bezpieczeństwo uczestników, 
całą imprezę zabezpieczają nasi strażacy 
z OSP, a członkowie Rady Sołeckiej to 
najbardziej zaangażowane osoby przy 
jej organizacji, im też składam podzię-

kowania. Zaś największe podziękowa-
nia należą się wszystkim uczestnikom, 
a szczególnie rodzicom małych dzieci, 
z którymi przychodzą, bo bez ich udziału 
nie byłoby imprezy. 

Chcę nadmienić, że impreza jest dla 
wszystkich małych i dużych, cieszę się, 
że nasze sołectwo odwiedzają nawet 
mieszkańcy sąsiednich okolicy, nawet 
Opola i Nysy. Jeszcze raz wszystkim za 
wszystko gorąco dziękuję i do zobaczenia 
za rok.

W związku ze zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
radości, spokoju i pomyślności.

oBchody św. MArcinA – iMPrezA cyKlicznA
różA wieczoreK

obchody św. Marcina to ostatnia impreza w danym roku kalendarzowym. w na-
szym sołectwie organizujemy ją od ośmiu lat, bardzo dobrze się przyjęła. 11 
listopada to już późna jesień, ale pogoda zawsze nam sprzyja, a to sto procent 
sukcesu w organizacji. 
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w bieżącym roku grupa mieszkań-
ców z ul. Głównej przygotowała 

koronę i dary na Mszę Św. Dożynkową, 
reprezentowała również nasze sołectwo 
na dożynkach gminnych. Za wielkie 
zaangażowanie należą im się gorące 
słowa podziękowania od wszystkich 
mieszkańców Zakrzowa. Po południu, 
23 września większość mieszkańców 
spotkała się na biesiadzie dożynkowej. 
Swą obecnością zaszczycił nas pan wójt, 
ks. proboszcz i ks. wikary, a zabawiał 
wszystkich zespół, który świętuje z nami 
dożynki od kilku dobrych lat. Za sprawą 
naszych aktorów: Justyny Warzechy, Mo-

niki Heflik, Waldka Świtały i Mateusza 
Korzeniec na biesiadę zawitała sama 
Magda Gessler. Niestety, nic jej u nas 
nie smakowało, zachwyciła się jedynie 
trunkiem „zakrzowski blitz”. Poczęstunek 
na biesiadę przygotowała Rada Sołecka, 
a piwo, jak zawsze, zasponsorował radny 
Leonard Warzecha.

• 11 października w pałacu w Paw-
łowicach został rozstrzygnięty konkurs 
ogłoszony przez Urząd Marszałkowski 
w Opolu na najlepszą inicjatywę reali-
zowaną w ramach funduszu sołeckiego 
w latach 2010-2017. Nasze sołectwo zgło-
siło do konkursu projekt pn. „Remont 

świetlicy wiejskiej w Zakrzowie Turaw-
skim”. Zaskoczeniem dla wszystkich 
było zaproszenie Zarządu Województwa 
Opolskiego skierowane do sołtysa i Rady 
Sołeckiej. Okazało się, że nasz projekt 
zdobył III miejsce oraz nagrodę w wys. 
2 tys. zł. Na uroczystości obecny był 
marszałek województwa pan Andrzej 
Buła, wicemarszałek Stanisław Rakoczy 
oraz poseł Ryszard Wilczyński.

• 24 listopada sołtys i Rada Sołecka 
zorganizowali dla młodzieży z Zakrzo-
wa, Kadłuba i Ligoty kurs tańca towa-
rzyskiego. Instruktorzy – pan Zbyszek 
Karpiński z małżonką z zespołu ALVARO, 
uczyli obecnych m.in. walca wiedeńskie-
go i angielskiego. Po wyczerpujących 
zajęciach była pizza, tańce oraz wróżby 
andrzejkowe, które przygotowała pani 
Zuzia Kubiczek.

nowinKi zAKrzowSKie
MAriA zuBeil
na dożynkach gminnych, wójt wręczał statuetki osobom i organizacjom, które wy-
różniły się w różnych dziedzinach. wśród wyróżnionych znalazła się Kasia Krawczyk 
za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz Stowarzyszenie „nasz zakrzów Turawski”, 
które reprezentował prezes Stowarzyszenia Jerzy zubeil za promocję gminy.
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reMonT KrzyżA KościołA 
w zAKrzowie TurAwSKiM
Jerzy FAryS

Krzyż wraz z kulą na starym drewnianym kościele w Za-
krzowie Turawskim uległ niebezpiecznie przechyleniu. 

Z inicjatywy strażaków z OSP Kadłub Turawski we wrześniu 
2018 r. przechylone elementy zostały zdjęte, by mogły przejść 
renowację. Wkrótce wyremontowany krzyż i kula zawisły na 
wieży. Szczególne zasługi w tym przedsięwzięciu mieli: naczelnik 
OSP Andrzej Latusek z Zakrzowa Turawskiego i Ewald Gabryś 
z Kadłuba Turawskiego. Zaangażowani byli także młodzi 
druhowie: Marcin Cziolek i Szymon Biskup.

ludowy Zespół Sportowy Zawada jest 
jednym z najmniejszych w gminie, 

obecnie działa u nas sekcja seniorska piłki 
nożnej. Drużyna występuje w opolskiej 
klasie „B”. Na chwilę obecną możliwości 
sportowe nie pozwalają nam na występy 
w wyższych klasach rozgrywkowych, 
skupiamy się więc na sprawnym funk-
cjonowaniu w szeregach B-klasowców. 
Rundę jesienną sezonu 2018/2019 koń-
czymy na 8 miejscu w ligowej stawce 
(B klasa, gr. V). 

Cieszymy się z małego sukcesu, jakim 
jest awans do 3 rundy Pucharu Polski na 
szczeblu terytorialnym OZPN (Opole 
i powiat opolski). W listopadzie 2018 na 
koniec rozgrywek udało się nam pokonać 
kolejno w pierwszej rundzie drużynę KS 
Chrząszcz Chrząszczyce, a w drugiej LZS 
Turawa. W meczu trzeciej rundy zagramy 
na wiosnę 2019 z drużyną LKS-u Grosz-
mal Opole. 

Klub to nie tylko rozgrywki sporto-
we, chociaż one są esencją działalności. 
Nasz klub tworzą zawodnicy, członkowie 
Stowarzyszenia i sympatycy odwiedza-
jący nasze mecze. Od kilku sezonów 
staramy się połączyć obszar działalno-
ści sportowej i organizacyjnej, tak aby 
razem tworzyły całość. Nie odkryjemy 
Ameryki, wspominając o tym, że nie 
ma możliwości działania drużyny bez 
zaplecza organizacyjnego i odwrotnie, 
jednak w małych klubach nie zawsze jest 
możliwe równomierne dbanie o rozwój 
obu obszarów na raz. My postawiliśmy 
na to i konsekwentnie chcemy to reali-
zować. Współgranie obszarów polega 
na budowaniu dobrych realizacji nie 
tylko w drużynie, ale w całym naszym 
LZS-owym środowisku. Podstawą dzia-
łalności, obok wsparcia jej przez gminę 
Turawa, jest zaangażowanie członków 
Stowarzyszenia LZS Zawada, które to za-

rządza klubem. Członkowie dobrowolnie 
się oskładkowali i w ten sposób wspierają 
realizację jego zadań. Drużyna złożona 
z zawodników identyfikujących się z klu-
bem to także wartość, którą cenimy i do 
której dążymy. Dopełnieniem całości są 
nasi kibice – sympatycy, których chcemy 
ściślej „związywać” z klubem, zapraszając 
ich szczególnie na nasze domowe mecze, 
podczas których raz na jakiś czas propo-
nujemy dodatkowe atrakcje w postaci 
np. konkursów. Od początku 2017 roku 
podczas meczy domowych wydajemy In-
formator Stowarzyszenia LZS Zawada pod 
nazwą „Spiker”, w którym publikujemy 
bieżące informacje dotyczące LZS Zawada, 
gazetka jest darmowa, a kibice mogą na 
bieżąco śledzić wydarzenia i informacje 
związane z działalnością LZS Zawada. 
„Spiker” za każdym razem trafia do rąk 
około 60 osób, bo tyle wynosi średnia 
frekwencja kibiców na meczach naszej 
drużyny, co obliczyliśmy, analizując 
spotkania w roku 2018. 

W CykLU, „Co się DZieJe W NAsZyCH kLUBACH sPoRToWyCH” DZiŚ kiLkA iNFoRMACJi Z LZs ZAWADA

nASzą PodSTAwą Są członKowie 
STowArzySzeniA, zAwodnicy i SyMPATycy
SeBASTiAn KloTKA, ZA ZARZąD sToWARZysZeNiA LZs ZAWADA

we wspomnianym cyklu prezentujemy informacje z „życia” klubów sportowych 
działających na terenie gminy Turawa. dziś kilka z lzS zawada.
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W obszarze organizacyjnym, poza 
codziennymi zadaniami, mijający rok 
upłynął nam na realizacji kolejnych za-
dań poprawiających infrastrukturę na 
terenie LZS Zawada. Wczesną wiosną 
przeprowadziliśmy coroczną aerację 
murawy boiska, dzięki niej udaje się nam 
utrzymać je w zadowalającej kondycji 
przez cały rok. Utrzymanie zielonego 
boiska, szczególnie w Zawadzie, nie należy 
do najłatwiejszych. Lokalizacja boiska na 
terenie pozbawionym zacienienia i mocno 
piaszczysty grunt powodują konieczność 
wspomagania trawy nawozami i obfite-
go podlewania. Dzięki zaangażowaniu 
członków zarządu odpowiedzialnych 
za utrzymanie boiska i funkcjonujące-
mu u nas automatycznemu systemowi 
nawadniania udało się nam w tym roku 
sprostać temu zadaniu. Jak już kiedyś 
wspominaliśmy, lokalizacja obiektu LZS 
Zawada w centrum miejscowości po-
woduje, że pełni on kilka funkcji. Obok 
funkcji ściśle sportowej, z której korzysta 
drużyna LZS Zawada, teren wykorzystuje 
szkoła podstawowa, realizując zajęcia 
sportowe dla uczniów, oraz w okresie 
przygotowań do zawodów pożarniczych 
także członkowie OSP Zawada. W mija-
jącym roku udało się nam obok boiska 
stworzyć plac treningowy, który na co 
dzień także udostępniamy mieszkańcom 
miejscowości, ten plac w połączeniu 
z istniejąca siłownią zewnętrzną doposa-
żoną dzięki Radzie Sołeckiej z gminnych 
środków w ramach Funduszu Sołeckiego 
tworzy dobre miejsce rekreacji. Teren 
przy boisku wykorzystywany jest także 
podczas organizacji wydarzeń sołeckich, 
jak np. Festyn „Lato w Zawadzie” czy do-
żynki. Chociażby z tych kilku względów 
dbanie o rozwój infrastruktury w tym 
miejscu jest bardzo istotne, toteż jako 
Stowarzyszenie LZS Zawada w miarę 
naszych możliwości staramy się reali-
zować. Warto wspomnieć, że przy okazji 
przygotowywania placu treningowego 
pomyśleliśmy także, aby dostosować go 
do potrzeb organizacji wspomnianych 
wydarzeń sołeckich. We współpracy 
z Radą Sołecką wyposażyliśmy go też 
wcześniej (2017 r.) w oświetlenie. W 2018 
roku udało się nam także zakończyć 
instalację oświetlenia metalohalogeno-
wego po jednej ze stron boiska (od ul. 
Luboszyckiej). Rozpoczęliśmy również 
przygotowania do instalacji oświetlenia 
po drugiej stronie na już istniejących słu-

pach. Inwestycje przy wsparciu środków 
gminnych w ramach Gminnego Zrze-
szenia LZS chcemy zrealizować w 2019 
roku – realizacja tego zadania pozwoliłaby 
na kompleksowe oświetlenie boiska. 
W mijającym roku zaadaptowaliśmy na 
potrzeby gospodarcze blaszany garaż oraz 
wymieniliśmy siedziska w szatni gości. 
Dzięki przychylności pozostałych klubów 
zrzeszonych w Gminnym Zrzeszeniu LZS 
w Turawie otrzymaliśmy wsparcie, które 

w połączeniu ze środkami przekazanymi 
nam przez firmę „Stegu” umożliwiły nam 
wymianę starych metalowych bramek na 
nowe aluminiowe. Ta inwestycja popra-
wiła bezpieczeństwo osób korzystających 
z boiska, w tym mieszkańców Zawady 
i uczniów miejscowej szkoły. 

Wsparcie sponsorów i darczyńców 
jest dla nas bardzo ważne, chociaż LZS 
Zawada nie ma ich zbyt wielu, serdecznie 
dziękujemy tym, którzy nas wspierają – 
szczególnie w rozwoju infrastruktury. 
W ostatnim czasie obok wspomnianej 
firmy „Stegu” są to jeszcze m.in.: pan 
Stanisław Bulski, państwo Leokadia 
i Andrzej Wodniccy, firma „Agra” Opole, 
firma „Elektroserwis” Zawada, firma 
Stolarstwo Dudek Kotórz Mały, firma 
Ciesielstwo – Dekarstwo Woźny Ko-
tórz Wielki. W ostatnim czasie swoim 
zaangażowaniem wsparli nas też m.in.: 
pan Marek Mateja, pan Tomasz Duda,  
pan Dariusz Gruner, pan Georg Victor, 
pan Tomasz Lasek, pan Rafał Skucik oraz 
firma „Langosz”, „Seget” i inni. 

Jako że Stowarzyszenie LZS Zawada 
prowadzi działalność sportową i rekre-
acyjną służącą wzbogacaniu oferty kul-
turalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz 
ma za zadanie integrować wokół tej 
działalności lokalną społeczność, cenimy 
sobie współpracę z Radą Sołecką Zawady, 

radnymi Rady Gminy z Zawady, Gminą 
Turawa, Szkołą Podstawową w Zawadzie, 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Zawadzie, 
Mniejszością Niemiecką – DFK Zawada 
oraz wszystkim tymi, z którymi mieliśmy 
okazję dotychczas razem działać. Oprócz 
współpracy przy organizacji treningów 
sportowo pożarniczych, festynu „Lato 
w Zawadzie”, „Martinstagu” włączyliśmy 
się ostatnio w organizację Szkolnego 
Kiermaszu Bożonarodzeniowego, m.in. 

przekazując na ten cel wykonane przez 
naszych członków stroiki świąteczne. Cie-
szymy się też, że mogliśmy na zaproszenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie 
razem z jej członkami włączyć się w akcję 
„Szlachetna Paczka” 2018 i wspomóc 
przygotowanie przez nich prezentu.

członKowie STowArzySzeniA  
lzS zAwAdA 

Matyszok Piotr, Malek Krystian, Krok 
Andrzej, Klotka Joachim, Klotka Seba-
stian, Kulawik Krystian, Bihun Woj-
ciech, Bihun Łukasz, Brzezina Adrian, 
Borochowski Łukasz, Brandt Helmut, 
Brandt Adrian, Chmiel Michał, Nowański 
Rafał, Polednia Piotr, Pikos Mateusz, 
Pikos Artur, Pańczyk Krzysztof, Bulski 
Stanisław, Długosz Marek, Adamiec Jerzy, 
Sosna Franciszek, Czech Beniamin, Malek 
Waldemar, Wacławek Jolanta, ś.p. Długosz 
Emil, ś.p. Świtała Alfred

Wszystkim naszym sympatykom, dar-
czyńcom, zawodnikom oraz członkom 
Stowarzyszenia z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo 
radości i spokoju, a w Nowym Roku 
2019 spełnienia marzeń oraz szczę-
ścia w życiu osobistym i zawodowym. 
W wolnej chwili oczywiście zapraszamy 
Państwa na mecz! 

nASzą PodSTAwą Są członKowie STowArzySzeniA...
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w tym roku po wielu latach przerwy 
odbyły się mistrzostwa gminy w in-

dywidualnych biegach przełajowych i po 
raz pierwszy w historii w drużynowych 
biegach przełajowych. Na wstępie parę 
słów wyjaśnienia, co to są drużynowe 
biegi przełajowe. To nowa konkurencja, 
w której startują drużyny składające się 
z czterech zawodników. Wynik druży-
ny to suma punktów zdobytych przez 
czterech zawodników. Według punktacji 
za I m zawodnik otrzymuje 1 pkt., za II 
m 2 pkt itd., czyli drużyna, która zdobywa 
najmniej punktów, zostaje zwycięzcą 
zawodów. Mistrzostwa miały miejsce 26 
września na stadionie w Kotorzu Małym. 
Odbyło się 6 biegów z podziałem na płeć 
i na kategorie wiekowe. Wyniki:

Klasyfikacja drużynowa: 
2008 i młodsi – dziewczęta 800 m
I m – PSP w Ligocie Tur.
II m – PSP w Turawie 
III m – PSP w Osowcu
 
2008 i młodsi chłopcy 800 m 
I m – PSP w Turawie 
II m – PSP w Ligocie Tur.
III m – PSP w Bierdzanach

2006-2007 dziewczęta 1200 m
I m PSP w Ligocie Tur.
II m – PSP w Zawadzie
III m – PSP w Osowcu 

2006-2007 chłopcy 1200 m 
I m – PSP w Osowcu 
II m – PSP w Ligocie Tur.
III m – PSP w Zawadzie

2003-2005 dziewczęta 1600 m 
I m – PSP w Ligocie Tur.
II m – PSP w Turawie 
III m – PSP w Osowcu
 
2003-2005 chłopcy 1600 m
I m – PSP w Turawie 
II m – PSP w Zawadzie
III m – PSP w Osowcu 

Klasyfikacja indywidualna:
2008 i młodsi – dziewczęta 800 m
I m – Maja Born z PSP w Ligocie 

Tur.
II m – Lena Born z PSP w Ligocie 

Tur.
III m – Małgorzata Buczek z PSP w Li-

gocie Tur.

2008 i młodsi – chłopcy 800 m
I m – Rafał Płaskonka z PSP w Bier-

dzanach
II m – Olaf Bednarski z PSP w Tu-

rawie
III m – Mateusz Stotko z PSP w Tu-

rawie

2006-2007 dziewczęta 1200 m
I m – Patrycja Lukas z PSP w Zawa-

dzie
II m – Magdalena Buczek z PSP w Li-

gocie Tur.
III m – Amelia Farys z PSP w Ligota 

Tur.

2006-2007 chłopcy 1200 m
I m – Florian Sochor z PSP w Osowcu 
II m – Paweł Hełka z PSP w Ligocie Tur.
III m – Bartosz Słychań z PSP w Osowcu

2003-2005 dziewczęta 1600 m
I m – Katarzyna Krawczyk z PSP w Li-

gocie Tur.
II m – Julia Wenzel z PSP w Ligocie 

Tur.
III m – Emilia Krawczyk z PSP w Li-

gocie Tur.

2003-2005 chłopcy 1600 m
I m – Dominik Nowak z PSP w Tu-

rawie
II m – Bartosz Gabor z PSP w Za-

wadzie
III m – Bartosz Czarnuch z PSP w Tu-

rawie.

Po etapie gminnym zorganizowano 
zawody na szczeblu powiatowym. Wyniki 
uzyskane w biegach indywidualnych: 

Katarzyna Krawczyk (fot. 1) – III 
miejsce Julia Wenzel – VI. Katarzyna 
Krawczyk reprezentowała naszą gminę 
na zawodach wojewódzkich, na których 
zdobyła wysokie V miejsce.

W finale powiatowym w drużynowych 
biegach najmłodsze dziewczęta z Ligoty 
Tur.: Maja Born, Lena Born, Małgorzata 
Buczek, Natalia Konieczko (fot. 2) zajęły 
II miejsce. Podobnie najstarsze dziewczęta 
z Ligoty Tur.: Katarzyna Krawczyk, Julia 
Wenzel, Emilia Krawczyk, Maja Prządo, 
również zajęły II miejsce (fot. 3). Niestety, 
do finału wojewódzkiego awansowały 
tylko drużyny, które zdobyły I miejsce.

Najpopularniejszą dyscypliną sporto-
wą – jak powszechnie wiadomo – zde-
cydowanie jest piłka nożna, tym razem 
w wydaniu halowym. I tu ciekawostka; 
były to pierwsze historyczne zawody 
w halowej piłce nożnej w naszej gminie. 
Z uwagi na to, że hala sportowa nie była 
jeszcze ukończona, zawody zostały roze-
grane na boisku wielofunkcyjnym obok 
hali. Impreza odbyła się 11 października 
w Turawie z podziałem na kategorie 
wiekowe. A oto uzyskane wyniki:

ze SzKolnych Aren SPorTowych
GrzeGorz KwiecińSKi

A oto garść najnowszych informacji o wydarzeniach sportowych. zaczynamy od 
biegania jako najprostszej formy aktywnego spędzania czasu wolnego. z zado-
woleniem można stwierdzić, że wśród naszych uczniów bieganie cieszy się dużą 
popularnością. świadczy o tym liczba uczestników, którzy wzięli udział w mistrzo-
stwach gminy w biegach przełajowych; na starcie stanęło 70 uczniów.

1
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ze SzKolnych Aren SPorTowych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej /kate-

goria dla roczników 2003–2005/

Dziewczęta:
I m – PSP w Turawie
II m – PSP w Ligocie Tur.
Chłopcy:
I m – PSP w Turawie
II m – PSP w Osowcu
III m – PSP w Węgrach
IV m – PSP w Ligocie Tur.

Igrzyska Dzieci 
Dziewczęta:
I m – PSP w Turawie
II m – PSP w Ligocie Tur.
Chłopcy:
I m – PSP w Ligocie Tur.
II m – PSP w Osowcu
III m – PSP w Bierdzanach
IV m – PSP w Turawie
V m – PSP w Węgrach

Drużyna PSP w Turawie (rocznik: 
2003–2005) wzięła udział w półfinale 
powiatowym, na którym zajęła III miej-
sce. (fot 4)

2

3

4
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PodzięKowAnie

Składam Panu Franciszkowi Paraszczukowi 
serdeczne podziękowania za pisanie wierszy, które 
w okresie 2013-2018 publikowane były na łamach 

kwartalnika gminy Turawa „Fala”. 

Poezja ta opiewała szacunkiem, radością i miłością 
do kobiet – żon i matek, oraz stanowiła drogę do 

edukacji Czytelników i Mieszkańców gminy Turawa.
Dziękując za dotychczasową współpracę, życzę 

Panu wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów 
w twórczości.

Redakcja oraz wójt gminy Turawa

Malarz

Pomalował świat na biało

malarz czasu nieśmiertelny,

przykrył łąki bujnej trawy

i bezlistne ubrał drzewa.

Rzekę zakuł w lodu bryłę,

zostawiając ledwo stróżkę,

brudne drogi zakrył puchem,

tworząc białą kołdrę świata.

Dachom domów ubrał czapy,

pomalował szyby mrozem,

nie oszczędził samochodów -

wszystkie w jednym są kolorze.

Radość sprawił dzieciom wielką,

one z puchu zrobią cuda

i choć cały świat na biało,

to policzki już różowe.

Zaraz śnieżny bałwan stanie,

też na biało malowany,

bo ten malarz moi mili

jest przez dzieci uwielbiany.

Puzzle

Z okruchów świat stworzony,

poskładany z kilku paczek puzzli.

Coś pasuje – coś na siłę powciskane,

puste miejsca wciąż niewypełnione.

Bóg lubi żartować.

W kasynie życia gra ludzkim losem.

Serce rozdzieli i w dwa ciała włoży,

w świat wyśle, by połówki się szukały.

Tak kroczymy w szklanym świecie,

po okruchach swego życia,

tak pragniemy złożyć w całość,

to co żartem Bóg rozdzielił.

Strażnik czasu przy zegarze

wydeptuje wkoło ścieżkę,

nie pozwoli czasu dotknąć

on zarządza kres szukania.

Śpieszmy zatem szukać puzzli,

by wypełnić nimi luki,

nim zegara kurant stary

zagra hejnał końca drogi.

To co ważne
Zabiegani, zalatani, bo prezenty, 
ciasto, ryby…
zjedzie cała się rodzina, nawet wujek 
ten z Florydy.
Jeszcze drzewko niekupione, bombki 
jakieś też niemodne,
no i na złość całym świętom Jasiek 
rozpruł stare spodnie.
Bezlitosny jest kalendarz, urlop cały 
już wybrany,
ogarnięte są potrawy, ale dywan 
niewyprany.
Chyba spóźnię się na święta 
i wyśmieje mnie rodzina,
jeszcze tydzień do Wigilii, a ja karpia 
dalej nie mam.
Pomyślałem też o dzieciach, że i one 
mają święta,
a ja listu nie czytałem, zapomniałem 
o prezentach.
Czytam list i robię oczy, o podarkach 
ani słowa.
„…Panie Boże – pisze dziecię, niech 
rodzina będzie zdrowa…”

A.B.
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Znaczenie wyrazów: POZIOMO: 4 – zgaga, choroba żołądka; 9 – 
płytkie miejsce w rzece lub jeziorze; 10 – zabawka niemowlęca; 11 
– muł na dnie stawów; 12 – nałóg stałego używania narkotyków; 18 
– największy instrument smyczkowy; 22 – miasto w niemczech nad 
Menem lub odrą; 23 – chorobliwe podpalanie; 24 – twardy cukierek 
owocowy; 25 – przenośnik rękopisu dla zachowania ciągłości kart; 
30 – wieś w pow. kętrzyńskim, gm. Barciany; 34 – coś wstrętnego, 
budzącego odrazę; 35 – zielony kamień szlachetny; 36 – jednobarw-
na pisanka; 41 – obywatel nepalu; 46 – najbardziej czynny działacz 
organizacji; 47 – rozbudowa budynku o piętro; 48 – lokal, w którym 
serwuje się kawę; 49 – spacerowy powóz konny. 
PIONOWO: 1 – tkanina do malowania obrazów; 2 – rączka, trzonek; 
3 – szeroka wstęga; 4 – rodzaj kary pisemnej; 5 – policyjny nad podej-
rzanym; 6 – jezioro na wybrzeżu słowińskim; 7 – suche źdźbła zbóż; 
8 – auto na telefon; 13 – czarny na drodze; 14 – ...Dolny, przejście 
graniczne z niemcami; 15 – nitki w rosole; 16 – mieszka na wyspie 
nine; 17 – córka zeusa i temidy; 18 – ziele do kiszenia ogórków; 
19 – pracuje pod wodą; 20 – kubański taniec; 21 – mafia, szajka; 

26 – suwak lub ciastko z kremem; 27 – największe miasto nigerii; 
28 – ważne zadanie do spełnienia; 29 – przyzwyczajenie, nałóg; 
31 – siły zbrojne, wojsko; 32 – noblista z 1933 r.; 33 – wieś w gminie 
turawa nad Małą Panwią; 36 – całujesz ją, gdy dom zamknięty; 37 – 
z pasywami; 38 – skrzypi w futrynie; 39 – miasto w Fidżi; 40 – owoc, 
gagatek; 42 – miasto św. antoniego; 43 – niki, słynny kierowca 
Formuły 1; 44 – spisek milczenia; 45 – stragan na bazarze.
rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła od 1 do 95.

ŻART GRosZA WART
ZeBRAł AdAM BocheneK

Nastolatka odpowiada na pytania reportera w ankiecie 
ulicznej: 
– Jak wyobrażasz sobie piękną śmierć? 
– Tak jak umarł mój dziadek. 
– A jak umarł twój dziadek? 
– Zasnął i się już nie obudził. 
– Tak, to piękna śmierć. A jak byś nie chciała umrzeć? 
– No, tak jak przyjaciele mojego dziadka. 
– A jak oni zmarli? 
– Jechali tym samym samochodem, którym kierował mój 
dziadek.

* * *
Wnuczka pyta babcię: 

– Co to jest kochanek? 
Babcia zrywa się na równe nogi, otwiera szafę, a z niej 
wypada szkielet. 
– Popatrz, na śmierć zapomniałam

* * *
Do pomocy społecznej zgłasza się kobieta w sprawie 

zasiłku na dzieci. Urzędnik ją wypytuje: 
– Ile ma pani dzieci? 
– Dziesięcioro. 
– Imiona? 
– Brajan, Brajan, Brajan, Brajan, Brajan, Brajan, Brajan, 
Brajan, Brajan i Brajan.  
– Rany! To nie jest bez sensu? 
– Wie pan, jakie to wygodne? Wystarczy zawołać: „Bra-
jan, obiad” i wszyscy przybiegają. 
– A jak chce pani zawołać konkretnego? 
– To wtedy wołam po nazwisku.

* * *
Biegnie facet za odjeżdżającym z peronu pociągiem, 

macha rękami, krzyczy... W końcu pociąg znika powoli 

w oddali, zdyszany facet ciężko opada na ławkę. Podcho-
dzi do niego kolejarz:  
– Co, spóźnił się pan na pociąg?  
– Nie, kurczę, wyganiałem go z dworca!

* * *
Idzie Czerwony Kapturek przez las. Nagle z krzaków 

wyskakuje wilk i krzyczy:  
– Ha, ha, Kapturku, teraz pocałuję cię tam, gdzie jeszcze 
nikt cię nie całował!  
Kapturek patrzy na niego zdziwiona i mówi:  
– To całuj… i nadstawiła koszyk.

za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 104 w „Fali” 
nr 3/115/2018 nagrodę otrzymała pani Jolanta sowa 
z osowca. Hasło krzyżówki brzmiało: „sztuka życia to 
sztuka unikania cierpień”.
kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 105 prosimy 
nadsyłać do dnia 31 stycznia 2019 roku na adres: Redak-
cja kwartalnika „FALA”, ul. opolska 39c, 46-045 Turawa 
(Urząd Gminy Turawa). Redakcja
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uroczyste przekazanie samochodu strażackiego  
dla oSP Bierdzany

obchodziliśmy święto niepodległości

nagroda dla zakrzowa Turawskiego przyznana przez urząd 
Marszałkowski województwa opolskiego

zarybili i posprzątali Jezioro średnie

oktoberfest w Kotorzu Małym

Konkurs piosenki „nas łączy Muzyka”


