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„Chcę być piękna”...

...te słowa wymówiła niedawno
turawska Szkoła. Co prawda i tak
wyglądem nikogo specjalnie nie odstraszała, ale przecież każda osoba,
każda rzecz, a nawet budynek (!)
rodzaju żeńskiego pragnie piękności. Dlatego właściciele uczelni postanowili chociaż w części spełnić
jej marzenia. Niestety jednak, sejfy
turawskich władz do końca zapełnione nie są, a przecież jeszcze tak
wiele instytucji pragnie dostać z

nich jakąś sumę pieniędzy. Toteż
w/s Szkoły postanowiono:
– Otynkujemy Ci koratarze,
wymienimy drzwi, a także lampy
w całej Twojej dolnej części - rzekła pewnego razu Pani Dyrektor
do gimnazjalnego budynku, po
uprzedniej rozmowie z Wójtem Tyle jesteśmy Ci obecnie w stanie
pomóc...
– Dobra - przytaknęła główna zainteresowana - Umowa stoi!

Plan wydatków dla sołectw na 2007 rok
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Problemem był tylko termin wykonania make-up’u. Przez dziesięć
miesięcy Szkołę męczy banda rozwydrzonych dzieciaków, więc jedynymi właściwymi dniami do zrobienia
„przemiany” były ferie, kiedy młodzież spokojnie „okupowała” dom
i swą uczelnię omijała z daleka.
Nadszedł wreszcie długo oczekiwany 29 stycznia. Tego dnia już
z rana, gdy Szkoła ledwo co obudziła się ze snu, fachowcy wkroczyli do
budynku. Pracy było sporo, jednak
pośpiech robotników sprawił, że
Szkoła z minuty na minutę, z godziny na godzinę stawała się coraz ładniejsza, co wprawiło ją oczywiście w
niemałą dumę. Pracownicy naprawdę poważnie podeszli do sprawy i nie
tylko wykonali wszystko szybko i
sprawnie, ale też niewykle dokładnie. Pod koniec okresu ferii oznajmili wreszcie zadowoleni: „Skończyliśmy!” Szkoła z głową (czyt.:
dachem- dop. autora) uniesioną w
górze czekała już tylko, by przywitać swoich mieszkańców- uczniów.
I faktycznie, gdy weszli oni w drzwi
turawskiego gimnazjum, niemało się
zdziwili. Korytarz dużo ładniejszy,
zdecydowanie upiększono wejścia do
poszczególnych klas... Dla spragnionych postawiono także nowy automat do zakupu napojów. Wszystko
ładnie i pięknie, jednak po okresie
zastanowienia uczniowie rzekli:
– Szkoło, a co z Twoją górną częścią? Dlaczego nie unowocześniono
wnętrz Twoich pomieszczeń?
Szkoła nawet nie zdążyła ust.
otworzyć, a już Pani Dyrektor błyskawicznie odpowiedziała:
– I na to przyjdzie czas! Make up
jest wykonywany stopniowo. Ani się
obejrzycie, a już i cały budynek będzie chlubą gminy.
Nam, gimnazjalnym studentom,
nie pozostaje więc nic innego, jak
tylko czekać i... trzymać za słowo...
Oliwer Kubus
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Wizyta gości z Czech
W dniu 27 lutego 2007 roku
Gminę odwiedziło trzech gości z Republiki Czeskiej, z
Kraju Ołomunieckiego. Reprezentowali oni Gminę Dřevohostice (Obec Dřevohostice)
w osobach: Stanislav Skýpala
- Starosta Gminy (starosta
obce), Petr Dostál – Wicestarosta (místostarosta obce) oraz
ksiądz proboszcz z parafii Dřevohostice (pochodzący spod
Grodkowa). Podczas wizyty goście poznali część z najciekawszych miejsc Gminy Turawa:
Jeziora Turawskie, zabytkowe
kościoły drewniane w Zakrzowie Turawskim i Bierdzanach,
remizę strażacką w Węgrach.
Starosta Stanislav Skýpala
złożył na ręce Wójta Gminy,
Waldemara Kampy wstępne
zaproszenie dla Orkiestry
Strażackiej z Węgier na Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych w Dřevohosticach w dniach 28 – 29 lipca
2007 roku.
Z Gminą Dřevohostice
współpracujemy od czerwca
2006 roku, kiedy to podczas
podróży studyjnej do Kraju

Ołomunieckiego zrodził się
pomysł trwalszej współpracy. Już w czerwcu ubiegłego
roku, po powrocie z wyjazdu

studyjnego, Gmina Turawa
wystąpiła do władz Dřevohostic z propozycją współpracy
między naszymi gminami,

TURNIEJ SKATA
W OSOWCU

w szczególności w obszarze
wymiany kulturalnej, sportowej, strażackiej.
Tomasz Golec

Wiejska Izba Regionalna zaprasza

Ostatnią pozycja obchodów 60-lecia LZS „STAL” Osowiec był
turniej „SKATA” w dniu 28.12.2006 r. Turniej zorganizowano
dla zawodników, działaczy, sponsorów, kibiców i sympatyków
gry w „SKATA” Rozegrano dwie rundy.
Klasyfikacja końcowa pierwszej dziesiątki turnieju:
1. Paweł Kiszka
1.822 pkt.
2. Franciszek Jończyk
1.456
3. Tomasz Długosz
1.451
4. Piotr Jendryca
1.432
5. Jerzy Pech
1.387
6. Marian Batóg
1.299
7. Piotr Długosz
1.259
8. Piotr Gryglik
1.117
9. Joachim Madera
1.042
10. Andrzej Jendryca
957
Prezes „STAL” Osowiec wręczył zwycięzcy turnieju Pawłowi
Kiszce dyplom i pamiątkowy Puchar 60-lecia LZS ”STAL” Osowiec. Dyplomy i drobne upominki otrzymała również czołowa
szóstka „skaciarzy”
Następny turniej na życzenie uczestników odbędzie się
w grudniu br.
Artur Długosz

do wzięcia udziału w II edycji Konkursu organizowanego pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi
Turawskiej na najciekawszy eksponat muzealny.
Przypominając o zbliżającym się terminie jego zakończenia, ustalonym na dzień 31 marca br. Nadmieniam, że dotarły do nas niezwykle ciekawe przedmioty
datowane na przełom XIX i XX wieku i pochodzące nie
tylko z terenu naszej gminy. Takich eksponatów do tej
pory Izba nie posiadała.
Szczegółowy regulamin tegoż Konkursu zamieszczono w grudniowym numerze „Fali”, nagrody i wyróżnienia czekają na zwycięzców. Zapraszam. Danuta Matysek

Ważna informacja
dla mieszkańców Gminy Turawa
Przypominamy o obowiązku wymiany wszystkich książeczkowych dowodów osobistych (zielonych) na nowe
(plastikowe).
Wszystkie dowody osobiste wydane przed dniem
1 stycznia 2001 r. zachowują ważność tylko do
31.12.2007 r.
Wnioski składa się osobiście w Urzędzie Gminy w Turawie pok. 43 w godzinach funkcjonowania Urzędu.
Barbara Majewska
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Wybory w sołectwach
Zarządzeniem Nr 14 / 2007 Wójta
Gminy Turawa został ustalony harmonogram zebrań wiejskich, na których odbywały się wybory organów
jednostek pomocniczych gminy.
W okresie od 19 stycznia br. do
2 lutego br. w poszczególnych wsiach
odbywały się zebrania wiejskie.
W związku z tym, że w żadnym sołectwie w zebraniu nie uczestniczyła
1/5 mieszkańców, wybory przeprowadzone były w drugim terminie,

bez względu na frekwencję. Zgodnie
z obowiązującymi statutami sołectw
i określonymi w nich zasadami wyborczymi, wybory sołtysa i rady sołeckiej
odbywały się w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Mieszkańcy
obecni na zebraniu decydowali także
o liczebności rad sołeckich.
I tak poniżej w zestawieniu tabelarycznym podajemy najważniejsze
dane.

Sołectwo

Liczba
mieszkańców
uprawnionych
do głosowania

Liczba
mieszkańców
obecnych
na zebraniu

Wybrany Sołtys

Liczebność
Rady
Sołeckiej

BIERDZANY

831

96

RITA GABRYŚ
(ponownie)

6

KADŁUB
TURAWSKI

501

45

ERNEST GRZESIK
(ponownie)

7

KOTÓRZ
MAŁY

KOTÓRZ
WIELKI

LIGOTA
TURAWSKA

OSOWIEC

RZĘDÓW

TURAWA

WĘGRY

ZAKRZÓW
TURAWSKI

ZAWADA

774

312

652

1145

250

881

760

568

1129

52

33

KRYSTYNA WIECZOREK
(nowy)

MONIKA TWARDAWSKA
(nowy)

103

AGNIESZKA KASPRZYK
(nowy)

112

GERARD MARGOS
(nowy)

34

STEFAN BLOSZCZYK
(ponownie)

65

JANUSZ BUCZEK
(ponownie)

74

JERZY DZIUBA
(ponownie)

77

JERZY ZUBEIL
(ponownie)

74

ANDRZEJ SKRZIPCZYK
(ponownie)

9

9

9

9

7

9

9

7

9

Dziękujemy Sołtysom i Radom Sołeckim minionej kadencji za społeczne zaangażowanie, aktywność oraz
wniesiony wkład pracy na rzecz swojego środowiska.
Składamy gratulacje wybranym
Sołtysom oraz Radom Sołeckim życząc
im wiele satysfakcji, zdrowia, radości,
a przede wszystkim wiele sukcesów
osiąganych w pracy społecznej.
Stanisława Brzozowska
Sekretarz Gminy

Skład wybranej Rady Sołeckiej
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Benedykt Śliwa
Korneliusz Jaguś
Jan Wojnicki
Bonifacy Panicz
Jan Gryszczyk
Darek Rudnik
Krystyna Borkowska
Irena Wiesiołek
Krystian Dziemba
Krystyna Nowak
Barbara Widera
Małgorzata Wiesiołek
Karina Kała
Bernard Ciasto
Piotr Kostka
Anna Ledwoch
Aneta Matysek
Alfred Giza
Monika Morcinek
Elżbeieta Michalczyk
Gabriela Sopa
Jadwiga Dawid
Sebastian Czech
Wiesław Budnik
Antoni Oruba
Teofil Panek
Roman Respondek
Beata Mazur
Marcin Grochol
Adelajda Ebisz
Lucjan Nowak
Franciszek Mykietów
Henryk Graczyk
Stanisław Kolasa
Waldemar Rabe
Rajmund Gazda
Róża Wieczorek
Lidia Fronia
Ryszard Pawleta
Damian Morawietz
Lidia Twendera
Waldemar Krawczyk
Eryk Michalczyk
Danuta Dorn
Teresa Pielorz
Krysian Kulawik
Andrzej Kotula
Jolanta Wacławek
Mateusz Zapiór
Ruta Długosz

4.
5.
6.
5.
6.
7.

Hubert Nowak
Dorota Grzesik
Waldemar Spyra
Jan Salawa
Adrian kupka
Emil Wodniok

6.
7.
8.
9.

Dorota Kluczny
Regina Kern
Ryszard Kern
Józef Matysek

6.
7.
8.
9.

Krzysztof Netter
Mariusz Żygadło
Alfred Polednia
Aniela Kapala

6. Henryk Panicz
7. Henryk Staś
8. Hildegarda Kudrycz
9. Bronisława Duda
6.
7.
8.
9.

Henryk Bielak
Jarosław Żaba
Renata Kapral
Józef Derkacz

5. Alfred Kozioł
6. Zygfryd Grochol
7. Krzysztof Pyka
6. Wiktor Twardawski
7. Wojciech Słychoń
8. Alfred Joszko
9. Jerzy Mach
6.
7.
8.
9.

Waldemar Sochor
Adam Prochota
Zbigniew Kulesza
Rajmund Jończyk

5. Ewald Zajusz
6. Andrzej Frasek
7. Paweł Michalczyk
6.
7.
8.
9.

Helmut Brandt
Józef Gepert
Jan Bloszczyk
Józef Datko
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Wywiad z Eryką Matysek



- dyrektorem gimnazjum w Turawie
– Proszę czytelnikom Fali przybliżyć swoją postać.
– Nazywam się Eryka Matysek,
mieszkam w pobliskich Dylakach.
Pracę zawodową rozpoczęłam od
razu po studiach w 1981 roku w
Szkole Podstawowej w Turawie.
Na początku swojej kariery zawodowej uczyłam języka rosyjskiego, a
po okresie transformacji politycznej
pod koniec lat 80-tych zaczęłam nauczać języka niemieckiego. Ukończyłam filologię rosyjską na WSP w
Opolu (1977-1981), studia w NKJO
w Opolu (1993-1996), w 1993 roku
zdałam egzamin licencjacki na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie
ukończyłam studia magisterskie filologię germańską (2000-2002).
W 1999 roku rozpoczęłam pracę w
nowo tworzącym się gimnazjum w
Turawie, w którym pełniłam funkcję z-cy dyrektora w latach 20012006. Po rezygnacji P. Jerzego
Musielaka z funkcji dyrektora, od
1.09.2006 mnie powierzono funkcję
kierowania gimnazjum. 15 lutego
bieżącego roku odbył się konkurs
na stanowisko dyrektora gimnazjum w Turawie, który przeszłam
pomyślnie .
– Jaka jest Pani koncepcja funkcjonowania szkoły?
– Najważniejszym celem pracy
szkoły jest wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka i wszystkie
działania podejmowane w tej placówce muszą służyć jego realizacji.
Aby cel ten osiągnąć, konieczna
jest zgodna i efektywna współpraca
wszystkich nauczycieli, wychowanków oraz ludzi i instytucji wspomagających szkołę. Moim zamiarem,
jako dyrektora gimnazjum, jest
tworzenie szkoły, która spełnia
oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli, całej społeczności lokalnej
i władz gminy.
– W jaki sposób chce Pani podnieść
jakość nauczania uczniów?
– Naczelnym celem pracy w szkole
jest rozwój ucznia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów pochodzących z
różnych środowisk. Programy nauczania zostaną dostosowane do
możliwości uczniów oraz do warunków bazy szkolnej. Uczniom słabym
będzie udzielana pomoc w ramach
zajęć wyrównawczych, zaś uczniowie zdolni będą mogli rozwijać swo-

je zainteresowania w czasie zajęć
dodatkowych. Wszyscy uczniowie
będą mogli skorzystać z bogatej
oferty zajęć pozalekcyjnych.
– Jak chce Pani realizować funkcję
opiekuńczo-wychowawczą szkoły?
– Wydarzenia ostatnich miesięcy ujawniły kryzys wychowawczy
polskiego systemu edukacji. Szkoła
jest tym miejscem, gdzie uczniowie
spędzają wiele czasu, obserwując
zachowanie dorosłych, w grupie
rówieśniczej uczą się zasad współżycia społecznego, przejmują różne
wzory zachowań. Dlatego też należy podkreślić funkcję wychowawczą szkoły. Do naszego gimnazjum
dojeżdżają uczniowie z 11 wiosek.
Wszyscy uczniowie oczekujący na
odjazd autobusu będą mieli obowiązek uczęszczać do świetlicy
szkolnej. Zadaniem wychowawców świetlicy będzie zapewnić im
bezpieczeństwo i opiekę. Konieczne także będzie zaproponowanie
uczniom ciekawych form spędzania
czasu w świetlicy.
– Jak ma wyglądać współpraca z
rodzicami?
– Rola rodziców w szkole jest bardzo ważna. W dobie reformy stali
się oni najważniejszymi, obok dzieci, klientami naszych placówek. To
przecież oni decydują o wyborze
szkoły dla swoich pociech. Zamierzam poprowadzić politykę tzw.
„otwartej szkoły” i spowodować, by
rodzic nie tylko znali, ale również
aktywnie włączyli się w konstruowanie takich ważnych dokumentów, jak: programy wychowawcze i
edukacyjne, szkolne systemy oceniania, wizję pracy szkoły, ofertę
zajęć pozalekcyjnych. Dużą rangę
będę przykładać do całorocznych
spotkań z rodzicami. Chciałabym,
aby w naszej szkole tego typu spotkania nie były tylko przykrym obowiązkiem. Powinny zatem być zorganizowane tak, by rodzice poczuli
się równorzędnymi partnerami, by
zechcieli aktywnie uczestniczyć w
pracach i życiu szkoły.
– W jaki sposób chciałaby Pani poprawić warunki nauczania?
– Właściwa baza dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które
pozwalają realizować założone
przez szkolę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Publiczne
Gimnazjum w Turawie mieści się w

budynku, który liczy sobie 51 lat.
Pomieszczenia szkolne są mocno
wyeksploatowane i wymagają pilnego remontu. Tak więc konieczne jest wykonanie następujących
prac:
• Remont podłóg w salach lekcyjnych,
• Wymiana drzwi wewnątrz
budynku, remont korytarzy,
• Wymiana opraw oświetleniowych,
• Ocieplenie budynku szkoły,
• Dalsza wymiana mebli szkolnych,
• Budowa nowej sali gimnastycznej,
• Remont boiska,
• Remont ogrodzenia przed
szkołą,
• Zakup pomocy dydaktycznych.
Ponieważ szkoła posiada wspaniałe warunki terenowe, chciałabym
wypracować strategię kształcenia,
w której jednym z kierunków będzie nastawienie na sport, rekreację i wychowanie zdrowotne. Aby
ten cel osiągnąć, musimy rozwinąć
bazę sportowo- rekreacyjną oraz
wzbogacić placówkę o sprzęt sportowy. Nie jest to możliwe bez dużych nakładów finansowych. Myślę
jednak, że również ta bariera jest
do pokonania. Wierzę, że uda mi się
zrealizować wspaniały plan remontów i budowy obiektów sportowych.
Wówczas nasze gimnazjum będzie
najpiękniejszą szkołą w gminie.
– Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji tak wspaniałych planów.
Wywiad przeprowadził
Jerzy Farys
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Historia Gminy Turawa

Otwarta lista mieszkańców z Gminy Turawa, którzy stracili życie w latach 1939-1945 na skutek działań wojennych:
BIERDZANY

1. AUST Stefan
2. DANISCH Teodor
3. DREJA August
4. EKELT
5. ELIAS Franz
6. FENGLER Alfons
7. FLAK Josef
8. FRANKE
9. GORNY Roman
10. GRABNER
11. GRSESIK Josef
12. GRUND Emanuel
13. GRUND Georg
14. GRUND Paul
15. GRUND Wiktor
16. GRUND Karl
17. FENGLER
18. JAGIELLA Gottfried
19. JANKE
20. JONCYK Richard
21. JONIEZ Adam
22. KALEA Richard
23. KOWOL Peter
24. KÖLER Willi
25. KULAWIK Paul
26. KÜMMEL Willi
27. KUPKA Karl
28. KURT Georg
29. LEBIODA Gerhard
30. LESCH Paul
31. LESCH Richard
32. LUDWIG Felix
33. MAINKA Georg
34. OLBRICH August
35. OLBRICH Paul
36. PANITZ
37. PANITZ Josef
38. PLIWKE Alfred
39. PLOCH Max
40. PRZIBYLLAAugust
41. PRZIBYLLA Rudolf
42. PYKA Paul
43. PYTLIK Paul
44. RULLERT Karl
45. SCHMOLKA Franz
46. SCHMOLKA Johannes
47. SCHLEWALD
48. SCHLIWA Gerhard
49. SCHLIWA Josef
50. SCHLIWA Paul
51. SCHWIENTEK Eduard

52. SCHWIENTEK Felix
53. SCHWIENTEK Gerhard
54. SCHWIENTEK Josef
55. SCHWIENTEK Leon
56. SCHWIENTEK Wiktor
57. SCHWIRZ
58. SIGERT Heinz
59. SOBANIA Karl
60. STASCH Alfons
61. STASCH Felix
62. STASCH Josef
63. STRZELCYK Gerhard
64. STRZELCYK Karl
65. SWORA Alfred
66. URBANEK Leon
67. WANIEK Emanuel
68. WOITZIK August
69. WOITZIK Josef
70. WURST Josef

KADŁUB TURAWSKI
1. CZAPLIK Adolf
2. CZAPLIK Georg
3. CZAPLIK Josef
4. CZAPLIK Paul
5. CZAPLIK Theodor
6. DZIADEK Ewald
7. DZIADEK Johann
8. ERDMANN Adolf
9. ERDMANN Johann
10. ERDMANN Josef
11. GRZESCHIK Alfons
12. GRZESCHIK Paul
13. HÖHNE Waldemar
14. HOWON Edmund
15. HOWON Franz
16. HOWON Stefan
17. HOWON Theo
18. JAGUSCH Alois
19. JAGUSCH Georg
20. JAGUSCH Heinrich
21. JAGUSCH Josef
22. JAGUSCH Reinhold
23. KACZMARCZYK Johann
24. KALEJA Stanisław
25. KANSY August
26. KLIMAS Alfons
27. KLIMAS Franz
28. KLIMAS Georg
29. KLIMAS Johann
30. KLIMAS Paul
31. KLIMAS Rudolf

Zbiorowa mogiła poległych 18 żolnierzy w Zakrzowie
Turawskim.

32. KLIMAS Theofil
33. KMITTA August
34. KMITTA Edmund
35. KMITTA Paul
36. KOSCHARY Paul
37. KOSCHARY Theofil
38. KOTULLA Paul
39. KOTULLA Rudolf
40. KOTZ Adolf
41. KOTZ Franz
42. KOTZ Peter
43. KRAWCZYK Josef
44. KULIK Henrich
45. KUPKA Alfred
46. KUPKA Georg
47. KUPKA Gerhard
48. KUPKA Theodor
49. LATUSEK Konrad
50. LIPOK Theofil
51. LIPP Wilhelm
52. MATYSEK Stanisław
53. MAZUR Peter
54. MOCH Paul
55. MOCH Paul
56. MOCH Rudolf
57. MOJ Georg
58. MOJ Viktor
59. MORAWIETZ Franz
60. MÜNCH Bruno
61. ORLIK Karl
62. PANITZ Anton
63. PANITZ Felix
64. PANITZ Johann
65. PANITZ Paul
66. PANITZ Valentin
67. PLACHETKA Paul
68. REIMANN Bonifatins
69. SCHWITALLA August
70. SKIBA Franz
71. SLADEK Franz
72. SYGA Edward
73. SYGA Franz
74. SYGA Johann
75. SYGA Richard
76. WARZECHA Paul
77. WARZECHA Theofil
78. WIDERA Hubert
79. WIDERA Richard
80. WIENCZEK Maria
81. WIESCHOLEK Rochus
82. WODARA Paul
83. WODARA Roman
84. WODNIOK Alfred
85. WODNIOK Alois
86. WODNIOK Edmund
87. WODNIOK Emil
88. WODNIOK Theofil
89. WODNIOK Valentin
90. WODNIOK Valentin
91. ZMUDA Hans
92. ZMUDA Helene
93. ZMUDA Maria
94. ZMUDA Paul
95. ZYBON Paul

21. KORTZ Paul
22. KRAWCZYK Ignatz
23. KRAWCZYK Peter
24. KUBUS Karl
25. KUBUS Paul
26. KULLA Alex
27. KULLA Johann
28. KULLA Stefan
29. KULLA Theofil
30. LAKOTA Stanislaus
31. LANGOS Franz
32. LANGOS Paul
33. LEMPIK Alois
34. LIPPOK Johann
35. MATYSSEK Vinzent
36. MICHALCZYK Ludwig
37. MICHALCZYK Willi
38. NOWAK Edmund
39. NOWAK Heinrich
40. NOWAK Juliusz
41. NOWAK Rochus
42. NOWAK Vinzent
43. PATUSCHNY Thomas
44. PAWELLEK Josef
45. PIECHOTA Josef
46. PTASZEK Erwin
47. REICHERT Alfred
48. ROGOWSKI August
49. SCHNOTALLA Franz
50. SCHNOTALLA Franz
51. SCHNOTALLA Georg
52. SCHWEDA Hanz
53. SCHWIENTEK Max
54. SCHWIERTZ Karl
55. SCHYMANIETZ Richard
56. SMUDA Georg
57. TARARA Johann
58. TARARA Peter
59. TSCHÖKE Paul
60. WEBER Oskar
61. WIEDERA Josef
62. WIEDERA Paul
63. WIENCH Theodor
64. WIESCHOLLEK Josef
STYCZEŃ 1945
65. BIRKNER Johann
66. BIRKNER (Ehefrau)
67. BIRKNER jüngster Sohn
68. BIRKNER Erich
69. BIRKNER Gertrud z d.
Rogowski
70. BIRKNER Ginter
71. CZECH Josef
72. LOCH Hildegard
73. LOCH Josef
74. LOCH Maria
75. MATYSCHOK Josef
76. MATYSSEK Ignatz
77. POLEDNIA Anna
78. POLEDNIA Else
79. SCHNOTALLA Stefan
80. WIEDERA Johann
81. WIEDERA Renate

KOTÓRZ MAŁY

1. DLUGOS Franz
2. DLUGOS Josef
3. DZIUBA Josef
4. FELIX Paul
5. GROCHOL Josef
6. HALUPCZOK Josef
7. HALUPCZOK Paul
8. KERSTEN Artur
9. KONIECZNY Nikolaus
10. KOZLIK Walter
11. KROLL Max
12. KUPKA Ernest
13. KUPKA Josef
14. LAKOTTA
15. LANGOS
16. LANGOS Richard
17. MATYSSEK Peter
18. MILBRAND Karl
19. NOWAK Peter
20. PHILIPP
21. PRZYKLINK

1. BABCZYŃSKI Theofil
2. BIRKNER Franz
3. BLOSCZYK Alois
4. BOCIONEK Max
5. BURKHARD
6. CIOLLEK Josef
7. CIOLLEK Stefan
8. DOITZ Johann
9. DLUGOS Alois
10. DLUGOS Josef
11. DLUGOS Raphael
12. DLUGOS Viktor
13. DLUGOS Wilhelm
14. DRĄG Georg
15. DZIUBA Josef
16. DZIUBA Theofil
17. FOX Karl
18. HADASCH Stefan
19. JONCZYK Jakob
20. JONCZYK Stanislaus

KOTÓRZ WIELKI

22. SCHUSTER Josef
23. SCHUSTER Josef
24. SPYRA Josef
25. SPYRA Max
26. TARARA Gerhard
27. WIESBERG
28. WOSNITZA
STYCZEŃ 1945
29. DOMINIAK Maria
30. GISDER Franz
31. KUPKA Floreutina
32. KUPKA Michael
33. KUPKA Peter
34. MICHALCZYK Peter
35. NOWAK Theofil
36. STEIN Franz

LIGOTA TRAWSKA
1. BARTYLA Josef
2. BARTYLA Paul
3. BIENECK Karl
4. BLACHNIK Franz
5. DUDA Alfred
6. DUDA Alfons
7. FARYS Franz
8. FARYS Josef
9. FARYS Peter
10. GALLA Alfons
11. GALLA Emil
12. GALLA Heinrich
13. GRELLA Josef
14. GRYSCZYK Anton
15. GRYSCZYK Josef
16. GRYSKA Alfred
17. GRZESCHIK Emanuel
18. GRZESCHIK Erich
19. GRZESCHIK Franz
20. GRZESCHIK Johann
21. GRZESCHIK Johann
22. GRZESCHIK Josef
23. GRZESCHIK Konrad
24. GRZESCHIK Paul
25. GRZESCHIK Reimund
26. GRZESCHIK Robert
27. GRZESCHIK Robert
28. GRZESCHIK Teodor
29. JANCZYK Anton
30. JANTA Peter
31. KASPRZIK Paul
32. KATZMARCZYK Josef
33. KNOPP Johann
34. KOJ Ludwik
35. KOJ Paul
36. KOKOTT Hubert
37. KOKOTT Nikolaus
38. KOSOK Richard
39. KULIK Karl
40. KUROWSKI Bernard
41. KUROWSKI Erich
42. KUROWSKI Ignac
43. KUROWSKI Josef
44. KURSACKI Josef
45. LEPSY Maximilian
46. LESCH Franz
47. LESCH Vincent
48. LOCH Josef
49. LUX Georg
50. LUX Thomas
51. MENDEL Alfons
52. MENDEL Johann
53. MICHALCZYK Josef
54. MICHALIK Paul
55. MISCH Albert
56. MOCH Emil
57. MOCH Josef
58. MOCH Roman
59. MOJ Wiktor
60. PANITZ Florian
61. PANITZ Heinrich
62. PANITZ Josef
63. PANITZ Josef
64. PANITZ Konrad
65. PANITZ Peter
66. PANITZ Stefan
67. PLOTNIK Franz
68. PLOTNIK Teofil
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w okresie II Wojny Światowej
cz. VI

82. TWARDON Josef
83. WIENCH Erhard
84. WIENCH Josef
85. WODASCH Willi
86. WROBEL Ludwig
87. ZECH Karl
88. ZECH Karl
89. ZECH Richard

RZĘDÓW

Tablice w Węgrach.
69. PRZIBYLA Josef
70. ROJ Franz
71. SCHIKORA Vincent
72. SCHLIWA Anton
73. SCHWIENTEK Anton
74. SKIBA Konrad
75. SKIBA Paul
76. STASCH Paul
77. SYGA Franz
78. WODNIOK Alfred
79. WODNIOK Franz
80. WODNIOK Johann
81. WODNIOK Josef
82. WODNIOK Teofil
83. WOJCZYK Johann

OSOWIEC

1. BARTYLA Heinz
2. BARTYLA Theodor
3. BASTEK Erik
4. BIENIEK Wilhelm
5. BLACHA Johann
6. BLASZCZYK Inge
7. BUCHTA Franz
8. BUNKLE Alfred
9. BUNKLE Paul
10. DLUGOS Paul
11. DRAPATZ Aleax
12. DRAPATZ Alfons
13. DRAPATZ Franz
14. DRAPATZ Paul
15. FUL Paul
16. GAST August
17. GIEROK Franz
18. GRESCHIK Franz
19. GROL Walter
20. GÜNTER Paul
21. HAHN Else
22. JAGUSCH Paul
23. JANUS Hans
24. JANUS Edmund
25. JAGUSCH Paul
26. KALUZA Konrad
27. KALZOK Bernard
28. KANIUT Franz
29. KANIUT Josef
30. KARASCH Konrad
31. KLEMPTNER Emil
32. KLOS Erich

33. KNOP Johann
34. KNOP Rochus
35. KNOP Peter
36. KOJ Paul
37. KONIETZKO Vinzent
38. KOSIOL Alex
39. KOSIOL Georg
40. KOTULA Josef
41. KROL Franz
42. KROL Paul
43. KRAWZYK Georg
44. KUPKA Teodor
45. LAKOTA Franz
46. LAUNER Walter
47. LOREK Georg
48. LOREK Karl
49. LUKAS Konrad
50. LYP Erwin
51. MADERA Leonard
52. MATYSEK Robert
53. MOHRHARD Richard
54. MÜLLER Paul
55. MÜLLER Alois
56. PALT Franz
57. PASON Michael
58. PECH Peter
59. PIKOS Tomas
60. PILAWA Georg
61. PLACHTA Franz
62. PLONKA Alexander
63. REINERT Peter
64. RENZ Kurt
65. RETINGHAUS Walter
66. RYCHLIK Gerhard
67. SCHENK Johann
68. SCHLOTA Hans
69. SCHOLZ August
70. SCHOLZ Georg
71. SCHOLZ Paul
72. SCHUBERT Josef
73. SCHWIERZ Stanislaus
74. SLOWIK Florian
75. SLOWIK Josef
76. SOPPA Paul
77. SOSCH Ernest
78. STEIGER Herbert
79. STELMACH Wiktor
80. TROJAN Paul
81. TWARDAWSKI Josef

1. CZICHOS Vinzent
2. DAWID Karl
3. DAWID Roman
4. EBISCH Leon
5. EBISCH Paul
6. ERDMAN Leon
7. ERDMAN Tomas
8. FELIKS Georg
9. HONISCH Paul
10. KROLL Johann
11. KROLL Karl
12. KROLL Emanuel
13. KROLL Peter
14. KROLL Peter
15. KROLL Stefan
16. KRUPKA Paul
17. LAZIK Emil
18. MOCH Franz
19. MOCH Johann
20. MOCH Konrad
21. MOCH Teodor
22. NIESŁONY Bernard
23. NIESŁONY Konrad
24. PRZYKLYNK Hubert
25. RIDEL Joachim
26. WAWRZYNEK
27. WIESCHOLEK Anton
28. WIESCHOLEK Johann
29. WIESCHOLEK Leon
30. WIESCHOLEK Wiktor

TURAWA

1. ARBEITER Anna
2. ARBEITER Gerhard
3. BARCZIK Georg
4. BARTEK Rochus
5. BARTEK Viktor
6. BERGER Anton
7. BLACHA Johann
8. BOCK Alfred
9. BOCK Peter
10. BOCK Simon
11. BOCK Vinzent
12. DAWID Roman
13. DUDA Franz
14. DZIUBA Bruno
15. FACH Gerd
16. FARYS
17. FILIPEK
18. GOLLA Leo
19. GOLLA Max
20. GOLLA Michael
21. GOLLA Norbert
22. GOLLA Paul
23. GOLLA Viktor
24. GOLLA Vinzent
25. GROHOLL Ignatz
26. GRZESIK Karl
27. HALUPCZOK Alois
28. HALUPCZOK Alfons
29. HÄSLER Herbert
30. HYLA Viktor
31. JOSCHKO Franz
32. KALA Bernard
33. KENSY Stanislaus
34. KLAPAN Eduard
35. KOCHANEK Alfons
36. KROLL August
37. KROLL Georg
38. KRONFELD Stefan
39. KÜGLER Georg
40. KUPKA Alfons
41. KUPKA Eugen
42. KUPKA Franz
43. KUPKA Georg
44. KUPKA Gerhard
45. KUPKA Johann

46. KUPKA Josef
47. LAUER Johann
48. LES Leo
49. LINDIG Herbert
50. MAIFELD
51. MEIFELD Maria
52. MORAWIEC Anton
53. MUCHA Fred
54. NIESLONY
55. NIESTROJ Hans
56. NITZPON Johann
57. NOWAK Franz
58. NOWAK Johann
59. OKON Alois
60. PAINTZ Georg
61. PAINTZ Paul
62. PETERS Edmund
63. PILAWA Anton
64. PLOTNIK Alois
65. PLOTNIK Stefan
66. PLUSTWIG Gottfried
67. POWROSNIK Franz
68. PSIORZ Stefan
69. ROGOWSKI August
70. ROGOWSKI Richard
71. RYMARCZYK Alois
72. SCHEPELA
73. SCHULZ Werner
74. SCHWANITZ
75. SCHWANITZ Michael
76. SOWA Alois
77. SOWA Stefan
78. STORM Otto
79. STOTKO Albert
80. STRONG Friedel
81. SUS Alfons
82. TARARA Edmund
83. TARARA Johann
84. TARARA Michael
85. TARARA Teo
86. THIELETZEK Roman
87. TOMICZEK Bartholomäus
88. TREUBERG Karl
89. TWARDAWSKI Anton
90. TWARDAWSKI Benno

91. TWARDAWSKI Josef
92. TWARDAWSKI Stefan
93. Von GARNIER Detlef
94. Von GARNIER Karl Heinz
95. WOSNITZA
96. WURST Bruno
97. WURST Georg
98. WURST Rudolf
99. WURST Wilhelm
100. KUCHNIA

WĘGRY

1. BASTEK Franz
2. BASTEK Johann
3. CECH Paul
4. CECH Theodor
5. DLUGOSCH Franz
6. DLUGOSCH Leo
7. DLUGOSCH Paul
8. FIKUS Alois
9. FIKUS Alois
10. FIKUS Antonius
11. FIKUS Franz
12. FIKUS Josef
13. FRONIA Peter
14. FRONIA Thomas
15. FUHL Josef
16. GLADOS Josef
17. GOLLA Wilhelm
18. GRSESCHIK Johann
19. HADASCH Leo
20. KALUZA Georg
21. KAMPA Joachim
22. KAMPA Konrad
23. KASMANN
24. KLIK Johann
25. KLIMEK Peter
26. KLIMEK Peter
27. KLIMEK Thomas
28. KOTULLA Josef
29. KOWOHL Alois
30. KOWOHL Peter
31. KOWOHL Richard
32. KUKUT Franz

Tablica pamiątkowa w Ligocie Turawskiej.
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WĘGRY c.d.

33. KULLA Alois
34. KUPILLAS Johann
35. KUPILLAS Konrad
36. KUPILLAS Theodor
37. KURTZ Robert
38. KURTZ Theodor
39. LANGOSCH Hedwig
40. LANGOSCH Josef
41. LANGOSCH Leo
42. LANGOSCH Stanislaus
43. LEDWIG Josef
44. LIPP Paul
45. LOTTKO Josef
46. MATUSCHOK Franz
47. MATUSCHOK Karl
48. MATYSCHOK Paul
49. MICHALZYK Joachim
50. MOCH Konrad
51. MORAWIETZ Ignatz
52. MORAWIEZ Paul
53. NIEMZYK Antonius
54. NIEMZYK Josef
55. NIEMZYK Karl
56. NOWAINSKI Josef
57. NOWAINSKI Rosa
58. NOWAK Theodor
59. PALT Alois
60. PALT Antonius
61. PALT Josef
62. PALT Marie
63. PASSON Anna
64. PASSON Afons
65. PASSON Alois
66. PASSON Paul
67. PAWLETTA Karl
68. PIELAWA Franziska
69. PIELAWA Karl
70. PIKOS Peter
71. PLUDRA Josef
72. POLLOK Konrad
73. ROSWORA Rochus
74. SCHAWZYK Joanna
75. SCHENK Stefan
76. SCHMEJA Johann
77. SCHMEJA Josef
78. SCHWIENTEK Karl
79. SCHWIERTZ Alois

80. SCHWIERTZ Josef
81. SCHWIERTZ Paul
82. SIMEK Josef
83. STASCH Johann
84. TARARA Franz
85. TARARA Richard
86. TARARA Robert
87. TARARA Theodor
88. WARMUS Günter
89. WARMUS Hans
90. WARMUS Heinrich
91. WEBSKI Fritz
92. WEBSKI Wilhelm
93. WIENCH Peter
94. WILZEK Alois
95. WUNSCHIK Franz
96. WYSTUB Paul

27. WOITCZYK Richard
28. ZIELINSKI Gerhard

ZAWADA

ZAKRZÓW
TURAWSKI

1. BARTYLA Richard
2. KROLL Alois
3. GORA Emil
4. JEZIOROWSKI Paul
5. JONNEK Boleslaus
6. KRAWCZYK Erich
7. KRAWCZYK Max
8. KROLL Alois
9. LEBIODA Johann
10. LIP Theodor
11. MICHALCZYK Max
12. MICHALSKI Rudolf
13. MOCH Johann
14. NEUBAUER Paul (Poliwoda - Althammer)
15. PANITZ Alois (Poliwoda
- Althammer)
16. PANITZ Richard (Poliwoda
– Althammer)
17. PLOTNIK Georg
18. PLUTA Georg
19. SCHMIDT Josef
20. SOENKE Dieter
21. STASCH Josef
22. STASCH Richard
23. SWITALLA Paul
24. SYGULLA Viktor
25. WACHTA Gerhard
26. WIDERA Lorenz

1. BUCHMANN Karl
2. BUCHMANN Josef
3. BREITSCHEIDEL Leo
4. BASTEK Paul
5. CZIRPEK Ludwig
6. DLUGOSCH Josef
7. DLUGOSCH Alois
8. DZIUBA Paul
9. FARYS Josef
10. GABRIELCZYK Franz
11. GOLOMB Klemens
12. GOLOMB Peter
13. GOLOMB Thomas
14. GOLOMB Josef
15. GRUND Franz
16. GRUND Josef
17. GRUND Alfons
18. GORA Peter
19. GRYSKA Max
20. HALUPCZOK Ignac
21. HEINELT Heinrich
22. HOWANIETZ Alf.
23. HYLLA Ludwig
24. JAHN Johann
25. JAHN Leo
26. JONCZYK Jako.
27. KALUZA Franz
28. KANSY Johann
29. KACZMAREK Roch
30. KNOPP Thomas
31. KLEMENZ Martin
32. KLIMEK Paul
33. KEUNE Franz
34. KORNEK Anton
35. KORNEK Johann
36. KORNEK Josef
37. KORNEK Stefan
38. KORNEK Theodor
39. KULAWIK Johann
40. KULLA Matheus
41. KUPKA Franz
42. LABISCH Viktor
43. LANGNER Johann
44. LANGNER Peter
45. LETZYBIL Thomas

46. LOSSEK Peter
47. LUKAS Johann
48. MALEK Karl
49. MALEK Rochus
50. MANIERA Rafael
51. MATYSCHOK Johann
52. MATYSCHOK Thomas
53. MICHALZYK Josef
54. MORCZINIETZ Anton
55. MORCZINIETZ Josef
56. MOSLER Hubert
57. MROCHEN Viktor
58. MROS Franz
59. MROS Josef
60. MROS Paul
61. NAWRATH Ludwig
62. OCHENTEL Josef
63. OFCZORS Theodor
64. PAKOSCH Oskar
65. PALMER Paul
66. PALMER Vinzent
67. PIKOS Anton
68. PIKOS Peter
69. PIKOS Richard
70. PLOTTNIK Theofil
71. PRZYBYLLA Karl
72. PUSCZ Rochus
73. RATUSCHNY Franz
74. RATUSCHNY Stefan
75. RATUSCHNY Thomas
76. SALAWA Johann
77. SCHIMSCHOK Albert
78. SCHIMSCHOK The.

79. SCHMIED Gerhard
80. SCHMIEJA Johann
81. SCHMIEJA Peter
82. SCHNOTALLA The.
83. SCHWIERZ Alex
84. SCHWITALLA Josef
85. SCHWITALLA Ludwig
86. SCHWITALLA Peter
87. SKRZYPCYK Alex
88. STEFFEK Josef
89. STEFFEK Roman
90. SYLLA Johann
91. SYLLA Lehrerin
92. SYLLA Stefan
93. TKOTZ Johann
94. TKOTZ Paul
95. TROCHA Josef
96. TROCHA Franz
97. VIKTOR Robert
98. WAGSTIEL Georg
99. WENZEL Franz
100. WERNER Franz
101. WIECZOREK Eduard
102. WIECZOREK Mich.
103. WITT Gerhard
104. WOSNITZA Georg
105. WOSNITZA Josef
106. WOSNITZA Peter
107. WOTZLAW Chons.
108. WOTZLAW Franz
109. WOTZLAW Georg
110. WOTZLAW Johann
111. WRZEJ Georg

Dziękuję tym, bez których ta lista by nie powstała, a pamięć o zmarłych uległaby zatarciu. Chciałbym szczególnie
podziękować: T. Wojtczyk z Bierdzan, G. Goli z Kotorza M.,
S. Bloszczykowi z Rzędowa, ks. J. Obstowi z parafii Ligota
Tur. i ks. J. Swolanemu z parafii Kotórz W. Listę tę będę
dalej aktualizował, proszę o nazwiska i imiona mieszkańców (szczególnie z Zakrzowa Turawskiego), którzy stracili
życie w wyniku wojny, a nie zostali ujęci na tej liście, albo
imię lub nazwisko zostało zapisane błędnie. Proszę o kontakt telefoniczny ze mną pod numerem 077 42-13-037,
aktualna lista ofiar II wojny światowej będzie umieszczona
na stronie internetowej www.turawa.pl
Opracował Jerzy Farys

Strategia Rozwoju Gminy Turawa
na lata 2007-2015
31 grudnia ubiegłego roku wygasła
Strategia Rozwoju Gminy Turawa
na lata 2000-2006. W związku z tym
w dniu 26 stycznia 2007 roku Rada
Gminy Turawa podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do prac nad
Strategią Rozwoju Gminy Turawa
na lata 2007-2015.
Uchwalono, że w celu uspołecznienia procesu opracowania Strategii zostanie powołany Zespół ds.
Opracowania Strategii składający
się z przedstawicieli jak największej
liczby środowisk (grup społecznych)
z terenu Gminy. Wykonanie Uchwały
powierzono Wójtowi Gminy Turawa.
Pomocy przy opracowaniu tego najważniejszego dla Gminy dokumentu
udzieli najprawdopodobniej Opolskie
Centrum Demokracji Lokalnej wraz
z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Prace nad Strategią powinny zakończyć się do czerwca 2007 roku.
Strategia Rozwoju Gminy jest długoterminowym planem, a także koncepcją działania służącą osiągnięciu
wyznaczonych celów. Sformułowanie
strategii, czyli długoterminowego
planu rozwoju gminy, jest podstawą
zarządzania gminą. W strategii wyznacza się główne cele wieloletniego
rozwoju gospodarczego. Te ogólne
cele stanowią podstawę określania
celów szczegółowych w poszczególnych dziedzinach działania gminy,
takich jak: rozwój gospodarczy, infrastruktura komunalna, usługi,
sfera społeczna, ochrona środowiska,
infrastruktura drogowa, opieka społeczna, oświata, ochrona zdrowia.
Dokumenty strategiczne, opracowane zgodnie z zasadą partnerstwa,
w sposób precyzyjny i jednoznaczny,

określają kierunki rozwoju, priorytety oraz mocne i słabe strony gminy. Zespół do spraw Opracowania
Strategii wraz z mieszkańcami i zaproszonymi do współpracy grupami
branżowymi, zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, z jednej strony określa działania, które należy
podjąć w celu stymulowania rozwoju lokalnego, a z drugiej kolektywnie
decyduje o odrzuceniu innych działań, które nie będą zgodne z głównymi kierunkami rozwoju gminy.
Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w prace nad Strategią Rozwoju Gminy. Informacji o stanie prac
udziela Referat ds. Rozwoju i Programów Pomocowych (pokój 19 i 20
w Urzędzie Gminy Turawa).
Tomasz Golec
UG Turawa
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WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TURAWA II KADENCJI 2006–2008

ZNAMY WYNIKI !!!

Inauguracja prac MRGT, grudzień 2006 r.

Listopad to w 2006 roku miesiąc
kampanii samorządowych i wyborów.
W gminie Turawa mieliśmy okazję być
świadkami dwóch kampanii wyborczych.
Pierwsza i oczywiście ważniejsza,
a także głośniejsza, to ta związana
z wyborami samorządowymi. Drugą
była kampania, jaką we własnym zakresie organizowała młodzież – kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady
Gminy Turawa.
Od początku września ruszyły zapisy
na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa, zgłaszać mogli się mieszkańcy gminy w wieku od 14 do 25 lat.
Warunkiem przyjęcia do grona radnych
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
było zdobycie dziesięciu głosów poparcia wśród mieszkańców gminy. Zgłosiło
się 19 osób.
4 listopada Komisja Skrutacyjna na
spotkaniu przyszłych radnych weryfikowała listy poparcia. Zbierano także
zgłoszenia już przyjętych radnych na
poszczególne funkcje w prezydium Młodzieżowej Rady, których objęcie dokonywało się przez wybory powszechne.
W wyborach mógł wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Turawa na zasadach prawa wyborczego czynnego tak
jak w przypadku wyborów samorządowych, z tą różnica, że do głosowania
byli uprawnieni mieszkańcy, którzy
ukończyli 15 lat.
Wybory odbyły się 3 grudnia 2006
roku w Urzędzie Gminy w Turawie.
W głosowaniu wzięło udział 57 osób,
które potraktowały sprawy młodzieży
poważnie, co cieszy.
Komisja Skrutacyjna w godzinach
12.00 – 17.00 bez przerwy czuwała
nad poprawnym przebiegiem głosowa-

nia. Lokal zamknięto o 17.00 a wyniki
podano o godzinie 17.45.
W wyborach wybierano przewodniczącego Młodzieżowej Rady
Gminy Turawa, którym został
wybrany na druga kadencję Sebastian Klotka z Zawady, dwóch wice
przewodniczących, którymi zostali
wybrana na druga kadencję Sabina Nowak z Kotorza Małego oraz
nowa członkini rady Danuta Kula
z Węgier, sekretarza rady, którym
została Anna Wiesiołek z Kotorza
Małego, skarbnika rady, którym
została Partycja Kozak z Kotorza
Wielkiego.
SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY
GMINY TURAWA
II KADENCJI 2006 – 2008
Oliwer Kubus, Partycja Kozak, Bartłomiej Prochota, Partycja Klimek, Danuta Kula, Lucyna Król, Krystin Ebisch,
Sabrina Leś, Sebastian Klotka, Żaneta
Pytel, Katarzyna Kulig, Agnieszka Panicz, Aneta Kurpierz, Zuzanna Tomsa,

Zgłoszenia do MRGT II kadencji.

Karolina Mazur, Sabina Nowak, Małgorzata Wiesiołek, Anna Wiesiołek, Dżesika Grzesik.
Inne funkcje w Młodzieżowej Radzie
Gminy Turawa oraz tworzenie komisji
tematycznych zaplanowano na sesje
roboczą. Wybory na dane funkcję będą
wyborami wewnętrznymi rady.
Młodzieżową Radę Gminy Turawa
II kadencji tworzą młode zdolne osoby,
co pozwala myśleć, że rada ta będzie się
coraz prężniej rozwijać i pozytywnie oddziaływać na środowisko młodzieżowe
w gminie oraz stanie się dobrym pomostem porozumienia miedzy młodzieżą
a dorosłymi.
Uroczystą sesję inauguracyjną rozpoczynającą prace Młodzieżowej Rady
Gminy Turawa II kadencji, na której
obecni będą przedstawiciele władz
gminnych, zaplanowano na 17 grudnia
2006 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie
Gminy w Turawie. Serdecznie zapraszamy na tę sesje wszystkich zainteresowanych.
Komisja Skrutacyjna dla wyborów
do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
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W zimowe noce,
grudniowe noce...

Występ uczennic gimnazjalnych.

Pewnego grudniowego dnia ogarnęło
mnie lekkie przerażenie. Spojrzałem za
okno- śniegu i mrozu nie ma. Słucham
radia- święteczny temat panuje jedynie
w niektórych reklamach. Dlatego, gdyby nie markentingowe przedświęteczne zagrywki sprzedawców, sądziłbym
nawet, że tegorocznego Bożego Narodzenia nie będzie... I tak błąkałem się
w myślach, rozpaczałem po cichu... Aż,
gdy nadszedł 14 grudnia. Tego właśnie
dnia uczniowie (a właściwie uczennice,
z jednym małym rodzynkiem: patrz niżej podpisany) turawskiego gimnazjum
wybrali się na kiermasz świąteczny
pod opolską katedrę, by pokazać tam
oraz ewentualnie sprzedać(pieniądze
to nie wszystko, ale są potrzebne...)
przygotowane przez nich wcześniej
ozdoby i stroiki.
Wyruszyliśmy w owy czwartek ok. 8
rano, pod opieką naszych pań nauczycielek: P. Jurek i P. Czyrni. Powód tak
wczesnego wyjazdu był jasny - trzeba
było udekorować nasze stoisko i wystawić przedmioty do sprzedaży. Należy
szczerze powiedzieć, iż zajęło nam to
sporo czasu, toteż zdążyliśmy dopiero
„na styk” przed oficjalnym rozpoczęciem „Weihnachtsmarktu”, zaplanowanym na godzinę 11. Próbowaliśmy
we wszelaki sposób przyciągać potencjalnych klientów. Część z nas wędrowała po mieście z koszykami i reklamowała, nierzadko skutecznie, nasze
produkty. Na szczęście raczej żaden
z przechodniów nie wykazywał jakie-

goś aroganckiego zachowania. Jeśli
ktoś nie był zainteresowany kupnempo prostu odmawiał. Nasi „chodzący”
marketingowcy rozdawali także ulotki, w których były zawarte informacje
o turawskim „punkcie sprzedaży”. Natomiast na samych stoiskach odbywało
się to, co najważniejsze- handel. Tam
też można było zakupić tzw. „gwóźdź”
programu, czyli w naszym przypadku
choinki wykonane z makaronu bądź
piórek. Jak wiadomo, życie sprzedawców łatwe nie jest- nie zawsze jest
popyt na dany towar. Dlatego właśnie
wraz z upływem czasu i stopniowym
spadkiem zainteresowania, musieliśmy obniżać ceny naszych produktów.
Przynosiło to różny skutek, w przewadze niestety wymierny.
Jednak tegoroczny „Weinachtsmarkt” nie składał się tylko z handlu. Dla odwiedzających atrakcją (albo
nie...) były także występy artystyczne
poszczególnych grup, które prezentowały, prawdę mówiąc, średni poziom.
Podczas niektórych śpiewów najlepszym rozwiązaniem było założenie
grubej (jak najbardziej dźwiękoszczelnej) czapki i pożądne przytkanie uszu.
Stanowiło to kolejny dowód na to, że
gdy Bozia talentu do czegoś nie da, to
nie powinno się tej danej czynności
wykonywać...
Dla spragnionych i głodnych przygotowano także poczęstunek. Za
niedużą sumę pieniędzy można było
nabyć smaczną kiełbaskę bądź gorą-

cą herbatkę. Warto także wspomnieć
o obecności na wspominanym kiermaszu nietuzinkowej osobowości, jaką
niewątpliwie jest prezydent Opola,
Pan Ryszard Zembaczyński. I tutaj
uwaga: jego frekwencja nie polegała
tylko na wypowiedzeniu jakiejś krótkiej przemowy i przychwaleniu organizatorom, ale P. Zembaczyński pokazał
również swoje kulinarne umiejętności,
i to w zbożnym celu. Bowiem każdy
gość mógł bezpłatnie skosztować przygotowanego rękami najwyższej opolskiej władzy żurku. Dobrze się stało,
że wreszcie jakiś polityk pokazał ludzkie oblicze...
Na koniec całych uroczystości odprawiono w katedrze mszę świętą,
a także wręczono wyróżnienia dla
najlepiej przygotowanych i najciekawszych ekip. Niestety, nam nie powiodło się zdobycie jednej z głownych
nagród- przypadł nam jedynie dyplom
za współzawodnictwo, ale zważając
na to, iż turawskie gimnazjum pierwszy raz brało udział w tym przedsięwzięciu, nikt nie mógł mieć do nikogo pretensji. Naprawdę każdy z nas,
a w szczególności panie nauczycielki,
napracował się niemiłosiernie. Niejednokrotnie ktoś zostawał po lekcjach,
by tylko zrobić jakąś ozdobę, która by
przyświecała nasze stoisko na kiermaszu. A i pewnie jesteście, Drodzy Czytelnicy, zainteresowani, ile zebraliśmy
pieniędzy w tamtym dniu. Mówi się, że
dżentelmeni o kasie nie rozmawiają,
dlatego nie będę operował żadnymi
konkretnymi sumami. Powiem tylko,
iż zarobione przez nas pieniądze dla
niektórych biednych Polaków stanowią jedynie marzenie...
Naprawdę warto było jechać na ten
kiermasz. I nie mam już to na myśli jakichkolwiek korzyście majątkowych...
Albowiem po przybyciu do domu
uświadomiłem sobie coś niezwykle
ważnego: choćby i przez cały grudzień
nie spadł nawet jeden płatek śniegu,
choćby na dworze temperatura sięgała
+10 stopni, to Boże Narodzenie i tak
będzie miało miejsce. Bo przecież całe
święta rozgrywają się w duszy, w sercu
człowieka. Dopóki Bóg będzie w nas
mieszkał, to zawsze 24 grudnia będziemy czuć radość oraz tę wspaniałą
rodzinną atmosferę...
Oliwer Kubus
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Podatki i opłaty w 2007 r.
W dniu 5.12.2006 r. na sesji Rady Gminy w Turawie zostały określone stawki
podatku od nieruchomości na rok 2007
oraz opłaty lokalne: czynsz za dzierżawę gruntów i budynków, taryfy za dostawę wody i odbioru ścieków.
Stawka podatku od budynku mieszkalnego od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 0,52 zł.
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni - 0,55 zł, od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,13 zł.
Stawka od budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 15,50 zł, jest taka sama jak
w roku 2006,od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 4,70 zł, tak jak w
roku 2006.
Podatek rolny za rok podatkowy
wynosi:
a) od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5
kwintala żyta,
b) o d 1 ha gruntów fizycznych równowartość pieniężną 5 kwintali
żyta obliczone według średniej
ceny skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego
rok podatkowy.
Średnia cena skupu żyta za okres

pierwszych trzech kwartałów w roku
2006 za 1 kwintal wynosi 35,52 zł.
Stawka podatku rolnego za 1 ha
przeliczeniowy w roku 2007 wynosi
88,80 zł.
Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny w roku 2007 wynosi 177,60 zł.
Podatek leśny od 1 ha lasu, za rok
podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego
rok podatkowy.
Średnia cena sprzedaży drewna za
pierwsze trzy kwartały roku 2006 za
1 m3 wynosi 133,70 zł.
Podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu w
roku 2007 wynosi 29,4140 zł.
Zgodnie z art.21 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100
poz.1086 ze zm.) podstawą wymiaru podatków są dane wynikające z ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Opolu. Informacje zawarte w tej ewidencji określają m.in. rodzaj gruntów. Natomiast to,
jakim podatkiem (rolnym, leśnym, czy
od nieruchomości) należy opodatkować
dany grunt, określają przepisy ustaw:
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz.431
ze zm.);
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682
ze zm.);
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9
poz.84 ze zm.).

Osoby fizyczne są ustawowo obowiązane złożyć właściwemu organowi
podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych
gruntach i lasach sporządzoną na
formularzach wg ustalonego wzoru,
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie
albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia w zakresie podatku od nieruchomości. Jeżeli
w trakcie roku podatkowego zaistniało
zdarzenie mające wpływ na wysokość
opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego
części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Stawki czynszu i dzierżawy: gruntów,
budynków, pomieszczeń na 2007 r. wzrosły o wskaźnik inflacji, który za trzy
kwartały roku 2006 wynosi 0,09%.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę pitną na cele konsumpcyjne
od 1.01.2007 r. za 1 m3 wynosi 1,52 zł
(netto).
Taryfa za zbiorowe odprowadzenie
ścieków do oczyszczalni przy kanalizacji
grawitacyjnej od 1 m3 ścieków wynosi
3,10 zł (netto), przy kanalizacji ciśnieniowej od 1 m3 ścieków wynosi 2,96 zł
(netto).
Podjęte uchwały oraz wzory: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
znajdują się na stronie internetowej
www.bip.turawa.pl.
Regina Długosz

Planowane inwestycje w Gminie Turawa w 2007 roku Wiejska Izba
• zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotorzu Małym
• budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie
• asfaltowanie ul. Rzeczna Turawa
• asfaltowanie ul. Stawowa Bierdzany (II etap)
• asfaltowanie ul. Dobrodzieńska Ligota Tur. (III etap)
• asfaltowanie ul. Szkolna Zakrzów Tur.
• asfaltowanie ul. Polna Kotórz Mały
• asfaltowanie ul. Kolejowa Kotórz Mały
• asfaltowanie ul. Polna Bierdzany
• asfaltowanie ul. Polna Zawada
• remont ul. Klonowa Zawada
• dokumentacja chodnika Ligota Tur.
• budowa punktów świetlnych w miejscowościach:
Kotórz Mały
Węgry
Zawada
Zakrzów Turawski
Bierdzany
Kadłub Turawski
Ligota Turawska
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aleksandra Kansy – Urząd Gminy w Turawie

Regionalna zaprasza

do wzięcia udziału w II edycji Konkursu organizowanego pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi
Turawskiej na najciekawszy eksponat
muzealny.
Przypominając o zbliżającym się
terminie jego zakończenia, ustalonym
na dzień 31 marca br. Nadmieniam,
że dotarły do nas niezwykle ciekawe
przedmioty datowane na przełom XIX
i XX wieku i pochodzące nie tylko z
terenu naszej gminy. Takich eksponatów do tej pory Izba nie posiadała.
Szczegółowy regulamin tegoż Konkursu zamieszczono w grudniowym
numerze „Fali”, nagrody i wyróżnienia czekają na zwycięzców. Zapraszam.
Danuta Matysek
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Historia Turawy i jej mieszkańców
cz. 6

W tym odcinku poznamy w drodze
wyjątku bliżej od innych Annę Barbarę z Garnierów. Była bez wątpienia
najznakomitszą postacią wśród szlacheckich panów władających na przestrzeni wieków Turawą i na trwale
jako jedyna pozostaje do dziś w pamięci tutejszych mieszkańców. Urodziła się 11.11.1725 r. prawdopodobnie w Wiedniu jako dziewiąte z kolei
dziecko Petra von Garnier i Marii
Józefy z domu von Chinin od 1729
r. zamieszkałych w swoich dobrach
w Lublińcu. 20 lutego 1746 r. Anna
Barbara von Garnier zawiera związek małżeński z panem na Turawie
Antonim von Loevenkron. 22.04.1759
r. umiera Anton von Loevenkron po
zaledwie 13 latach małżeństwa. Anna
Barbara nie załamuje się, pomimo iż
jakby nie dość było tego jednego nieszczęścia, ani jedno z sześciorga urodzonych z tego małżeństwa dzieci nie
dorasta pełnoletniości. Jeszcze w czasie trwania tego pierwszego wdowieństwa wystawiła, o czym dziś mało kto
pamięta, w 1759 r. drewniany stojący
do dziś kościół Piotra i Pawła w Zakrzowie Turawskim. W 1760 r. wychodzi powtórnie za mąż za Hrabiego
Franciszka Adama Gaszynę z Żyrowej. Z tego małżeństwa przychodzi
na świat ośmioro dzieci, z których też
ani jedno nie dożyje wieku dorosłego.
Według tradycji ustnej do dziś żywej
w Garnierowskiej rodzinie, ostatnie
z dzieci, chłopiec w wieku przedszkolnym, hołubiony i strzeżony jak
źrenicy oka spadkobierca, niepostrzeżenie poszedł za matką Anna Barbarą, która na sali balowej na piętrze
poprawiała za służbą firanki okienne. Po ukończeniu tej czynności zeskoczyła z niskiego parapetu do tyłu
nie oglądając się - i tragedia i rozpacz
- zagniotła na śmierć ostatnią swoją
latorośl! Można by przypuszczać, że
czara goryczy przelała się i matka
odda się w całości otępieniu i żałobie. Ale nie nasza Hrabina. Jakby ze
zdwojoną energią i pasją oddała się
pracy na rzecz rozwoju swoich majątków, poprawy bytu zależnej od niej
ludności, a przede wszystkim zaczęła
służyć swojemu stwórcy. Co w sprawach kościelnych uczyniła, i co mało
kto już pamięta, pragnę tutaj podać
za księdzem Augustynem Wetzlem
z jego pracy „Pomniki pobożności po
szlachetnej rodzinie Hrabiów z Gaszyna na Górnym Śląsku” wydanej

przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w opracowaniu Józefa Piksy. Ksiądz Augustyn Wetzel
(1817-1897) był proboszczem parafii
Tworków w pięknej ziemii Raciborskiej od 1857 do końca swoich dni.
Z zamiłowania był historykiem śląskiej ziemi, tytanem pracy w badaniu jej przeszłości. Opracował oprócz
dziejów rodu Gaszynów monografie
historyczne takich miast, jak: Racibórz, Koźle, Prudnik, Dobrodzień,
Żory i jeszcze wiele znaczniejszych
parafii górnośląskich. Już za życia
obdarzono go zaszczytnym mianem
śląskiego Tacyta (Tacyt- sławny historyk antycznego Rzymu z przełomu I i II w. n.e., przyp. mój A.K.).
Otóż według niego „Anna Barbara
Gaszyna z Garnierów przy kamiennym zamku w Turawie w roku 1751
wystawiła kaplicę na cześć św. Antoniego. W roku 1759 wystawiła kościół
drewniany w Zakrzowie Turawskim
na cześć św. Piotra i Pawła. W roku
1766 urządziła w Elgut-Turawie filię
Kotorza Wielkiego p.w. św. Katarzyny.
Dnia 30 maja roku 1765 ofiarowała
w Lublińcu 400 reńskich dla szpitala
przy kościele św. Krzyża i rozkazała,
aby tutejszy proboszcz co rok rozdzielał procenta szpitalnikom. Przekazywała również 400 reńskich na msze
coroczne za rodziców.( Kościół ów
ufundował w 1504r. ostatni książę na
Opolu Jan III Dobry - przyp. aut.).
W roku 1782 turawscy patroni,
tj. państwo Gaszyna, wybudowali
murowany kościół na cześć św. Michała w Kotorzu Wielkim, a w roku
1798 kościół na honor św. Mateusza
w Kobylnie. Dla kościołów w Ligocie,
Zakrzowie, Kobylnie i Bierdzanach
w testamencie z 1801 r. każdemu 100
talarów ofiarowała.”
Za ks. Kahlem z „Das Majorat
Turawa” należy jeszcze podać, że
bohaterka artykułu zainicjowała
i wsparła finansowo odbudowę z cegły starych drewnianych budynków
gospodarczych i plebanii przy probostwie w Kotorzu Wielkim. Ale nie
tylko budownictwem sakralnym się
wsławiła - w roku 1761 wybudowała
skrzydło północne pałacu z łącznikiem i bramą przejazdową w tymże
łączniku umożliwiającą dotarcie do
pomieszczeń pałacowych wprost z powozu suchą nogą… i z suchą głową.
To za jej rządów w Turawie wypełniła się zabudowa zarówno południowa

jak i północna tzw. majdanu (niem.
Anger) - dzisiejsza ulica Opolska.
Rozbudowała się kolonia przy Rososze, późniejsze Marszałki. Wreszcie
idąc za duchem czasu kolonizacji
Fryderiańskiej zlikwidowała folwark
Rzenców, przekazując go kolonistom.
Po raz pierwszy w 1765 r. nazwano tę
miejscowość wioską, co jednak było
trochę na wyrost, bo jeszcze w 1773 r.
mieszkała i zatrudniona była w tamtejszym folwarku służba hrabiowska.
Dopiero 1777 r. - uwaga mieszkańcy
Rzędowa- zjawia się tam obok z dawien dawna tu zasiedziałych trzech
wolnych zagrodników pierwszy kolonista. Z tego wniosek, że w zasadzie z tą datą można wiązać początek
istnienia tej wsi. Mieszkańcom Rzędowa, dawniej Rzenców, przysługuje suwerenne prawo wyboru, którą
z tych dat uznają za początek istnienia swojej gospodarnej wsi i kiedy
będą obchodzić z wielką pompą, jak
przystało na prawdziwych „Rzencowików”, srebrny jubileusz, tj. 250 lat
jej istnienia. Czy będzie to rok 2015
czy 2027, zadecydują sami. A może do
tego czasu należałoby też pomyśleć
o powrocie do pierwotnej historycznej
nazwy Rzenców? Po kolonizacji osadę
tę nazwano na cześć ówczesnego króla Prus Fryderyka II, który na zdobytym w 1763 r. Śląsku zakładał dużo
kolonii „Friedrichsfelde”. Kiedy po
II wojnie światowej wracano do dawnych słowiańskich nazw miejscowości, może jakiś urzędnik z Warszawy
zrobił z Rzencowa Rzędów dlatego,
że wieś wtedy była wsią rzędową
wzdłuż jednej ulicy. Ale prawdziwa
nazwa historyczna brzmi Rzenców od
ówczesnego pobliskiego leśnego rewiru o tej nazwie i jest powszechnie do
dziś stosowana. Jak pisze ks. Kahl,
w 1869 r. koloniści byli przeważnie
rzemieślnikami, wymienia szklarza,
szewca, stolarza, tkacza lnu, krawca,
smolarza i bednarza, no i nie można
pominąć rusznikarza, tj. produkującego strzelby. Jeszcze dziś o jednej z
zagród mówi się „do Buechsenmachra” (niem. Buechse - broń myśliwska). Przez całe pięć pokoleń żywa
była wśród mieszkańców pamięć o kolonizacji wsi. Jeszcze w czasach przed
II wojną światową jej mieszkańcy byli
w księgach metrykalnych określani
jako koloniści. Jako przykład podaję
kilka nazwisk, przy których oprócz
zawodu czy statusu społecznego za-
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Anna Barbara

pisano Kolonist - są to Dawid, Moch,
Ritter i inni.
Po tym krótkim epizodzie rzencowskim wracamy do działalności
Anny Barbary. Celem zwiększenia
dochodowości swoich majątków prawie potroiła liczebność stada owiec
hodowanych w folwarkach Kuchara, Rosocha, Bierdzany, Zakrzów
i Ligota z 1270 sztuk w 1730 r. do
3400 owiec w 1804 r. Hodowla owiec
w tym czasie przynosiła duże zyski ze
sprzedaży wełny. Dla jeszcze większej
opłacalności, tj. osiągnięcia wyższej
ceny, urządziła w Bierdzanach i na
Kucharach tzw. Rasenbleiche, czyli coś w rodzaju zakładów bielenia
i uszlachetnienia wełny. Dla lepszej
kondycji swoich owiec sprowadziła
z bawarskich gór dodatkowo dwóch
Szaefrów, tj. pasterzy owiec: do folwarku Bierdzany o nazwisku Wurst,
będącego dodatkowo cenionym weterynarzem i znachorem, a do Rosochy
o nazwisku Hoffmann. Hoffmannowie tutejsi wymarli, ale wszyscy Wurstowie z naszych okolic są potomkami tego pierwszego Antona Wursta
i jego małżonki Teresy Hoffmann.
Podejrzewam, że już wtedy do bielenia wełny owczej używano jakiś che-
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mikaliów - chloru i podobnych, które
nie były obojętne dla stanu zdrowia
zatrudnionych tam Bleichrów – bielarzy, gdyż jak wynika z ksiąg metrykalnych, nie żyli oni długo! W późniejszych latach owe „Rasenbleichy”,
w dosłownym tłumaczeniu „bielarnie
na murawie”, były przez turawskich
panów oddane w dzierżawę. W połowie XIX w. dzierżawcami na Kucharach byli dwaj bracia bliźniacy Chrystian i Johan Nepomuck Ebischowie
urodzeni w 1816 r., synowie z pierwszego małżeństwa Gottlieba Ebischa
seniora i Johanny Draub - Drobik.
Pod koniec XIX w. hodowla owiec
u nas, jak i w całej Europie, powoli
zamierała. Przyczyną było zalewanie rynków europejskich tanią wełną owczą z Antypodów, tj. z Australii,
a przede wszystkim z Nowej Zelandii.
Pod koniec życia Anna Barbara, która przeżyła wszystkie swoje 13 dzieci, chciała za wszelką cenę zachować
turawskie majątki dla swojej rodziny. W tym celu korzystając z prawnej
pomocy swojego drugiego męża, Hrabiego Gaschina, piastującego wtedy
urząd Radcy Śląskiego Ziemskiego
Zakładu Kredytowego, utworzyła
tzw. „Fideikomis”. Ten twór pozwolił
jej przekazać turawskie majątki swojemu rodzeństwu nie posiadającemu
w zasadzie żadnych praw ich dziedziczenia. Szczegółowe opisanie podstaw
prawnych funkcjonowania takiego
„Fideikomis” w pruskim systemie
prawnym rozsadziłoby ramy naszego
opowiadania i dlatego pozostaję przy
powyższym. Pierwotnie zamierzała
ufundować tzw. „Minorat”, tj. przekazać swoje majątki najmłodszemu
bratu Ignacowi, który w tym czasie
dzierżawił od niej majątek w Bierdzanach. Że stało się inaczej, przekazuje
nam ks. Kahl na podstawie zasłyszanej ok. 1865 informacji ustnej od
siedzącego na Brynku Hugona von
Garnier. A miało to być tak: kiedy
Ignac po ukończeniu dzierżawy przekazywał Bierdzany z powrotem swej
siostrze, nie ujął w inwentarzu zarodowej maciory bardzo podobającej się
Hrabinie. Doszło do ostrej wymiany
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zdań, a nawet kłótni między rodzeństwem. W jej wyniku Anna Barbara
zmieniła całkowicie swój zamiar i postanowiła ufundować tzw. „Majorat”,
tj. przekazać całość swojego majątku
najstarszemu ze swych braci Andrzejowi, ewentualnie w razie jego
śmierci najstarszemu z jego synów
Franciszkowi Ksawerowi z klauzulą primogenitury dziedziczenia Turawskiego Majoratu. On też został
pierwszym po jej śmierci ordynatem,
tj. panem Majoratu. Testament Hrabiny datowany: Turawa 15 maja 1794
opublikowano w Brzegu 16 lutego
1804 r. Aneks do testamentu datowany Turawa 15 maja 1795 i kodeks
do testamentu z dnia 18 listopada
1801 opublikowano w Brzegu 26 lutego 1804. Został on 4 kwietnia zatwierdzony królewskim dekretem.
Testament i jego aneksy starały się
w sposób szczegółowy nakazywać
następcom i spadkobiercom sposób
gospodarowania i zarządzania Majoratem. Zawierały wiele pouczeń,
nakazów i zakazów, które jednak po
upływie kilku pokoleń okazały się już
nieaktualne, przestarzałe i hamujące rozwój majętności. Zostały 100 lat
później przez zjazd całej osiągalnej
rodziny von Garnierów unowocześnione i prawnie usankcjonowane.
Po bardzo pracowitym, znaczonym
dobroczynnością i sukcesami, ale
i ciężko doświadczonym życiu szlachetna pani wdowa Hrabina Anna
Barbara von Gaschin z domu von
Garnier zamknęła w dniu 11 lutego 1804 r. w wieku 78 lat na zawsze
oczy... Została przy udziale ogromnej
ilości okolicznych mieszkańców, którzy w ten sposób oddali jej wdzięczność i hołd, pochowana w grobowcu
panów turawskich w podziemiach
starego kościoła, a obecnej kaplicy
pogrzebowej w Kotorzu Wielkim.
Cześć jej pamięci i pokój jej prochom!
Powyżej prezentujemy portret
Anny Barbary von Gaschin z domu
Garnier pochodzący z archiwum Parafii św. Michała w Kotorzu Wielkim.
c.d.n.

Informacja dla mieszkańców Gminy Turawa
w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2007.
Z dniem 1.01.2007 r. obowiązują
następujące taryfy:
1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę pitną na cele konsumpcyjne gospodarstw domowych z wodociągów zbiorowych w wysokości

1,52 zł/m3 oraz opłata stała (abonamentowa) 2 zł miesięcznie.
2. Taryfa za zbiorowe odprowadzenie
ścieków do oczyszczalni wynosi
3,75 zł/m3 oraz opłata stała (abonamentowa) 1 zł miesięcznie.
Ustala się dla mieszkańców Gminy
Turawa dopłatę do taryf na zbiorowe

odprowadzenie ścieków w wysokości:
1) 0
 ,65 zł/m3 w przypadku kanalizacji
grawitacyjnej
2) 0,79 zł/m3 w przypadku kanalizacji ciśnieniowej
3) 0
 ,65 zł/m3 w przypadku ścieków
dowożonych z terenu Gminy Turawa.
Leonard Woschek
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Medale dla jubilatów
22 grudnia 2006 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Turawie, po
pięćdziesięciu i sześćdziesięciu latach wspólnego życia, spotkało się
z Wójtem Gminy Panem Waldemarem Kampą i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego szesnaście par
małżeńskich.
Przy stole zastawionym wypiekami, przy kawie i lampce szampana, Jubilaci mieli okazję poznać się
i na chwilę oderwać od codziennych
trosk. Tradycją takich spotkań jest
uhonorowanie par małżeńskich
pamiątkowymi medalami za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz
kwiatami i upominkami.
Otrzymali je następujący Jubilaci:
– Gertruda i Teodor Dudek z Kotorza Małego
– Zofia i Feliks Kuś z Turawy
– Hildegarda i Hubert Tarara
z Turawy
– Adelajda i Joachim Lukas z Turawy
– Adelajda i Hubert Kupka z Kadłuba Turawskiego
– Elżbieta i Wincenty Kurowski
z Kadłuba Turawskiego

– Elfryda i Josef Jagusch z Kadłuba
Turawskiego
– Hildegarda i Bernard Moch
z Węgier
– Albina i Paweł Piechota z Osowca
– Helena i Jan Wiench z Węgier
– Alfreda i Leon Krysztofiak z Turawy
– Krystyna i Mieczysław Krajewscy
z Osowca
– Teresa i Hubert Mientus z Węgier
– Małgorzata i Jan Wilk z Bierdzan
– Anna i Franciszek Farys z Ligoty
Turawskiej
– Agnieszka i Franciszek Wacławek
z Turawy

Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy – Pan Waldemar Kampa. Szanowni Jubilaci zgodnie stwierdzili, że
pięćdziesiąt i sześćdziesiąt lat wspólnego pożycia wypełnione było zarówno troskami, jak i radościami.
Proszę o zgłaszanie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Turawie
w pokoju nr 15 lub telefonicznie
077 421-21-09 o rocznicy 50-lecia
pożycia małżeńskiego w roku 2007,
celem wystąpienia do Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie medali.


Krystyna Moch
Kierownik USC

Informacja po konkursie

„Rozświetlona gmina”
W dniu 21 grudnia 2006 roku odbył
się konkurs na najładniej oświetloną zagrodę w okresie Świąt
Bożego Narodzenia w Gminie
Turawa pod nazwą „ROZŚWIETLONA GMINA 2006”. Konkurs
został zorganizowany przez Urząd
Gminy po raz drugi. Do udziału w
konkursie zgłoszono osiem zagród z
terenu całej gminy oraz dwie szopki. Komisja konkursowa dokonywała
oceny w godzinach 16.30 – 20.00.
Komisja zwracała uwagę, podobnie jak w zeszłym roku, na następujące elementy przystrojenia zagród:
- wygląd ogólny,
- inwencja własna gospodarzy (ciekawe pomysły),
- innowacyjność rozwiązań,
- kolorystyka oświetlenia,
- wykorzystanie jako elementy
ozdobne werand, tarasów, balkonów, krzewów i drzew ogrodowych, elementów architektury,

- nawiązanie do tradycji Świąt
Bożego Narodzenia.
Po dokonaniu oceny Komisja
przyznała następujące miejsca:
I. miejsce: Leokadia i Werner Rozwora – Osowiec, ul. Dworcowa.
II. miejsce: Adriana Moch – Rzędów, ul. Wiejska.
III. miejsce: Manfred Kupka – Kadłub Turawski, ul. Stara.
Wyróżnienia (alfabetycznie):
– Hubert Biskup – Bierdzany, ul. Starowiejska,
– Gizela Grochol – Rzędów, ul. Wiejska,
– Henryk Jóźwiak – Bierdzany, ul. Laskowska,
– Joachim Koc – Kadłub Turawski, ul.
Główna,
– Renata Smolka – Bierdzany, ul. Laskowska.

Ponadto na szczególną uwagę zasługują dwie szopki wykonane i pięknie
zdobiące miejsca publiczne w naszych wsiach. Są to szopki wraz ze
ślicznie przystrojonymi choinkami
wykonane przez przedszkolaków
i ich opiekunów w Węgrach na
zielonym skwerze oraz równie
piękna szopka wykonana przez
mieszkańców Bierdzan upiększająca centrum wsi, a zarazem
witająca wszystkich przyjezdnych
podróżujących drogą wojewódzką.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymają pięknie wydane
i bogato ilustrowane nagrody książkowe (albumy) ufundowane przez
Urząd Gminy Turawa.
Zapraszamy do oglądania i podziwiania konkursowych posesji.
Aleksandra Kansy
Tomasz Golec
Urząd Gminy Turawa
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Kapliczki i krzyże Gminy Turawa
Na terenie naszej Gminy można
spotkać wiele krzyży lub kapliczek.
Podziwiamy ich piękno. Zachwycamy się kunsztem artystów, którzy je
wykonali. Bardzo często budowniczy
tych małych „pereł architektury sakralnej” byli również jej fundatorami. Do dzisiaj krewni fundatorów
opiekują się tymi przydrożnymi kapliczkami i krzyżami, odnawiają je
i dbają o ich estetyczny wygląd.

Krzyże
w Kotorzu Wielkim

Jerzy Farys

Kiedy w 1933 roku postanowiono
wykorzystać rzekę Odrę dla celów
transportowych ze Śląska do Szczecina, zaplanowano budowę kanału
gliwickiego, jeziora otmuchowskiego,

a także zbiornika wodnego w Turawie na rzece Małej Panwi. Zaplanowano zalanie trzech osad: Kryszliny,
Zamościa i Kuchar. Zajęto się wykupem terenów pod przyszłe jezioro.
Około trzydziestu rolników z tych
terenów musiało opuścić swoje domostwa i ziemię. Zapewne w zamian
otrzymali nie gorsze domostwa bądź
odszkodowania finansowe. Musieli
opuścić ojcowiznę, gospodarstwa
i dorobek całego życia. Mieli świadomość, że wszystko zaleje woda.
Dlatego też mieszkańcy folwarku
Kuchary i hrabia Hubertus von
Garnier –właściciel majątku w Turawie, postanowili uchronić przed
zalaniem chociaż krzyż, który znajdował się w ich miejscu zamieszkania. Przed opuszczeniem swych domostw, najprawdopodobniej w 1934
roku przeniesiono krzyż z Kuchar
do Kotorza Wielkiego i usadowiono
przy ulicy Polnej. Drewniany krzyż
postawiono na łące państwa Dziuba.
W latach 70-tych XX wieku zamieniono drewniany krzyż na murowany. Stary drewniany krzyż przeniesiono do Kotorza Małego na posesję

Krzyż Teodora Tuchockiego.

ówczesnego kotorskiego kościelnego
Pana Koźlika.
Krzyż przy ulicy Polnej stoi dziś
w otoczeniu dwóch lip, kilku domostw i łąk. Chodzono do niego
z procesjami majowymi i błagalnymi
rolników.
Z niedawnej historii mojej rodziny
Mój nieżyjący już dziadek Teodor
Tuchocki w ofierze dziękczynnej
postanowił z pomocą sąsiadów na
terenie swojej posesji krzyż kamienny. Krzyż ten, poświęcony przez proboszcza Józefa Swolanego w 1983
roku, zdobi posesję moich dziadków
od przeszło dwudziestu lat
Krzyż przeniesiony do Kotorza Wielkiego.

Andrea Tuchocka
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zdjęcia: www.ratownictwo.opole.pl (2), 24opole.pl (1)

Ćwiczenia strażaków

3 osoby zginęły, a 20 zostało rannych w wypadku,
do jakiego doszło o godz. 9.52 w dniu 24 lutego br.
w miejscowości Osowiec na drodze powiatowej
Turawa – Osowiec. W wypadku zderzyły się
autobus, cysterna wypełniona olejem napędowym,
która w wyniku zderzenia uległa rozszczelnieniu,
oraz samochód dostawczy. Część osób została
zakleszczona w pojazdach - niezbędne było więc
użycie ciężkiego, hydraulicznego sprzętu, oraz
specjalistycznego sprzętu do uszczelnienia cysterny
oraz przepompowania niebezpiecznej substancji.
Na szczęście tym razem były
to tylko ćwiczenia zorganizowane przez Komendanta
Gminnego Ochotniczych
Straży Pożarnych w Turawie.. Wzięły w nim udział
wszystkie służby ratownicze
- straż pożarna, ratownicy
medyczni i policja. Ćwiczenia te zorganizowane były
bez zapowiedzenia, tak aby
sprawdzić rzeczywiste umiejętności strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Turawa, oraz rzeczywiste
warunki, czyli czas dojazdu
i wyszkolenie poszczególnych

ratowników. Warunki były
dość ekstremalne, ponieważ
temperatura była minusowa
Na miejsce zdarzenia przybyły wszystkie zaalarmowane jednostki OSP z gminy
Turawa, dwa ciężkie samochody z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Opolu,
policja z Ozimka oraz służby
medyczne w ilości czterech
karetek z firmy Trans-Medyk
wraz z obsadą ratowników.
Bardzo realistyczne warunki
tego ćwiczenia (odpowiednie przygotowanie rannych)
stworzyły atmosferę prawdzi-

wego zdarzenia masowego.
Takie zdarzenie różni się od
wypadków, z którymi spotykamy się na co dzień. Jednak
taki scenariusz też należy
założyć. Z drugiej strony, jeśli ratownicy opanują swoje
emocje i będą wiedzieli, jak
zachować się w takiej ekstremalnej sytuacji, to możemy
czuć się bezpieczni, że pomoc
w razie nieszczęścia przyjdzie
szybko i będzie udzielona
profesjonalnie. Oby jednak
nikt z nas nigdy nie musiał
korzystać z ich profesjonalizmu i wyszkolenia. Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich
krótkie podsumowanie oraz
wskazanie ewentualnych popełnionych błędów i wymieniono się spostrzeżeniami
wszystkich służb. Następnie
dla wszystkich uczestników
oraz dzieci, które się zgromadziły, przygotowano mały
poczęstunek dla rozgrzania
i wzmocnienia. Była ciepła
herbatka z sokiem malinowym oraz kiełbaska z grilla.
Chciałbym ta drogą bardzo serdecznie podziękować
wszystkim, którzy umożliwili
mi zorganizowanie tych wspaniałych i dużo wnoszących
ćwiczeń. Dziękuję firmie „KoMa” z Osowca za udostępnienie nam placu i samochodów
do pocięcia. Rzadko zdarza
się, że można poćwiczyć na
cysternach albo autobusach
i samochodach ciężarowych.
Dziękuję firmie Trans-Medyk z Osowca za udostępnienie karetek i swoich ratowników. Dziękuję dyrekcji

oraz ratownikom z Polskiego
Czerwonego Krzyża za wspaniałą i bardzo profesjonalną
charakteryzację naszych pozorantów, co urealniło całe
ćwiczenia. Dziękuję Komendantowi Komisariatu Policji
w Ozimku za udział w ćwiczeniach. Przede wszystkim
jednak pozorantom, którzy
poddali się charakteryzacji
i nie bali się oddać w ręce naszych ratowników. Taka ilość
pozorantów świadczy o tym,
że można nam, ratownikom,
zaufać, a to jest dla nas bardzo cenne. Na koniec dziękuję strażakom za działania
prowadzone w czasie ćwiczeń
oraz Zarządowi Gminnemu
OSP za pomoc w organizacji,
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do prawidłowego przebiegu ćwiczeń. Przepraszam
też i proszę o wyrozumiałość
wszystkich tych, którym w jakikolwiek sposób ćwiczenia
zakłóciły sobotni odpoczynek
oraz za utrudnienia w ruchu.
Myślę jednak, że ćwiczenia są
bardzo ważne dla nas, strażaków i ratowników, i Państwo
to zrozumiecie.
Codziennie bowiem na
polskich i opolskich drogach dochodzi do wypadków,
w których niezbędna jest natychmiastowa i profesjonalna
pomoc. Ćwiczenia takie jak te
z 24 lutego z pewnością przyczynią się do podwyższenia
poziomu umiejętności naszych ratowników.
Komendant Gminny ZOSP w Turawie
mł. asp. mgr Artur Gallus
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Osowiec

– Proszę czytelnikom
Fali przybliżyć swoją
postać.
– Nazywam się Helmut Wiench. Jestem
mieszkańcem Osowca
od urodzenia, to jest od
1943 roku. Z zawodu
jestem technikiem budowlanym i posiadam
od 1969 roku uprawnienia budowlane
w zakresie budownictwa ogólnego. Zawodowo przepracowałem 40
lat, z czego 27 lat w Fabryce Wyrobów
Metalowych w Osowcu, 10 lat w Urzędzie Gminy w Turawie, a pierwsze 3
lata mojej pracy zawodowej przepracowałem w Budowlanej Spółdzielni
Pracy w Opolu. W latach 1998-2002
byłem zastępcą wójta Gminy Turawa. Z dniem 2.01.2004 przeszedłem

na emeryturę. W latach
1998-2002 byłem radnym w Powiecie Opolskim Ziemskim.
– Jak długo pełnił
Pan funkcję sołtysa?
– Funkcję sołtysa wsi
Osowiec pełniłem jedną
kadencję w latach 20032006. Z funkcji tej zrezygnowałem ze względów osobistych.
– Jak ocenia Pan
swoją działalność?
– Funkcję sołtysa
starałem się sprawować na miarę
swoich możliwości jak najlepiej. Uważam jednak, że nie mnie jest oceniać
moją działalność, szczególnie to, czego udało mi się dokonać w ciągu tych
czterech minionych lat. Ocenę mojej
pracy pozostawiam mieszkańcom
Osowca.

Wyremontowany budynek OSP

Podziękowanie
Sołtys wsi Kadłub Turawski składa tą drogą serdeczne podziękowania wszystkim
mieszkańcom za gościnne i szczere przyjęcie „Niedźwiedzia”.
„Wodzeniu Niedźwiedzia” przyświecał
w bieżącym roku konkretny cel: pozyskanie
pieniędzy, na potrzeby miejscowej OSP.
Ponadto dary w postaci artykułów spożywczych przekazano tradycyjnie klasztorowi Franciszkanów na Górze św. Anny
oraz Seminarium Duchownemu w Opolu.
Symboliczną kwotą wsparto też miejscową szkołę podstawową.
Ernest Grzesik

– Co udało się Panu osiągnąć dla
Osowca?
– W okresie pełnienia funkcji sołtysa przede wszystkim ukończono
budowę kanalizacji sanitarnej, której budowa została rozpoczęta, gdy
jeszcze byłem kierownikiem referatu
budownictwa Urzędu Gminy Turawa.
Zresztą mój udział w tej inwestycji, od
samego początku, był bardzo duży i
myślę, że większość mieszkańców ma
tę świadomość. Wykonano również
w ramach inwestycji nawierzchnię
asfaltową na ul. Młyńskiej (boczna
ul. Oleskiej) i trzy punkty świetlne
na ul. Oleskiej. Wspomnieć też muszę
o zrealizowanej w czynie społecznym

przez strażaków z Osowca inwestycji polegającej na rozbudowie remizy
strażackiej. Dzięki ich ofiarnej pracy,
Osowiec posiada jedną z piękniejszych remiz, na poddaszu której jest
najładniejsza w okolicy sala spotkań.
Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom uzyskanym z Fundacji
Rozwoju Śląska, o które zabiegałem
jeszcze w czasie pracy zawodowej,
a potem już będąc na emeryturze.
Moje pragnienia w zakresie inwestycji
były o wiele większe, jednak decydujący głos leży w tym wypadku po stronie Rady Gminy i przede wszystkim
Wójta.
Pozostałe prace wykonane w sołectwie Osowiec miały charakter prac
porządkowych mających wpływ na
ogólny wygląd wsi, w tym dróg, placów, trawników, cmentarza itp.
– Jak wygląda współpraca Pana
z mieszkańcami?
– Jeżeli chodzi o współpracę
z mieszkańcami Osowca, to stwierdzam, że nie była najlepsza. Mam tu
na uwadze pracę społeczną, do której
jest trudno kogoś zmobilizować. Sytuację pod tym względem ratują jedynie członkowie straży pożarnej, na
których pomoc można zawsze liczyć.
Stwierdzam, że w Osowcu panuje
znieczulica mieszkańców na działalność społeczną, której celem jest
wspólne dobro poprawy wyglądu wsi.
A współpraca z pracownikami Urzędu
Gminy w Turawie, tymi „szeregowymi”, bo tak bym ich nazwał, układała
się dobrze, czego nie mogę jednak powiedzieć o tych decydujących, a mam
na uwadze pozostające bez odpowiedzi i realizacji złożone przeze mnie
wnioski. W jednym i drugim przypadku życzę nowemu sołtysowi i Radzie
Sołeckiej lepszych czasów.
– Jakie widzi pan kolejne inwestycje w Osowcu?
– Odpowiem krótko: nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach
gminnych, chodniki, a w najbliższej
przyszłości gazyfikacja wsi.
– Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadził
Jerzy Farys
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O szkole
W 1910 roku odchodzi z Turawy nauczyciel Paul Mohaupt. Za niego przychodzi
Anton Stronk, który otrzymał lokal na
parterze części mieszkalnej budynku
szkolnego. Na poddaszu mieszkał zawsze
trzeci nauczyciel. Został nim w 1919 roku,
po powrocie z I-szej wojny światowej, syn
kierownika szkoły Eberhard Pyttel. W
1925 roku w stan spoczynku odchodzi
„Hauptlehrer” Franz Pyttel. Miał wówczas 66 lat. Po nim kierownikiem szkoły
został Robert Strzys. Przyszedł z Raciborza, a jego małżonka pochodziła aż z
Zakopanego. W dniu 14.03.1925 przewodniczący związku szkół gminy Turawa Johann Voigt i sołtysi Piotr Kupka z
Turawy i Stefan Sznotalla z Kotorza Małego- Trzęsina była częścią tej wsi- oraz
członek komitetu szkolnego z Turawy
Johann Tarara zezwolili na opłacenie z
funduszu szkolnego kosztów remontu
mieszkania dla nowego kierownika szkoły
Roberta Strzysa w wysokości 1102,50 DM.
W 1929 roku nowy wydatek- trzeba było
dla polepszenia jakości wody pitnej pogłębić przyszkolną studnię. W 1926 roku ze
szkoły odchodzi drugi nauczyciel Anton
Stronk, który po I-szej wojnie światowej
dodatkowo trudnił się handlem drewnem
i wybudował sobie w Turawie willę przy
dzisiejszej ulicy Opolskiej. Chlewik i piwnicę po nim otrzymuje trzeci nauczyciel
Eberhard Pyttel. Natomiast mieszkanie
otrzymuje nowy drugi nauczyciel Karl
Buttler. To za jego staraniem, a może i nowego kierownika szkoły Strzysa, poziom
nauczania w Turawskiej szkole znacznie
się podniósł. Do tego stopnia, że odtąd sta-
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ła się zbędna prowadzona od 1915 roku
prywatna szkoła przygotowująca dzieci
zamożniejszych rodzin i z administracji
hrabiowskiej do szkół gimnazjalnych. W
szkole tej w ostatnim roku jej istnienia nauczała panna Ilse Verohau, która w 1928
roku wyszła za mąż za kierownika turawskiego tartaku Willi Steinke. Teraz szkoła
publiczna w Turawie sama typowała po
czwartym roku nauki wyróżniających się
uczniów do gimnazjum. Chodzili do Opola
do tzw. Burggymnasium, tj. gimnazjum na
górce- dziś Technikum Mechaniczne przy
ulicy Osmańczyka. Dojeżdżali pociągiem z
Kotorza Małego, dokąd dowoziła i przywoziła ich z powrotem regularnie bryczka,
jaką hrabia dał do dyspozycji. Powoził
nią stangret Sengelmann. W ostatnim
już 1944 roku do szkoły średniej zostało
wytypowanych czterech uczniów. Pierwszym był Joseph Grochol (syn młynarza z
Trzęsiny), który sposobił się do stanu duchownego i został w 1956 roku księdzem.
Drugim z nich był Ginter Niestrój (syn
jednego z urzędników hrabiego), teraz w
Niemczech. Następnie Ursula Steinke
- córka kierownika tartaku Willi i Ilse
Steinke z domu Verohau (teraz w Niemczech) oraz piszący te słowa. Niestety jego
rodzice wówczas nie wyrazili zgody pomimo nalegań nauczyciela Janotty z uwagi
na brak pieniędzy. Spłacali akurat kredyt
zaciągnięty na budowę domu mieszkalnego. Na cały miesiąc grudzień 1933 szkoła
została zamknięta z powodu panującej epidemii odry. W tymże roku drugi nauczyciel Karl Buttler otrzymuje nominację na
rektora uczelni w Zabrzu. Jego mieszka-

WODZENIE NIEDZWIEDZIA
TO TRADYCJA

W Rzędowie wodzenie niedźwiedzia rozpoczęto w roku 1968, kiedy to prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej był dziś już
nie żyjący Ryszard Kaczmarczyk. Pierwsze zdjęcie przedstawia scenę z niedźwiedziem na zabawie wiejskiej w lokalu Pana
Michała Kupki /obecnie Restauracja „Złoty
Kłos”/ w lutym 1968 roku, rolę niedźwiedzia grał nieżyjący dziś Pan Jan Kmita,
a asystowali mu też nieżyjący Józef Joszko

oraz Pan Jan Pyka - mieszkaniec Rzędowa.
Drugie zdjęcie przedstawia scenę wodzenia
niedźwiedzia z lutego 1985 r. w gospodarstwie Państwa Hildegardy i Józefa Czech,
Józef Czech i Manfred Kaczmarczyk na tej
imprezie występują w roli muzyków.
Trzecie zdjęcie przedstawia orszak „Wodzenia Niedźwiedzia” z dnia 10.02.2007 r.
przed restauracją „Złoty Kłos”.
Należy zaznaczyć, że uczestnicy tej imprezy są mile przyjmowani przez mieszkańców wsi, a organizatorami jej są członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędowie,
której prezesem jest Pan Andrzej Łazarz.
Wodzenie niedźwiedzia w Rzędowie to już
historia i tradycja wpisana w pejzaż tej
wsi.
Joachim Ebisch
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cz.IV
nie jak i posadę otrzymuje dotychczasowy
trzeci nauczyciel Eberhard Pyttel. Miał
na utrzymaniu trójkę dzieci. Posadę trzeciego nauczyciela obejmuje Otto Strzys,
syn Roberta, który dotąd uczył w Grodzisku (powiat Strzelce Opolskie). W latach
1933-36 trzykrotnie zmieniali się na stanowisku trzeciego nauczyciela w Turawie
wspomniany Otto Strzys i Georg Sucker.
Ostatni miał poparcie w osobie nowego
powiatowego inspektora szkolnego Bolika,
natomiast Otto w instancjach partyjnych
oraz swego ojca - kierownika tutejszej
szkoły. Ostatecznie w Turawie pozostał
Otto Strzys, który w 1938 roku zmienił
nazwisko na Storm. Uczył tu w niższych
klasach I-II, do czasu wcielenia go w 1941
roku do Werhmachtu, m.in piszącego te
słowa. W 1936 roku zakupiono nowe ławki
szkolne, które wykonał stolarz z Turawy
Franz Halupczok. Gdy w 1935 roku z
dniem 1 kwietnia w stan spoczynku odszedł Robert Strzys, a o posadę kierownika szkoły ubiegali się Johann Majszaknauczyciel z Racławiczek powiat Prudnik
oraz będący wtedy na rencie inwalidzkiej
były drugi nauczyciel w Turawie Anton
Stronk. Ostatecznie nominację otrzymał
Johann Majszak. W roku 1938 odszedł z
Turawy długoletni nauczyciel Eberhard
Pyttel, który nie mógł ułożyć sobie zgodnej współpracy z Majszakiem i pomijany
był w awansach - przeniósł się do Zakrzowa Turawskiego na kierownika tamtejszej szkoły. Za niego do Turawy przyszedł
bardzo dobry nauczyciel Paul Janotta.
Z chwilą rozpoczęcia II wojny światowej
Hauplehrer Majszak, wtedy już Maibach,
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Uczniowie szkoły w Turawie.

powołany został jako były oficer rezerwy
do czynnej służby wojskowej i do szkoły
już nie powrócił. Obowiązki kierownika
szkoły pełnił za niego do końca Paul Janotta, który z uwagi na wiek nie został
wcielony do Wehrmachtu. Za powołanych
do wojska nauczycieli przyszła do Turawy
w 1941 roku pani Platacz, a rok później
jeszcze jedna młoda nauczycielka pomocnicza z południowej Karyntii (kraina w
Austrii na pograniczu Słowenii i Włoch)
Elfriede Toplitsch. Wprowadziła do tutejszej, jakby trochę skostniałej pruskiej

dyscypliny powiew południowego temperamentu i polotu. Uczyła nas ludowych
pieśni ze swojej górzystej ojczyzny, a i
wymogła na kierownictwie szkolnym więcej niż dotychczas fizycznych ćwiczeń na
świeżym powietrzu. Zimą 1941 roku nowa
kwarantanna. Panowała groźna choroba
dyfteryt. W jej wyniku ubyło nas w klasie
co najmniej 10% uczniów. Po powrocie do
szkoły niektóre ławki świeciły pustkami i
nie jeden z nas nie spotkał się już więcej
z poprzednimi kolegami, których w tak
młodym wieku zabrała ta wtedy jeszcze
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bardzo straszna choroba. W lecie 1944
roku przez kilka miesięcy w turawskiej
szkole i przedszkolu mieściły się koszary
Arbeitsdienstu (hufce pracy). Wówczas w
czasie ładnej pogody lekcje odbywały się
na ówczesnym i dzisiejszym boisku sportowym, a w czasie chłodu i deszczowej
pogody chodziliśmy do szkoły w Kotorzu
Wielkim. Od jesieni 1944 do 20 stycznia
1945 znowu lekcje prowadzone były w budynku szkolnym. Gdy w dniu 22.01.1945
do Turawy wkroczyła bez walki Armia Radziecka, żołnierze jej, jak to od pradziejów
było we zwyczaju u koczowników wielkiego stepu palących w czasie najazdów siedziby ludności osiadłej, dla przyjemności
puścili z dymem budynek szkoły, nadleśniczówkę, halę do jazdy konnej i jeszcze
18 domów mieszkalnych w Turawie. Po
przejęciu tych ziem przez administrację
polską zaczęto już latem w 1945 od nowa
organizować szkolnictwo - najpierw w
szkole w Kotorzu Wielkim, a zimą 1945/46
w pustym pałacu Garnierów. Nauka szkolna z prawdziwego zdarzenia zaczęła się w
Turawie z dniem 1 września 1946, ale o
tym już w następnym odcinku.
Nasze zdjęcie przedstawia II klasę w
roku 1932 z nauczycielem Karlem Buttlerem. Tablicę z napisem trzyma córka
trzeciego nauczyciela Eberharda Pyttla, a
zarazem wnuczka pierwszego w Turawie
kierownika szkoły Franza Pyttla-Barbara.
c.d.n.
Alfred Kupka

FERIE ZIMOWE W NASZEJ GMINIE
Turawa, Zawada, Kotórz Wielki,
Kotórz Mały, Osowiec, Węgry, Ligota
Turawska, Zakrzów Turawski, Kadłub Turawski, Bierdzany, Rzędów
Ramowy program zajęć
„Biała Zima 2007”
• Integracja i wytworzenie przyjemnej atmosfery w grupach
poprzez zabawę i śpiew.
• Pogadanki na temat: „Dlaczego
alkohol to zły sposób na zabicie
wolnego czasu?”
• Palenie tytoniu a fizjologia człowieka-profilaktyka uzależnień
(film na wideo).
• Gry planszowe.
• Wyjazdy na krytą pływalnię do
Tarnowskich Gór.
• Zabawy tropiące – podchody w
lesie.
• Gry i zabawy na sali gimnastycznej.
• Turniej mini koszykówki.
• Turniej tenisa stołowego.

• Turniej piłki halowej.
• Turniej mini siatkówki.
• Bal przebierańców – konkurs na
najładniejszy strój.
• „Mini Playback Show”.
• Ogniska – pieczenie kiełbasek.
• Spotkania z leśniczym – dokarmianie zwierząt.
• Warsztaty komputerowe ( edukacyjne gry komputerowe).
• Zabawy językowe.
• Zajęcia modelowania w masie
solnej.
• Przygotowywanie plakatów.
• Przestrzenne formy z papieru.
• Wyjazdy do kina.
• Wyjazdy do Bajlandii.
• Wyjazdy na lodowisko.
• Zwiedzanie miasta Opola.
• Wyjścia do stadniny koni.
• Zjeżdżanie na sankach.
• Zajęcia sportowe na kortach
tenisowych.
• Gry dydaktyczne.
• Gry zabawy ruchowe na świeżym
powietrzu.

• Aerobik na świeżym powietrzu.
• Kompozycje przestrzenne z gliny.
• Oglądanie filmów z kaset video.
• Rozwijanie umiejętności z zakresu języka niemieckiego i angielskiego.
• Filmy na video – „Palenie tytoniu
a fizjologia człowieka” – profilaktyka.
• Pokazy tańca w wykonaniu szkolnych grup tanecznych.
• Konkursy plastyczno – techniczne (wykorzystanie różnych technik): moje miejsce w świecie, rola
mediów w moim życiu, zimowy
pejzaż.
Koszty zimowiska – ok. 9.700,00 zł.
Wynagrodzenie nauczycieli

– 4.860,00 zł.
Liczba nauczycieli pracujących na
zimowisku – 18 osób.
Liczba dzieci biorących udział
w zimowisku – ok. 420.
Sporządziła:
mgr Beata Świtalska
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Realizacja projektu Pakiet Wrześniowy
– Akademia Przedsiębiorczości w Publicznym Gimnazjum w Turawie

W poprzednim numerze „Fali”
informowaliśmy czytelników o
przystąpieniu gimnazjalistów do
programu Pakiet Wrześniowy
– Akademia Przedsiębiorczości.
Chcielibyśmy zaprezentować
nasze dotychczasowe działania
i pochwalić się osiągniętymi już
sukcesami.
Pierwszym zadaniem „Pakietowiczów” było stworzenie misji
firmy. Po wielogodzinnej debacie
ustaliliśmy, że:
„Centrum Sportowo-Rekreacyjne »Slimtur« pragnie

wzbogacić ofertę turystyczną gminy Turawa. Celem
Centrum jest promowanie
zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie
wolnego czasu. Świadczone usługi (fitness, siłownia, wypożyczalnia sprzętu
sportowego) stanowić będą
atrakcyjną alternatywę dla
istniejących obecnie form
spędzania wolnego czasu,
zwłaszcza po zakończeniu
sezonu turystycznego.”
Wzięliśmy także udział w

konkursie na logo firmy i odnieśliśmy nasz pierwszy sukces: logo autorstwa Dżesiki
Farys zajęło III miejsce w
województwie!!! Na szczeblu
ogólnopolskim zajęliśmy 22
miejsce na 60 szkół biorących
udział w konkursie.
Członkowie i opiekunowie miniprzedsiębiorstwa
tą drogą dziękują wszystkim
mieszkańcom gminy, którzy
wzięli udział w internetowym głosowaniu na nasze
logo.
Zdobywaną na zajęciach wiedzę teoretyczną z zakresu przedsiębiorczości wykorzystaliśmy w
pierwszym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Gospodarczej i uzyskaliśmy
23 punkty na 24 możliwe do
zdobycia!!! Mamy nadzieję, że
w dalszych etapach pójdzie nam
równie dobrze.
W ramach zajęć PW organizujemy także spotkania z ludźmi biznesu:
To spotkanie z p. Bożeną
Krawczuk - przedstawicielką
biura leasingowego z Opola.
A to przedświąteczne spotkanie z p. Wójtem i jednym z

przedsiębiorców branży drzewnej:
Przed świętami Bożego Narodzenia odwiedził nas także
dyrektor handlowy opolskiego
oddziału firmy „Komandor”.
Każde z tych spotkań dało
nam możliwość poznania zagadnień ekonomicznych, o których
do tej pory nie mieliśmy pojęcia.
Wiemy już, że nie jest łatwo prowadzić własną firmę.
Czytelników „Fali” zapraszamy na naszą stronę internetową
– www.miniprzedsiebiorstwo.pl (otworzy się lista, na
której należy odszukać nazwę
„Slimtur” i kliknąć na nią). Tam
znajdą Państwo więcej informacji o naszej działalności.
Chcielibyśmy także przypomnieć, że fundacja „Komandor”,
która patronuje Akademii Przedsiębiorczości, jest organizacją
pożytku publicznego i za jej pośrednictwem można skorzystać
z odpisu 1% podatku dochodowego, przekazując go na konkretny
cel. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie
www.fundacja.komandor.pl.
W imieniu opiekunów i członków
miniprzedsiębiorstwa Jolanta Ilnicka

SPORT W GMINIE

Tenis stołowy
W miesiącu lutym br. odbyły się turnieje tenisa stołowego o mistrzostwo
szkół podstawowych i gimnazjum.
W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazali się:
I. Kategoria dziewcząt do klas IV
I miejsce – Mirga Paulina PSP Zawada kl. IV
II miejsce - Gawlica Oliwia SSP Wêgry kl. IV
III miejsce - Jagieniak Daria PSP Osowiec kl. IV
IV miejsce - Nowak ¯aneta PSP Zawada kl. IV
V miejsce - £ukaszun Urszula PSP Zawada kl. IV
VI miejsce - Czok Andrea SSP Wêgry kl. IV
VII miejsce - Erdman Magdalena PSP Osowiec kl. IV
VIII miejsce - Dorn Nicola PSP Osowiec kl. IV
IX miejsce - Trzeciok Sabina SSP Wêgry kl. IV
X miejsce - Przyby³a Aleksandra PSP Zawada kl. IV
II. Kategoria chłopców do klas IV
I miejsce - Kupka Dawid PSP Bierdzany kl. IV
II miejsce - Spyra Patryk PSP Bierdzany kl. IV
III miejsce - Pêchra Rados³aw PSP Osowiec kl. IV

IV miejsce - Junik Micha³ PSP Bierdzany kl. IV
V miejsce - Makara Vitaly PSP Zawada kl. IV
VI miejsce - Konieczny Piotr PSP Zawada kl. IV
VII miejsce - Galus Dominik PSP Osowiec kl. IV
VIII miejsce - Zaj¹c Wojciech PSP Osowiec kl. IV
IX miejsce - Leckner Steven SSP Wêgry kl. IV
X miejsce - Sajdak Rafa³ PSP Osowiec kl. IV
III. Kategoria dziewcząt do klas VI
I miejsce - Gola Sandra PSP Osowiec kl. VI
II miejsce - Malek Teresa PSP Zawada kl. VI
III miejsce - Skieresz Natalia PSP Zawada kl. VI
IV miejsce - Lewicka Joanna PSP Bierdzany kl. VI
V miejsce - Czaplik Justyna PSP Bierdzany kl. V
VI miejsce - Wrzód Patricia PSP Zawada kl. V
VII miejsce - Kozio³ Marzena PSP Osowiec kl. V
VIII miejsce - Bartyla Julia SSP Wêgry kl. VI
IX miejsce - Gapska Sara PSP Osowiec kl. VI
X miejsce - PowroŸnik Daria SSP Wêgry kl. VI
IV. Kategoria chłopców do klas VI
I miejsce - Farys £ukasz PSP Ligota Turawska kl. VI
II miejsce - Wiench Daniel PSP Bierdzany kl. VI

III miejsce - Zapiór Jacek PSP Zawada kl. VI
IV miejsce - Wilk Jacek PSP Osowiec kl. VI
V miejsce - Latusek Mateusz PSP Ligota Turawska kl. VI
VI miejsce - Wojtczyk Denis PSP Bierdzany kl. VI
VII miejsce - Budnik Micha³ PSP Osowiec kl. VI
VIII miejsce - Kornek Pawe³ PSP Zawada kl. VI
IX miejsce - Kurc Patryk PSP Zawada kl. V
X miejsce - Staœ Adam PSP Bierdzany kl. V
V. Kategoria chłopców do klas
gimnazjalnych
I miejsce - Farys £ukasz PSP Ligota Turawska kl. VI
II miejsce - Kotula Denis PG Turawa kl. III
III miejsce - Malek Marek PG Turawa kl. III
IV miejsce - Kubus Oliwer PG Turawa kl. III
V miejsce - Wiench Daniel PSP Bierdzany kl. VI
VI miejsce - Pikos Artur PG Turawa kl. III
VII miejsce - Stych Denis PG Turawa kl. I
VIII miejsce - Pikos Krystian PG Turawa kl. III
IX miejsce - Wieszala Patryk PG Turawa kl. II
X miejsce - Budnik Micha³ PSP Osowiec kl. VI


dokończenie obok
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Przyroda Turawy i jej okolic
Tekst i grafika: Walter Świerc

Korzyści płynące z zachowania dzikiej Małej Panwi
Zachowanie dzikiej Małej Panwi to
przede wszystkim korzyści przyrodnicze, przeciwpowodziowe i rekreacyjne.
Do najważniejszych korzyści przyrodniczych zaliczyć należy zapewnienie dolinom rzeki funkcjonowania jako
korytarzy ekologicznych dla migracji
cennych gatunków roślin i zwierząt.
Często doliny rzeczne są ostatnim
miejscem o znaczących wartościach
przyrodniczych w danym rejonie. Tak
więc ich pozostawienie jest niezbędne
dla rozwoju terenów zielonych w obrębie gminy. Owa dzikość rzeki zapobiega również obniżaniu się poziomu wód
gruntowych, to również lepiej natleniona i czystsza woda.
Porastające brzegi rzeki Mała Panew
przechwytują pochodzące ze zlewni zanieczyszczenia. Równocześnie dzięki
naturalnemu charakterowi koryta następuje w nich proces samooczyszczenia
się wód.
Doświadczenia popowodziowe państw
wysoko uprzemysłowionych, takich jak
m.in. Niemcy, Austria, Włochy, Francja
i Stany Zjednoczone dowodzą, że obwałowania i regulacje rzeki jedynie potęgują zagrożenie powodziowe. Regiony
z rzekami zbliżonymi do stanu bliskiego
naturze stwarzają doskonałe warunki
dla funkcjonowania ekoturystyki i rekreacji, co w warunkach turawskich ma
ogromne znaczenie.
Nie regulowane brzegi rzeki to
miejsce zasobne w ryby, a otaczające je
bogactwo przyrody daje przyjezdnym
bezpośredni kontakt z naturą. To bogactwo naszego regionu można jednak
łatwo zaprzepaścić nie dostrzegając jego
obecnych wartości przyrodniczych. ▪
dokończenie ze str. 20

VI. Kategoria dziewcząt do klas
gimnazjalnych
I miejsce - Andruszków Izabela PG Turawa kl. III
II miejsce - Cieœla Joanna PG Turawa kl. III
III miejsce - Gola Sandra PSP Osowiec kl. VI
IV miejsce - Szubert Jolanta PG Turawa kl. III
V miejsce - Andruszków Angelika PG Turawa kl. II
VI miejsce - Friedrich Martyna PG Turawa kl. III
VII miejsce - Weber Aneta PG Turawa kl. III
VIII miejsce - I³czyk Amanda PG kl. III
IX miejsce - Slotta Magdalena PG kl. III
X miejsce - Lewicka Joanna PSP Bierdzany kl. VI
Faworyt turnieju – Łukasz Farys
- nie zawiódł, wygrywając zdecydo-

Dzikie zakola rzeki Małej Panwi w okolicach wsi Trzęsina.

wanie wszystkie pojedynki w kategorii do klas VI i klas gimnazjalnych.
Ten utalentowany tenisista zajął na
ostatnim Wojewódzkim Turnieju
Klasyfikacyjnym, wysokie, 4 miejsce,
a w kategorii szkół podstawowych, po
trzech turniejach, utrzymuje się na 8
miejscu w województwie.
Natomiast wśród pozostałych zawodników biorących udział w turniejach
tenisa na wyróżnienie zasługują:
Wiench Daniel z Bierdzan, Budnik Michał z Osowca i Gola Sandra
z Osowca. Według organizatorów, osoby te zrobiły ogromne postępy w opanowaniu różnych technik gry i jeżeli
będą kontynuować systematycznie
treningi, mają duże szanse wystar-

tować, w przyszłym roku szkolnym,
w turniejach wojewódzkich.
Najlepsza tenisistka naszego województwa i mieszkanka Kadłuba Turawskiego – Kamila Borkowska - po
raz dziewiąty została Mistrzynią Województwa Opolskiego.
W miesiącu marcu weźmie udział
w Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w Krakowie i Mistrzostwach
Polski Seniorów w Rzeszowie.
Organizatorzy turniejów szkolnych
składają podziękowania panu Bernardowi Klimkowi za udostępnienie
sali.
Roman Borkowski
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Turystyka – Wspólna Sprawa
To największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do branży turystycznej, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności sektora turystycznego w
Polsce poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących w turystyce
oraz stworzenie regionalnych produktów turystycznych w formule
sieciowej.
Czym jest regionalny produkt
turystyczny?
Zgodnie z ogólną definicją, produktem turystycznym może być wszystko, co służy
zaspokajaniu potrzeb turystów. Regionalny produkt turystyczny stanowi więc
połączenie atrakcji turystycznych danego regionu oraz wszelkiego typu dóbr i
usług, które uprzyjemniają pobyt poza
miejscem zamieszkania.
Geneza projektu
Projekt wdrażany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich w zakresie Działania 2.3b, ukierunkowanego na budowę
społeczeństwa otwartego i opartego na
wiedzy poprzez zapewnienie warunków
do rozwoju zasobów ludzkich w drodze
kształcenia, szkolenia i pracy.
Realizacja tego celu przyczyni się do
rozwijania konkurencyjnej gospodarki
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.
Rola projektu dla rozwoju turystyki
w Polsce
Polska jest krajem o dużym potencjale
turystycznym, który w chwili obecnej
nie jest jednak w pełni wykorzystywany.

Obok niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury turystycznej i transportowej,
przyczyn tego zjawiska należy również
doszukiwać się w mało atrakcyjnej ofercie
oraz w sferze kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce. W szczególności, bariery te dotyczą:
- niewłaściwego rozumienia pojęcia produktu turystycznego w ujęciu
sieciowym - często jest ono rozumiane
w kategoriach szlaku turystycznego czy
jednorazowej imprezy folklorystycznej,
- braku atrakcyjnych regionalnych produktów turystycznych
- oferta jest niedostosowana do potrzeb
i oczekiwań turystów krajowych i zagranicznych,
- sfery współpracy na rzecz rozwoju regionalnej turystyki - podmioty z
sektora turystycznego nie współpracują ze
sobą w dostatecznym stopniu, w dalszym
ciągu nie jest wykorzystywana instytucja
partnerstwa publiczno-prywatnego,
- sfery kwalifikacji osób pracujących w turystyce - zbyt mało uwagi
poświęca się stałemu podnoszeniu kompetencji pracowników branży turystycznej,
- znajomości języków obcych ogranicza to możliwość obsługi turystów
zagranicznych.
Zakres i cele projektu
Projekt „Turystyka - wspólna sprawa” obejmuje:
- promowanie idei regionalnych produktów turystycznych w ramach cyklu
konferencji,
- tworzenie regionalnych produktów
turystycznych przez Grupy Partnerskie
zrzeszające kluczowych aktorów z sektora turystycznego z danego regionu,
- cykl szkoleniowo-doradczy wspierający powstawanie regionalnych produktów

Wspólne kolędowanie

turystycznych,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry zarządzającej i pracowników sektora
turystycznego,
- kursy językowe przygotowane pod
kątem sektora turystycznego,
- promowanie najlepszych produktów
turystycznych i dobrych praktyk zebranych w trakcie realizacji projektu.
Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw turystycznych, samorządów
oraz organizacji wspierających rozwój
turystyki.
Dlatego też gmina Turawa ze względu na posiadane walory i potencjał turystyczny zgłosiła swój udział w realizacji
tego programu. W wyniku 3 dniowego
cyklu szkoleniowego została powołana
Grupa Partnerska, która już przystąpiła do opracowania planu realizacji
przedsięwzięcia p.n.
„DINOZAURY DOLINY MAŁEJ PANWI”
W skład grupy weszli ponadto przedstawiciele Urzędów Gmin i przedsiębiorcy z
branży turystycznej z Ozimka, Chrząstowic, Zawadzkiego, Dobrodzienia Jemielnicy, Kolonowskiego i Zębowic. Z terenu
naszej gminy czynny udział w pracy tej
grupy biorą niektórzy właściciele ośrodków wypoczynkowych, reprezentując również wszystkich pozostałych zrzeszonych
w Stowarzyszeniu „Na Ratunek Jezior
Turawskich”. Grupa zamierza stworzyć
produkt turystyczny zawierający: ścieżki rowerowe, spływy kajakowe, dinopark,
gospodarstwa agroturystyczne, turystykę
zorganizowaną i sporty wodne.
Liderką Grupy wybrana została Pani
Iwona Frasek.
O efektach pracy Grupy Partnerskiej
poinformuję naszych czytelników w kolejnym wydaniu „FALI”.
Jan Stonoga

Na dwa dni przed Wigilią – magicznym czasem wypełnionym życzeniami, cudownym smakiem dwunastu potraw,
kolędami i radością, w Przedszkolu Publicznym w Bierdzanach miała miejsce uroczystość, w której udział wzięły dzieci, rodzice, personel przedszkola oraz zaproszeni goście.
Przy świątecznie nakrytym stole zasiedli przedstawiciele
władz samorządowych – sekretarz gminy Pani Stanisława
Brzozowska oraz radna z Bierdzan Pani Rita Gabryś.
Dzieci z grupy młodszej w tym roku przemieniły się w
gwiazdeczki, a grupa starsza przygotowała i wystawiła
„Jasełka”. Z darami do narodzonego Chrystusa przybyli
m.in. Czerwony Kapturek, Kopciuszek i Dziewczynka z Zapałkami. Jak na prawdziwą Wigilię przystało, na stole nie
zabrakło barszczu z pierogami, pierników pieczonych przez
dzieci oraz owoców i słodyczy. Spotkanie to pozostanie na
długo w naszej pamięci.
Aneta Lewicka
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Jubileusz 70-lecia urodzin

W dniu 28 grudnia 2006 r. proboszcz
parafii Osowiec - Węgry Ks. Franciszek Lerch obchodził swoją 70 rocznicę urodzin. Uroczystość rozpoczęła
się Mszą Św. o godz. 11.00 w kościele parafialnym. Na uroczystej mszy
zgromadziło się wielu księży z dekanatu Zagwiździańskiego, jak również innych sąsiednich parafii oraz
Wyższego Seminarium Duchownego
w Opolu. Swoją obecnością i wygłoszeniem homilii zaszczycił tę uroczystość ordynariusz Diecezji Gliwickiej
ks. biskup Jan Wieczorek. Jednak
najwięcej zgromadziło się samych
parafian, którzy w ten sposób mogli
złożyć swoje najserdeczniejsze życzenia z okazji tego okrągłego jubileuszu.
Na zakończenie Mszy św. z życzenia-

mi przed ołtarz wyszli przedstawiciele wszystkich stanów, stowarzyszeń,
oraz przedstawiciele władz samorządowych gminy Łubiany i Turawa.
Po zakończeniu Mszy św. orkiestra odegrała księdzu sto lat. Zapro-

Wszystko, co Wielkie,
jest wielkie przez serce.
Cyprian Kamil Norwid

szeni goście udali się do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu na
przyjęcie z tej okazji. W przyjęciu
tym uczestniczyli wszyscy, którzy
w jakikolwiek sposób współpracują
z proboszczem oraz wykonują prace

przykościelne. Wszyscy księża z dekanatu, jak również rodzina Księdza
proboszcza. Na Sali znajdowało się
ok. 120 osób, co uczyniło tę uroczystość bardzo doniosłą. Tu też jeszcze
przedstawiciele poszczególnych rodzin
i niektórych stanów składali życzenia.
Atmosferę umilał zespół muzyczny
„Venus’, przy którego dźwiękach bawiono się do godz. 19.00. Był tu czas
na porozmawianie z wszystkimi. Dostojny jubilat przemieszczał się po
całej Sali i rozmawiał z wszystkimi
swoimi gośćmi, co wprowadziło miły
wspaniały nastrój wśród biesiadujących Parafian. Na Sali zabrał też głos
ks. biskup Jan Wieczorek, który nawiązał trochę do znajomości naszej
parafii z lat wcześniejszych, jak również do serdecznej znajomości z ks.
Franciszkiem.
Za pośrednictwem Fali ks. Proboszcz bardzo serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do uświetnienia tego jubileuszu: przedstawicielom
samorządu terytorialnego z Łubnian
i Turawy, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej
w Osowcu, Radzie Duszpasterskiej,
Orkiestrze Parafialnej, Parafialnemu
Zespołowi „Caritas”, Kołu Mniejszości Niemieckiej z Kolanowic, Gronu
Pedagogicznemu z Osowca, Pracownikom Szkoły w Węgrach, Dzieciom
szkoły z Osowca, Dzieciom szkoły
z Węgier, parafianom z Osowca, Węgier, Kolanowic i Trzęsiny oraz byłym
parafianom za pamięć, złożone życzenia. i okazaną modlitwę w jego imieArtur Gallus
niu. 
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A co w naszym Domu Dziecka?

Nowy 2007 rok nasze dzieci rozpoczęły intensywną pracą. Po pierwsze
musiały nadrobić zaległości w nauce,
bo zbliżał się koniec pierwszego semestru, a po drugie czyniły ostatnie przygotowania przed występem
w naszym kościele. Jasełka przygotowane pod kierunkiem pani A. Janeckiej były wystawione 14 stycznia
przed mszą świętą. Dzieci podeszły
do swego występu w sposób profesjonalny i zdobyły uznanie wszystkich
obecnych na mszy.

Koniec stycznia to początek ferii ulubiony czas beztroski wszystkich
dzieciaków. Nasze dzieci w tym roku
nie wyjechały na zimowisko, ale miały zapewnione różne atrakcje. Dzięki
temu, że LKS” Silesius” z Kotorza
Małego sponsorował wyjazdy do
Opola, dzieci jeździły na lodowisko,
basen, do kina, na tor kartingowy.
Pan J. Dura zaprosił również dzieci
do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Nr 2 w Opolu. Poczęstunek zafundował dzieciom też Mc Donald’s oraz

Pizzeria Ali Baba. Tak więc dzieci
miały moc atrakcji i tylko śniegu
brakowało , aby poczuć prawdziwy
smak ferii zimowych. Koniec karnawału to tradycyjnie bal przebierańców. W tym roku pani E. Cichecka
do prowadzenia balu zaprosiła wodzireja (znalazła sponsora do opłacenia go). Dzieci – jak przystało na
taki bal – wcieliły się w różne postacie bajkowe i nie tylko. Podczas
balu pan Przemysław Łyszczarczyk
– przedstawiciel Salonu Fryzjerskiego De Legge z Opola - wręczył
dzieciom 10 nowych rowerów o wartości 3 tys. zł. Salon ten nie po raz
pierwszy funduje naszym dzieciom
miłe i potrzebne prezenty. Na bal
zaproszone były dzieci ze szkoły
społecznej w Węgrach, pięknie przebrane bawiły się wspólnie z naszymi
wychowankami.
Teraz już koniec karnawału i zabawy. Dzieci rozpoczęły drugi semestr nauki w szkole. Oby tylko
chciały go dobrze zaliczyć
Dyrekcja i dzieci Domu Dziecka pragną serdecznie podziękować
wszystkim sponsorom i ludziom
życzliwym za wszelką pomoc okazaną dzieciom.
Teresa Żulewska
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Żył dla regionu
Gotfryd Długosz

(26.10.1920 – 25.11.2006)

Gotfryd Długosz pozostanie w naszej
pamięci przede wszystkim jako znakomity organizator spółdzielczości
i działacz samorządowy.
Urodził się 26 października 1920
roku w Kotorzu Małym. Najtrudniejsze lata w jego biografii to lata wczesnej młodości. Mając nieco ponad
piętnaście lat został sierotą. Mimo
to podejmuje już dojrzałe i odpowiedzialne decyzje mające doniosłe znaczenie w Jego przyszłym i dojrzałym
wieku, uzyskując stosowne kwalifikacje w Szkole Handlowej w Opolu.
Rok 1939 to kolejny dramat
w Jego życiu. Jako dziewiętnastoletni młodzieniec zostaje wcielony
do służby wojskowej. Powrócił z niej
po ponad pięciu latach morderczej
wojennej niedoli na wschodnim i zachodnim froncie w 1945r.
Już w tym samym roku od podstaw, bez żadnego doświadczenia
zakłada Spółdzielnię
„Samopomoc Chłopska” w Łubnianach z siedzibą w Węgrach obejmującą w późniejszym okresie swą
działalnością również teren gminy
Turawa. Pan Długosz potrafił w tym
trudnym okresie zjednać sobie ludzi

i zachęcić ich do wspólnego działania. Za jego osobistą zasługę należy
uznać fakt, iż tworzące się na nowo
struktury spółdzielczości niezwykle
elastycznie dostosował do zmieniających się potrzeb ówczesnej wsi.
W roku 1949 przeszedł do pracy
w Przedsiębiorstwie Budownictwa
Przemysłowego w Opolu przyjmując
funkcję kierownika działu w księgowości. Tu jednak spotyka go jedna
z kolejnych przykrości, ze względu
na swoje miejscowe pochodzenie
zwolniono go z pełnionej funkcji.
Nie zraża się tym, podejmując
w 1968r. kolejną pracę, tym razem
w Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego, w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego obejmując
stanowisko zastępcy dyrektora ds.
ekonomicznych. Pracował w nim
do1982r., do odejścia na zasłużoną
emeryturę, nie stroniąc jednak od
społecznikowskiej działalności prowadzonej od lat w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Od pierwszych dni 1945 roku do ostatnich lat
swojego życia postać Gotfryda Długosza była związana z działalnością
spółdzielczości
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„Samopomoc Chłopska”: piastował odpowiedzialne funkcje w jej
strukturach gminnych, powiatowych
i wojewódzkich.
Swą wyjątkową aktywność wykazał jednak w pracach samorządu
terytorialnego, który zawsze był mu
bliski z tytułu Jego miejsca urodzenia i zamieszkania. Tu zyskał opinię
dobrego i odpowiedzialnego organizatora życia gospodarczego i społecznego. Dlatego też już w roku 1956
znalazł się w składzie Gminnej Rady
Narodowej, w latach siedemdziesiątych przewodniczył Komisji Budżetowej, a później Komisji Rozwoju
i Zaopatrzenia.
Miał ogromny wpływ na rozwój
i przeobrażenia regionu turawskiego w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia
pełniąc funkcję przewodniczącego
Gminnej Rady w Turawie.
Za swoją pracę i aktywną działalność społeczną uhonorowany został
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, a także wieloma odznaczeniami resortowymi.
Wyrażając swoją własną refleksję, do której mam moralne prawo
współpracując z Nim przez wiele
lat, stwierdzam, że odszedł od nas
człowiek, którego cechowała niezwykła skromność, śląska zaradność
i pracowitość, która pozwalała Mu
nawet w warunkach PRL-owskich
zachować suwerenność i samodzielność. Zastanawiające jest także i to,
skąd u Niego było tyle pogody ducha mimo tak twardego i trudnego
życia, szczególnie w okresie Jego
młodości.
Zmarł wśród najbliższych 25 listopada 2006 roku.
Walter Świerc

Wyniki Wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
W dniu 4 lutego 2007 odbyły się Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych.
Z naszej Gminy stanowiącej dwumandatowy okręg wyborczy następujące osoby zostały wybrane na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej
w Opolu w powiecie Opolskim:
1. Pan Józef Datko z Zawady
2. Pan Jan Grysczyk z Kadłuba Turawskiego
Do głosowania przystąpiły 34 osoby spośród 1886 członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania
w Gminie Turawa. Oznacza to, że
frekwencja wyborcza wyniosła 1,8%.

Izby rolnicze
Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14
grudnia 1995 roku. Izby są samorządem rolniczym działającym na
rzecz rozwiązywania problemów
rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
Członkami izb rolniczych z mocy
ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami
podatku rolnego lub dochodowego
z działów specjalnych produkcji
rolnej. Organami izb rolniczych
są: walne zgromadzenie, zarząd
i komisja rewizyjna. Członkowie

walnego zgromadzenia wybierani
są w bezpośrednich i tajnych wyborach na trwającą cztery lata kadencję. Okręgiem wyborczym jest
gmina. Z każdej gminy wybiera się
dwóch delegatów lub jednego, jeżeli
obszar użytków rolnych gminy nie
przekracza 4 tys. ha. Pierwsze wybory odbyły się w czerwcu 1996.
Po reformie ustrojowej państwa
w Polsce działa 16 izb rolniczych.
Prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenia delegaci (po jednym z każdej izby) tworzą walne
zgromadzenie Krajowej Rady Izb
Rolniczych.
Paweł Leśniak
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Wybory w „STALI” Osowiec
W dniu 11.01.2007 r. odbyło
się Zebranie Sprawodawczo
- Wyborcze w Klubie Sportowym ”STAL” OSOWIEC.
Sprawozdanie złożył Prezes
Klubu Artur Długosz, podkreślając ogromne zaangażowanie działaczy sportowych.
Podsumowano wyniki
sportowe w minionej kadencji oraz przedstawiono
wyniki prac wykonanych na
obiektach sportowych.
Ustępujący Prezes klubu podziękował wszystkim działaczom, z którymi
współpracował od 1995r.,
osobom, które współkierowały klubem w minionym
okresie wręczył pamiątkowe puchary, otrzymali je:
Edward Bobowski, Tomasz
Jagieniak, Piotr Długosz
,Robert Kobczyk, Ireneusz
Rachwalik. Prezes klubu
wręczył dyplomy uznania
za prace społeczne w minionej dekadzie osobom,
które czynnie brały udział

w remontach obiektów,
usuwaniu awarii, wycinaniu
drzew zagrażających bezpieczeństwu, oraz pomagały na
bieżąco w funkcjonowaniu
klubu.
Słowa podziękowania
otrzymali trenerzy: Tomasz Jagieniak i Tomasz
Długosz.
Nowy Zarząd LZS „STAL”
Osowiec składa się:
– Prezes - Ireneusz Rachwalik
– V-ce Prezesi - Edward Bobowski i Artur Długosz
– Sekretarz - Mariusz Cirkosz,
– Skarbnik - Robert Kochman
– Członkowie - Robert Nowak
i Stanisław Winiarski.
Przyjęto plan działań
w zakresie prowadzenia
sekcji piłki nożnej.
Określono najpilniejsze
prace na obiektach sportowych - remont generalny
dachu, dokończenie remontu drugiego boiska, malowanie elewacji oraz odnowienie
siedzeń wokół boiska.
Artur Długosz

marzec 2007

Spotkanie przy opłatku
Tradycyjne spotkanie
opłatkowe dla samotnych odbyło się w Kadłubie Turawskim po
raz siódmy. Zorganizowała je Rada Sołecka
wraz z miejscowym
kołem mniejszości
niemieckiej, natomiast program artystyczny przygotowały
nauczycielki tutejszej szkoły.
Dania wigilijne przygotowały panie Krystyna Pyras,
Elżbieta Staś, Maria Moch, Sylwia Krok i Regina
Morawiec.
Zespół „RAJANA” pięknymi kolędami wprowadził gości
w niezwykłą atmosferę świąt, a dwie tematyczne inscenizacje w wykonaniu
przedszkolaków i dzieci z klas I-III dopełniły
całości.
Przybyli goście
dziękowali sołtysowi
- panu Ernestowi
Grzesikowi za przygotowanie uroczystości, zespołowi muzycznemu w składzie: Jan Salawa,
Rajmund Wiecha, Regina Jaguś, Sylwia Krok, Krystyna Salawa - za wspólne kolędowanie, paniom Krystynie Panicz, Joannie Napierale za przygotowanie
pięknych występów dzieci.
Krystyna Borkowska

NOWINKI ZAKRZOWSKIE
• Z wielkim rozmachem zorganizowano w tym roku Dzień Seniora.
24 stycznia w pięknej sali państwa
Świtałów spotkały się babcie i dziadkowie z Zakrzowa, z Ligoty oraz
z bardzo odległych zakątków Polski
i Niemiec. Dla setki osób poczęstunek
zafundowała Rada Sołecka, a występy przygotowały dzieci z przedszkola w Zakrzowie i szkoły podstawowej
w Ligocie. Na uroczystość przybyły
władze gminy – pan wójt Waldemar
Kampa oraz pani sekretarz Stanisława Brzozowska. Za wykonane prace
na rzecz przedszkola i swojego środowiska podziękowania od pani dyrektor szkoły podstawowej Brygidy
Kansy i sołtysa Jerzego Zubeil otrzymał pan Paweł Michalczyk. Wszyst-

kim paniom nauczycielkom oraz
dzieciom składamy podziękowanie
za prezentację ciekawego programu
artystycznego, a panu redaktorowi
NTO Mariuszowi Jarzombkowi za
wykonanie zdjęć.
• Aż 77 osób przybyło w dniu 1 lutego na zebranie wiejskie – wybory
sołtysa i rady sołeckiej. Na taką ilość
mieszkańców nikt się nie przygotował, więc ci, którzy przybyli jako
ostatni, siedzieli na krzesełkach
przedszkolaków. Sołtysem został
ponownie Jerzy Zubeil, prawie nie
zmienił się również skład rady sołeckiej. Głównym zadaniem w planie
pracy na rok bieżący są oczywiście
prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Kościelnej.

• W dniu 27 lutego uaktywniło się
zakrzowskie koło Mniejszości Niemieckiej. Na spotkanie z mieszkańcami przybył nowo wybrany Zarząd
Gminny TSKN – przewodniczący Artur Gallus i zastępca Monika MochGiza, oraz wójt Waldemar Kampa.
Po długich namowach wójta mieszkańcy postanowili wreszcie reaktywować działające jeszcze kilkanaście
lat temu koło mniejszości. Na zebraniu wybrano zarząd koła w osobach:
Brygida Krawczyk – przewodnicząca, Gertruda Gryska z-ca oraz Maria
Wieczorek, Regina Neuman, Jerzy
Zubeil i Leonard Warzecha. W skład
komisji rewizyjnej weszły panie: Beata Michalczyk, Krystyna Gabryś
i Lidia Maleska.
M. Zubeil
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Wieczór opłatkowy
dla Seniorów w Zawadzie
Otrzymałam zaproszenie na wieczór
opłatkowy dla Seniorów, organizowany przez Sołtysa Pana Andrzeja
Skrzipczyk i Radę Sołecką w Zawadzie pod przewodnictwem Pani
Jolanty Wacławek.Wspomniany
wieczór odbył się 10 grudnia 2006 r.
w salce katechetycznej przy kościele Parafialnym. Spotkanie rozpoczęło się Nieszporami Niedzielnymi,
w których
liczny udział wzięli Seniorzy. Seniorzy mniej sprawni mieli zapewniony dojazd samochodami, mogli
też liczyć na taki sam powrót do
domu. Po Nieszporach uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzie przedstawili Jasełka
Bożonarodzeniowe
w języku niemieckim pod kierunkiem Joanny Gryga. Jasełka były
niezwykłe, wprowadziły spokój, zadumę i zachwyt. Piękna muzyka,
oryginalne stroje. Z podziwem patrzyłam na skoordynowane ruchy
dwóch grup rytmiczno – tanecznych
niewiele różniących się od baletu.
Po Jasełkach ks. Proboszcz Henryk Cieślik zaprosił Seniorów do salki katechetycznej.
Zmienił się nastrój – wiele pięknych elementów dekoracyjnych, delikatne, ale bogate oświetlenie, no
i choinka . Całość tworzyła wzór harmonii i estetyki. Stoły biało nakryte
ustawione w podkowę. Na kazdym
nakryciu leżał opłatek. Grupa Mło-

dzieżowa Inicjatyw „SBRT” z Zawady prowadziła część artystyczną
spotkania.
Nastąpiło serdeczne przywitanie przez ks. Proboszcza i Sołtysa.
Poświęcenie opłatków, mnóstwo
wzajemnych życzeń sprawiły, że atmosfera była była miła, serdeczna,
wzruszająca. Po tych wzruszających
chwilach zasiedliśmy do wspólnego poczęstunku. Był barszcz, była
ryba, kapusta, były również buraczki
i ziemniaki. Nie zabraklo też ciast,
pierników, kawy i herbaty nawet na
dokładkę. Seniorzy rozmawiali przy
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dźwiękach kolęd. Wiele z tych osób
rzadko się spotyka ze względu na
wiek i stan zdrowia, dlatego w ten
wieczór wiele mieli sobie do powiedzenia.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz Prywatnego Ogniska „Preludium” wykonali program artystyczny. Seniorzy
z dumą patrzyli i słuchali, jak ich
wnuki śpiewały i grały na różnych
instrumentach. Za oknem było już
ciemno. Tysiące gwiazd migotało
wysoko na niebie, a my wspólnie
kolędowaliśmy, nikt nie spieszył
się do domu. Tak miło było razem.
Każdy z nas otrzymał pięknie zaprojektowaną kartkę z życzeniami
świąteczno – noworocznymi, a dzieci
z świetlicy środowiskowej wręczyły
własnoręcznie zrobione prezenty.
W spotkaniu wzięło udział 49 Seniorów.
Zorganizowanie takiego spotkania wymagało ogromnej pracy i zaangażowania wielu osób. Nie sposób
wszystkich wymienić.
Za okazane serce i troskę, za trudy i starania, za uśmiech i współnie
spędzone chwile skladam w imieniu
Seniorów i Seniorek Serdeczne Podziekowanie
Dla dzieci i młodzieży, które
współuczestniczyły w zorganizowaniu spotkania opłatkowego, była to
wspaniała lekcja wychowawcza.
Maria Tieleczek
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ORKIESTRA DĘTA

„30 lat już gramy!” – tak brzmiało
hasło obchodów jubileuszu 30-lecia
istnienia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach. Na
koncert jubileuszowy, który odbył się
21 października 2006 roku w sali remizy OSP Węgry, przybili mieszkańcy
Węgier, rodziny i znajomi muzyków,
a także zaproszeni goście: Wójt Gminy
Turawa – Waldemar Kampa, Inspektor
ds. Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy
Turawa – Roman Borkowski, proboszcz
parafii Osowiec-Węgry ks. Franciszek
Lerch, sołtys wsi Węgry – Jerzy Dziuba,
Zarząd OSP Węgry z prezesem Franciszkiem Konieczko i naczelnikiem
Zygfrydem Klimkiem na czele, radny
gminy Turawa – Adam Prochota oraz
sponsor orkiestry p. Ryszard Halupczok. Nie zabrakło również przedstawicieli mediów regionalnych, tj. Radia
Opole, Radia Plus, Telewizji Regionalnej TVP3 Opole oraz NTO.
Na wstępie Orkiestra wykonała
marsz koncertowy, po czym prowadzący koncert konferansjer przedstawił
pokrótce jej historię.
Początki Orkiestry sięgają 1976
roku. Wtedy to grupka muzyków zapaleńców, grających najczęściej w orkiestrach kościelnych i rozrywkowych,
wpadła na pomysł, aby zebrać się razem
i założyć orkiestrę dętą. Na siedzibę
wybrali remizę OSP Osowiec. Ponie-

waż było ich niewielu (ok. 6 osób), rozpoczęli rekrutację chętnych muzyków
z okolicznych miejscowości, a także
podjęli starania o zakup potrzebnych
instrumentów. Pierwsza oficjalna próba Orkiestry (odnotowana w archiwach
OSP Osowiec) odbyła się 8 marca 1977
roku i uczestniczyło w niej 12 muzyków.
Pierwszym kapelmistrzem został Paweł
Konieczko. Orkiestra sukcesywnie powiększała swój stan osobowy – w maju
1977 r. liczyła już 18 członków. Rozpoczęło się również szkolenie młodzieży
– na werblach kształciło się 6 uczniów.
W zakupie potrzebnych instrumentów
muzycznych pomogła finansowo Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu, która zapewniała również dowóz
muzyków na próby i występy. Latem
1977 roku Orkiestra uczestniczyła
w swoim pierwszym przeglądzie – XVI
Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Opolszczyzny w Wołczynie. Przez
wiele kolejnych lat brała udział w różnych przeglądach i innych imprezach
okolicznościowych, prezentując zawsze
wysoki poziom artystyczny. Wśród odnotowanych w archiwach sukcesów
z tamtego okresu można wymienić zdobycie I miejsca w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych OSP w 1984
i 1989 roku.
Po śmierci pierwszego kapelmistrza
Pawła Konieczko, pieczę nad orkiestrą

na krótko przejął Hubert Pianka, a następnie w roku 1988 kapelmistrzem został Jan Baron.
Zmiany restrukturyzacyjne w Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu
na początku lat 90. dotknęły również
Orkiestrę. Nowy właściciel nie był zainteresowany dalszym jej funkcjonowaniem i przestał dofinansowywać jej
działalność. Ostatni występ Orkiestry
pod szyldem OSP Osowiec odbył się
1 maja 1992 roku w czasie obchodów
200-lecia istnienia fabryki w Osowcu. W tym samym czasie nadeszła od
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Węgrach propozycja przeniesienia
Orkiestry do nowo wybudowanej strażnicy w Węgrach (uroczyste otwarcie,
z udziałem Orkiestry, nastąpiło 16 maja
1992 r.). Muzycy oczywiście skorzystali z tej propozycji, a strażacy z Węgier
z radością przyjęli ich pod swój dach
i zapewnili bardzo dobre warunki
do dalszego funkcjonowania. W tym
okresie Orkiestra liczyła 16 członków.
Wszyscy muzycy grali społecznie i nie
pobierali żadnych gratyfikacji finansowych (i tak jest do dnia dzisiejszego).
Korzystali z prywatnych instrumentów
i kilku zakupionych jeszcze przez FWM
w Osowcu.
W 1993 roku kapelmistrzem Orkiestry został Andrzej Bojarski – Tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Opolu.
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OSP WĘGRY
Doświadczenie zawodowe nowego kapelmistrza oraz ciężka praca na próbach wszystkich muzyków pozwoliła
w następnych latach znacznie podnieść
poziom artystyczny Orkiestry.
W 1995 roku po raz pierwszy pod
nowym szyldem „Orkiestra Dęta OSP
Węgry” bierze udział w Przeglądzie
Dorobku Orkiestr OSP w Strzelcach
Opolskich i od razu zdobywa I miejsce. W 1996 roku jako jedyna orkiestra
z Opolszczyzny startuje w XIV Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr
OSP w Głuchołazach, gdzie zajmuje
III miejsce konkurując z bardzo dobrymi orkiestrami z woj. wrocławskiego
i wałbrzyskiego. W 1997 roku zostaje
zaproszona na V Przegląd Orkiestr
i Kapel Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy, gdzie zdobywa I miejsce. W latach
1997 – 2006 regularnie uczestniczy we
wspomnianych przeglądach orkiestr
OSP i Mniejszości Niemieckiej zdobywając w sumie: 9 razy I miejsce, 3 razy
II miejsce, 2 razy III miejsce i 2 raz IV
miejsce. Stale również zwiększa się
ilość członków Orkiestry. Muzycy otrzymują nowe mundury, czapki i koszule
letnie. Zostaje zakupiony nowy zestaw
perkusyjny i pulpity. Finansowo przez
cały czas wspiera Orkiestrę Urząd Gminy w Turawie i OSP Węgry. Środki na
działalność wypracowują również sami
muzycy zdobywając nagrody pieniężne
na przeglądach i występach okolicznościowych.
Pod koniec lat 90. Orkiestrze zaczyna doskwierać brak młodych muzyków,
którzy zasiliby jej szeregi. Rodzi się pomysł, aby we własnym zakresie szkolić
młodzież. Podejmują się tego muzycy
orkiestry Marek Wieczorek i Andrzej

Powrosnik, którzy przeprowadzają
rekrutację chętnych do nauki w Szkole Podstawowej w Węgrach. Z ok. 20
chętnych naukę ostatecznie rozpoczęło 9 uczniów. W 2000 roku w budynku
SP w Węgrach powstała filia Ogniska
Muzycznego w Ozimku, która od tej
pory kształci młodych muzyków zasilających regularnie szeregi Orkiestry.
Szkoleniem werblistek, które swoją grą
upiększają przemarsze Orkiestry, zajął
się natomiast osobiście kapelmistrz Andrzej Bojarski.
W 2001 roku Orkiestra odniosła jak
na razie największy sukces zdobywając I miejsce w II Międzywojewódzkim
Przeglądzie Orkiestr OSP w Domaniowie – udział brało 13 orkiestr z woj.
dolnośląskiego i opolskiego. Należy
wspomnieć również o występie Orkiestry na I Gogolińskim Przeglądzie Orkiestr Dętych Województwa Opolskiego
Gogolin 2002, w którym brały udział
najlepsze orkiestry Opolszczyzny zarówno zawodowe (przyzakładowe), jak
i amatorskie. Orkiestra z Węgier zajęła
IV miejsce tuż za orkiestrami z Górażdży, Zdzieszowic i Tarnowa Opolskiego,
zdobywając dodatkowo nagrodę specjalną za najlepszy przemarsz.
Rok 2005 obfitował w wydarzenia muzyczne z udziałem Orkiestry.
W czerwcu brała udział IV Międzywojewódzkim Przeglądzie Strażackich
Orkiestr Dętych w Bystrzycy zajmując
III miejsce, następnie wyjechała na
koncerty do Niemiec, gdzie wystąpiła m.in. podczas „Parkfestival Wetter
(Ruhr) 2005 Jazz, Blues und mehr…”,
natomiast w lipcu i sierpniu wygrała
przeglądy orkiestr OSP i Mniejszości
Niemieckiej.
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W roku jubileuszowym 2006 Orkiestra wystąpiła po raz pierwszy na II
Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Byczynie, w którym brały udział
orkiestry z woj. opolskiego i wielkopolskiego, zajmując II miejsce.
Należy wspomnieć również, że Orkiestra regularnie bierze udział w Przeglądzie Zespołów Artystycznych Gminy Turawa, a także innych imprezach
okolicznościowych na terenie gminy,
jak i poza nią.
W chwili obecnej Orkiestra liczy 46
muzyków, w tym 20 członków to młodzież. Najstarszym muzykiem jest Jan
Baron (76 lat), a najmłodszym Weronika Klimek (13 lat). Od 14 lat niezmiennie kapelmistrzem Orkiestry jest Andrzej Bojarski.
Po przedstawieniu historii rozpoczęła się właściwa część koncertu jubileuszowego, w której orkiestra zagrała
kilkanaście najlepszych utworów ze
swojego bogatego repertuaru (na dzień
dzisiejszy liczy on ponad 200 pozycji).
Wzbudzały one aplauz zgromadzonej
publiczności. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa w krótkim wystąpieniu
podziękował Orkiestrze za wieloletnie
reprezentowanie gminy wręczając dyplom uznania oraz przekazał kapelmistrzowi oficjalne zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych,
który odbędzie się w lipcu 2007 roku
w Czechach. Swoje wyrazy uznania
i gratulacje złożył również Orkiestrze
ks. proboszcz Franciszek Lerch.
Po koncercie rozpoczęła się część towarzyska. Muzycy Orkiestry oraz zaproszeni goście zasiedli do uroczystej
kolacji, po której wręczono pamiątkowe kufle z nadrukiem godła Orkiestry
i informacją o odbytym jubileuszu 30lecia – ufundowane przez sponsora
p. Ryszarda Halupczoka. Uroczystość
zakończyła się zabawą taneczną.
Obecnie Orkiestra przygotowuje się
do nowego sezonu, w którym weźmie
udział w aż pięciu przeglądach: wspomnianym wyżej Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Czechach,
Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Domaniowie, Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Łowkowicach, Przeglądzie Orkiestr i Kapel
Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy
i Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr
Dętych w Byczynie. Miejmy nadzieję,
że Orkiestra odniesie kolejne sukcesy,
czego – myślę - serdecznie jej życzymy.
Marek Wieczorek
Orkiestrant
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OGNISKO MUZYCZNE
W WĘGRACH
Filia Społecznego Ogniska Muzycznego
w Ozimku powstała w Węgrach w 2000
roku. Jej powstanie związane było z koniecznością kształcenia młodych muzyków,
którzy w przyszłości zasililiby szeregi Orkiestry OSP Węgry. Wszystko zaczęło się
w 1998 roku, kiedy to muzycy orkiestry
Marek Wieczorek i Andrzej Powrosnik zorganizowali w Szkole Podstawowej w Węgrach spotkanie z uczniami prezentując
im instrumenty muzyczne używane w orkiestrze i zachęcając do rozpoczęcia nauki.
Na początek zgłosiło się ok. 20 chętnych
– lekcje indywidualne na instrumentach
rozpoczęło 8 z nich. Lekcje były prowadzone nieodpłatnie na instrumentach
wypożyczonych z orkiestry lub od osób
prywatnych. Po jakimś czasie o prowadzonych zajęciach muzycznych dowiedział się
dyrektor Ogniska Muzycznego w Ozimku
Piotr Baron i zaproponował otwarcie filii
w Węgrach, w której mogłyby się kształcić
uzdolnione dzieci i młodzież z sąsiednich
miejscowości. Sale na prowadzenie zajęć
zgodziła się udostępnić dyrekcja Szkoły
Podstawowej w Węgrach i we wrześniu
2000 roku odbyły się zapisy na pierwszy
rok nauki. Do pierwszej klasy przyjęto
8 uczniów: 6 pianistów, gitarzystkę i klarnecistę, natomiast w klasie drugiej naukę
kontynuowało 8 uczniów z wcześniejszego
naboru do orkiestry: 3 trębaczy, 2 klarnecistów, tenorzysta, waltornista i akordeonista-saksofonista. Zajęcia indywidualne na
instrumentach oraz zajęcia z teorii muzyki
prowadzili w tym czasie trzej nauczyciele.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia
uczniowie mieli okazję po raz pierwszy

wystąpić publicznie na koncercie kolędowym.
W kolejnych latach filia dynamicznie się
rozwijała. W roku szkolnym 2001/2002 do
Ogniska uczęszczało 19 uczniów. Otwarto
klasę fletu poprzecznego i wprowadzono
obowiązkowe zajęcia zespołu instrumentalnego. Uczniowie wystąpili na dwóch
koncertach kolędowych – w Węgrach
i Ozimku, a także podczas dożynek w Węgrach.
11 listopada 2002 roku młodzi muzycy
z Węgier zostali zaproszeni na gościnne
występy do Łubniańskiego Ośrodka kultury na Koncert z okazji dnia św. Marcina.
Koncertowali tam razem ze swoimi kolegami uczącymi się w Kółku Muzycznym
działającym przy ŁOK-u w Łubnianach.
Kolejny wspólny występ uczniów z Węgier
i Łubnian odbył się podczas Koncertu Kolędowego tym razem w sali OSP Węgry.
W czerwcu 2003 roku mury filii opuszczają
pierwsi absolwenci, którzy od razu zostają
przyjęci do Orkiestry OSP Węgry.
W 2005 roku rozpoczyna działalność
(równolegle z Ogniskiem) Społeczna Szkoła Artystyczna w Ozimku filia w Węgrach
(Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia).
Zostają również otwarte nowe kierunki:
śpiew solowy, skrzypce i perkusja, a także
wprowadzone zostają obowiązkowe zajęcia
chóru dla wszystkich uczniów.
Od roku 2002 sukcesywnie zwiększa
się liczba uczniów: rok szkolny 02/03 – 24
uczniów, 03/04 – 27, 04/05 – 35, 05/06 – 36.
W obecnym roku szkolnym w Szkole Artystycznej kształci się 14 uczniów, a w Ognisku Muzycznym – 21. Liczba nauczycieli
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również wzrosła do 7 osób. Nauka odbywa się na następujących instrumentach:
fortepian, akordeon, gitara, trąbka, róg,
saksofon, klarnet, flet poprzeczny, skrzypce, perkusja oraz śpiew solowy. Wszystkie
zajęcia odbywają się w bardzo dobrych
warunkach, w pięknie odremontowanych
salach w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach. Co roku uczniowie
mają możliwość uczestniczenia w różnego
rodzaju występach, takich jak: audycje
i popisy w szkołach, koncerty kolędowe,
koncerty z okazji Dnia Matki, dożynki, festyny, itp. Ognisko posiada również własną
stronę internetową (http://omuz.w.interia.
pl), na której zamieszczone są zdjęcia z występów a także inne ważne informacje. Po
ukończeniu nauki uczniowie w większości
przypadków rozwijają swoje zainteresowania, m.in. poprzez grę we wspomnianej
już Orkiestrze Dętej OSP Węgry (w chwili
obecnej gra w niej 18 uczniów i absolwentów Ogniska), zakładają własne zespoły,
ale także decydują się na kontynuowanie
nauki w Szkole Muzycznej w Opolu lub
w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.
Najważniejsze jednak korzyści z nauki
muzyki w Ognisku to możliwość rozwoju
zainteresowań i talentu muzycznego, zagospodarowanie wolnego czasu, jak i możliwość koncertowania, co zawsze sprawia
młodym artystom wiele radości.
Marek Wieczorek
Kierownik Filii
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Przemiany

Dążąc do rozwoju czytelnictwa najmłodszych użytkowników, Gminna
Biblioteka Publiczna w Turawie wraz
z filiami: Zawada i Ligota Turawska
od września zastosowały dodatkowe
formy pracy polegające na:
- spotkaniach autorskich,
- konkursach plastycznych,
- organizowanie wystaw,
- spotkania czytelnicze,
- dni otwartych bibliotek oraz
inne zajęcia.
Biblioteka Publiczna i Świetlica
Środowiskowa w Zawadzie zorganizowały 20.09.2006r. Imprezę, której
motywem przewodnim była książka
i jej bohaterowie.
Konkurs rysunkowy - „Ilustracja
do ulubionej książki”; zgaduj zgadula;
„skojarzenia”- rozsypanka literacka;
projekt zakładki do ulubionej książki; układanie puzzli; rozwiązywanie
krzyżówek - to zmagania, w jakich
zmierzyły się dzieci ze świetlicy.
Prace były wykonywane techniką
dowolną: farby, mazaki, kredki, papier
kolorowy.
Ta najpopularniejsza forma pracy
z dziećmi i młodzieżą rozwija szybką
orientację, podnosi samodzielność
myślenia, umiejętność osądzania oraz
podnosi rywalizację w zakresie znajomości książki.
W dniach 4 i 5 września biblioteka
w Zawadzie zorganizowała wystawę”
Wszyscy kochają misie”. Pomieszczenie do prezentacji użyczyła świetlica
środowiskowa. Tematem wystawy był
Pluszowy Miś (w jaki sposób powstał,
skąd pochodzi i jakie mamy rodzaje
misiów; nie tylko te pluszowe). Dodatkowym załącznikiem wystawy była
degustacja miodku.
Wystawę obejrzały dzieci z Publicznego przedszkola w Zawadzie i dzieci
świetlicowe.
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Z myślą o najmłodszych czytelnikach (przedszkolaki) Biblioteka
i Przedszkole w Zawadzie przeprowadziły 6.10.2006 r. swobodną pogadankę z okazji „Święta Drzewa”.
W roli prelegenta gościł leśniczy
pan Andrzej Praski. Tematem gawędy
były m. in. „Drzewa w naszym lesie”.
Dyskusja była ciekawa i żywa, dostosowana do możliwości związanych
z wiekiem. Pozwoliła zorientować się,
jaką wiedzę mają małe dzieci o lesie
i przyrodzie. Wrażliwość dzieci na
żywe słowo powoduje, że dużym zainteresowaniem cieszą się tego typu
formy pracy. Spotkanie zaowocowało
pracami indywidualnymi i zbiorowymi
o tematyce jesiennej. Dzieci do swoich
prac użyły różnych naturalnych materiałów, co pozwoliło poruszyć ich
wyobraźnię i smak estetyczny. Ponadto dzieci przy współudziale pana
leśnego posadziły na terenie przedszkola drzewka. Będą je zaraz mogły
obserwować, w jakim tempie rosną
i rozwijają się.
Z okazji światowego Dnia Poczt
Polskiej i Znaczka Pocztowego
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30.10.2006 r. znowu połączyły swoje
siły: Biblioteka i Publiczne Przedszkole w Zawadzie. Tym razem w roli
prelegenta wystąpiła pani listonosz
E. Woźnica, która wprowadziła je
w tajniki roznoszenia listów.
Dzieci miały możliwość przekazania dla rodziców własnoręcznie zrobionych listów i kopert.
24.11.2006 r. „Dzieci Pluszowego
Misia” to kolejna impreza zorganizowana przy współudziale Biblioteki
i Przedszkola w Zawadzie. „Dzieci
Pluszowego Misia” i wcześniejsza
wystawa „Wszyscy kochamy Misie” to
imprezy połączone ze sobą tematycznie. Pluszowy miś - to on był treścią
zabaw i gier ruchowych, w których
poszczególne dzieci brały udział indywidualnie i grupowo. Wierszyki, piosenki, opowiadania, zlizywanie miodu
na czas, smakowanie „Kubusiowego”
napoju i prezentacja swojego ulubionego pluszaka to formy pracy przygotowane do oceniania. Jeszcze jednym,
aczkolwiek istotnym elementem imprezy było przekazanie „misiowych
czapeczek”, które zostały wykonane
przy współudziale dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej. Prace ze wszystkich
imprez zostały wystawione w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Jest
ona też sponsorem nagród, które dostały dzieci za swoje prace.
Jest rzeczą oczywistą, że nie jest
tu konieczne uzasadnienie korzyści,
jakie z różnych form pracy kulturalnej z młodym czytelnikiem płyną
dla biblioteki. Uważam, że biblioteka
powinna starać się organizować je
w każdych warunkach. Są to bowiem
skuteczne sposoby rozwijania czytelnictwa, zwiększania kręgu użytkowników, a także - co dziś szczególnie
ważne - propagowanie biblioteki, jej
zbiorów i aktywność w środowisku
oraz pozyskiwania dla niej sojuszników na terenie jej działalności.
Kozołup Sabina
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II OTWARTY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

PING PONG W TURAWIE,
Pożegnanie zimy 2007
W marcu i kwietniu 2007 roku w naszej gminie odbędzie się otwarty turniej tenisa stołowego organizowany
przez Młodzieżową Radę Gminy Turawa we współpracy z Grupą Inicjatyw
„SBRT”.
Turniej podzielony będzie jak przed
rokiem na dwie fazy. Najpierw odbędą
się eliminacje w kilku miejscowościach,
a następnie wielki finał w Węgrach. Rozgrywane będą dwie kategorie wiekowe
7 lat – 2 klasa gimnazjum oraz 3 klasa
gimnazjum – 22 lata.
Turnieje eliminacyjne odbędą się
w Kotorzu Wielkim, Ligocie Turawskiej,
Zawadzie oraz Kadłubie Turawskim.
Z każdych eliminacji do finału zakwalifikują się po trzy najlepsze osoby
z każdej kategorii wiekowej.
Finał II Otwartego Turnieju TENISA STOŁOWEGO – „PING PONG
W TURAWIE, Pożegnanie zimy 2007”
jak w ubiegłym roku odbędzie się w Węgrach. Na finał zapraszamy wszystkich
kibiców lubiących tenis stołowy. Finał
rozegrany będzie 1 kwietnia 2007 roku
o godzinie 16.00.
Turniej objął honorowym patronatem wójt gminy Turawa, pan Waldemar
Kampa.
Ideą turnieju jest jego otwartość, czyli możliwość uczestniczenia młodzieży
z okolic naszej gminy.
Regulamin oraz inne informacje zamieszczone zostały na stronie
www.turawa.pl / Młodzieżowa Rada
Gminy Turawa, można je jeszcze uzyskać dzwoniąc pod numer 504 251 946
lub pisząc na adres mrg.turawa@op.pl
Zachęcamy sołtysów, kluby sportowe,
opiekunów świetlic, dyrektorów szkół
o nakłonienie młodzieży z ich miejscowości do wzięcia udziału w turnieju,
tym bardziej, że turniej ten jest jedyny
w swoim rodzaju – Młodzieżowa Rada
Gminy stara się dotrzeć z turniejem eliminacyjnym do każdej części gminy.
Zapraszamy serdecznie, zaczynamy już 10 marca, a kończymy finałem
1 kwietnia.
Terminarz turnieju:
ELIMINACJE
– KADŁUB TURAWSKI – 10.03.2007 r.
(sobota) - budynek OSP, godz. 1000
ELIMINACJE dla miejscowości:
Kadłub Turawski, Rzędów, Zakrzów Turawski
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KRONIKA POLICYJNA
I. W IV kwartale 2006 r. na terenie gminy Turawa odnotowano łącznie
29 zdarzeń przestępczych.
Poniższa tabela przedstawia zdarzenia odnotowane na całym terenie podległym Komisariatowi Policji w Ozimku.
Suma zdarzeń

Miasto
Ozimek

Teren wiejski
gminy
Ozimek

GMINA
TURAWA

Ogółem

35

31

29

28

21

13

8

15

11

14

7

12

8

11

3

Nietrzeźwy
kierujący
Włamania do
obiektów

Gmina
Gmina Tarnów
Chrząstowice
Opolski

Najczęściej popełniano przestępstwa z kategorii - kierowanie pojazdami
w stanie nietrzeźwości i włamania do obiektów.
1. Zatrzymano aż 15 nietrzeźwych kierujących: rowerem - 8 i samochodem 7.
Teren wiejski
Miasto
GMINA
Gmina
Gmina
Tarnów
2. Dokonano
8 włamań do
domków2004
letniskowych
domów
mieszkalL.p.
2003
2005 i 2006
UWAGI
Suma
zdarzeń TEREN
gminy
Ozimek
TURAWA
Chrząstowice
Opolski
nych.
Ozimek
1. Miasto Ozimek
24%
25%
27%
28%
wzrost
Teren wiejski gm.
Ozimek
16%
20%
18% 28 21%
Ogółem
31
29Turawa
21
II.2.W
całym 200635
roku
na terenie
gminy
odnotowanospadek
łącznie
3. zdarzeń
Gmina Turawa
29%to mniej
26%niż w
24%
23%- aż spadek
124
przestępczych
i
jest
2005
roku
o
40 zdaNietrzeźwy
13
813%
15
14
rzeń.
4.kierujący
Gmina Chrząstowice
13%
16% 11 13%
wzrost
W 2006
roku
najwięcej
odnotowano
5.
Gminado
Tarnów
Opolski zdarzeń
18%przestępczych
16%
15%
15% z kategorii:
spadek
Włamania
7
12
8
11
3
-obiektów
Włamania do obiektów
- 22.
- Kradzieże mienia - 35.
- Kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości - 53.

III. Procentowy udział zdarzeń przestępczych w poszczególnych gminach
w okresie od 2003 roku do 2006 roku:
L.p.

TEREN

1. Miasto Ozimek

2003

2004

2005

2006

UWAGI

24%

25%

27%

28%

wzrost

2. Teren wiejski gm. Ozimek

16%

20%

18%

21%

spadek

3. Gmina Turawa

29%

26%

24%

23%

spadek

4. Gmina Chrząstowice

13%

13%

16%

13%

wzrost

5. Gmina Tarnów Opolski

18%

16%

15%

15%

spadek

Prowadzone analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
przedstawiona wyżej tabela porównawcza w sposób jednoznaczny pokazuje, że ilość zdarzeń zaistniałych na terenie gminy Turawa systematycznie
spada.
W dalszym ciągu będziemy prowadzić działania mające na celu ograniczanie przestępczości i zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, które w różny sposób przyczyniły się. do tego, że mogliśmy ograniczyć przestępczość na terenie gminy
Turawa.
Z-ca KOMENDANTA
Komisariatu Policji w Ozimku
asp. sztab. Stanisław Hadzicki

– ZAWADA - 13.03.2007 r. (wtorek) Świetlica Środowiskowa - budynek OSP,
godz. 1600
ELIMINACJE dla miejscowości:
Zawada, Węgry, Osowiec

– LIGOTA TURAWSKA – 29.03.2007 r.
(czwartek) - Świetlica Środowiskowa
– budynek Szkoły, godz.1630
ELIMINACJE dla miejscowości:
Ligota Turawska, Bierdzany

– KOTÓRZ WIELKI – 17.03.2007 r. (sobota) - Świetlica Środowiskowa – klub
„Pod Lipą”, godz. 1600
ELIMINACJE dla miejscowości: Kotórz
Wielki, Kotórz Mały, Turawa

FINAŁ
– WĘGRY - 1 kwietnia 2007 r., budynek
OSP Węgry, godz. 1600
Uczestniczą zwycięzcy poszczególnych eliminacji
Młodzieżowa Rada Gminy TURAWA
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Pracowite ferie w Osowcu
W grudniu 2006 roku spotkałem się z pracownikiem referatu budownictwa Piotrem
Lisem celem ustalenia frontu
robót oraz wykonawcy na remonty w budynkach PSP Osowiec w okresie ferii zimowych
(26 stycznia – 13 lutego). W połowie stycznia br. rozpatrzyliśmy oferty firm i wybraliśmy
najlepszą. Do 22 stycznia pracownik referatu budownictwa
Piotr Lis przygotował dokumentację poszczególnych prac
i w efekcie zostały sporządzone
umowy. W pierwszej kolejności
wykonano remont parkietu
w sali gimnastycznej oraz wymalowano korytarze i klatki
schodowe w budynku głównym
przy ul. Lipowej 8.
Równocześnie dokonano
wymiany siedmiu okien na
plastikowe w pracowni komputerowej oraz czytelni multimedialnej. W drugim etapie zmodernizowano podłogi
w ww. pracowniach. W drugim
tygodniu firma malarska wymalowała korytarze i klatkę
schodową w budynku przy
ul. Fabrycznej 1. Trzeci etap to
malowanie sufitu i ścian w sali
gimnastycznej. W ramach remontu sali zamontowano tablice do koszykówki zakupione
dzięki pomocy Urzędu Gminy
Turawa z funduszu antyalkoholowego. Dokonano także wymiany bramy wejściowej w tym
budynku.
Przyjąłem ofertę pomocy skierowaną do nas przez
wicewójta Sławomira Kubickiego dotyczącą prac malarskich. W wyniku tej pomocy
wymalowane zostały łazienki,
stołówka, kuchnia, korytarzyki, pokój nauczycielski i sala
komputerowa w budynku przy
ul. Fabrycznej 1. Po remontach
wyposażono korytarze obydwu
budynków w tablice korkowe,
wymieniono stoliki i krzesła
w stołówce, świetlicy szkolnej
i pracowni języka niemieckiego.
Tak szeroki zakres prac nie
byłby możliwy bez pomocy
kompetentnych pracowników
Urzędu Gminy.
Dyrektor PSP w Osowcu
mgr Andrzej Wojtkiewicz
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Wywiad z ciekawymi ludźmi naszej gminy

Alfred Kupka

1. Jest Pan twórcą bardzo ciekawych
artykułów dotyczących historii naszych
miejscowości. Proszę powiedzieć kilka
słów o sobie.
– Jestem mieszkańcem Turawy od urodzenia, czyli z czasów jeszcze przed II wojną
światową.
W 1952 ukończyłem Liceum Elektryczne
w Opolu, które mieściło się przy ul. Gosławickiej.
Prawie całe moje życie zawodowe związane
było z Zakładem Dziewiarskim w Dylakach,
dziś Coroplast. W 1991 przeszedłem na wcześniejszą emeryturę z powodu likwidacji zakładu. Od 1991 do dziś pracuję na pół etatu jako
konserwator wodociągu w Turawie. Można
by powiedzieć, że minąłem się z powołaniem
i zainteresowaniami , ale takie niestety były
w moim przypadku realia powojennej rzeczywistości i potrzeba zwykłej „walki o byt”.
2. Dlaczego zainteresowała Pana historia?
– Od dziecka pasjonowałem się historią,
chyba odziedziczyłem tę cechę po mojej babce ze strony ojca, którą od najwcześniejszych
lat wypytywałem o dawne dzieje, a które ona
zaczerpnęła od swoich przodków. Jednym
z jej dziadków był Mikołaj Schneider z Ligoty
Turawskiej – leśniczy u turawskich hrabiów.
Z kolei jednym z pradziadków mojej babki był
– przybyły z Gór Bawarskich – baca Anton
Wurst, o którym piszę w innym miejscu.
3. Skąd czerpie Pan informacje o tak
szczegółowych wydarzeniach miejscowości naszej gminy?
– Tak jak wspomniałem, dużo informacji
otrzymałem od mojej babki, a także od urodzonego w 1880 roku mojego wuja – Piotra

Kupki, długoletniego, przedwojennego sołtysa
Turawy.
Ciekawych informacji dostarczył też mój
kolega z pracy ,mistrz szwalni – Hugon Kensy z Rzędowa, który urodził się w 1917 roku
w Krzenslinie , wsi mieszczącej się na terenie
dzisiejszego Jeziora Turawskiego. Różne ciekawostki przekazał mi Jerzy Joszko z Marszałek, a także wiele innych osób,których nie sposób tutaj wymienić . Poza tym przesiedziałem
wiele godzin w Archiwum Opolskim do czasu
powodzi w 1997 roku i w czytelni wojewódzkich zbiorów naukowych na Pasiece. Pisząc
o budowie Jeziora Turawskiego korzystałem
z materiałówArchiwum Berlińskiego, materiały te sprowadził pan Józef Matysek z Kotorza
Wielkiego.Poza tym brakujące kopie planów
i umów sprowadziłem z firmy Billfinger A.G.
budującej wał zapory głównej , istniejącej do
dziś w Mannheim w Niemczech.
4. Czy dużo informacji znalazł Pan
w Archiwum Opolskim czy więcej z przekazów ustnych?
– Aby potwierdzić usłyszane informacje
musiałem dużo czasu spędzać w Archiwum
Opolskim. Korzystałem z uprzejmości proboszcza J. Swolany, który udostępnił mi
zapisy w księgach metrykalnych. Jednym
z podstawowych źródeł informacji o lokalnej
historii jest dla mnie praca księdza Kahla
„Das Majorat Turawa” z 1869 r. Jest to pozycja najcenniejsza, bowiem autor korzystał
z archiwów, o których po przejściu zawieruchy wojennej możemy tylko pomarzyć.
Dużo informacji uzyskałem z pisemnych
wspomnień ostatniego hrabiego w Turawie
- Hubertusa von Garnier, urodzonego w 1874,
a także z bardzo wartościowych dla znajomo-

Restauracja

„POD LASEM”
w Dobrzeniu Wielkim

Zaprasza od czerwca
do nowo otwartej sali
Oferujemy organizację:

– przyjęć weselnych
– przyjęć okolicznościowych
tel. 077 469 55 23

ści dziejów dawnej Turawy wspomnienia
z dzieciństwa starszej o rok siostry hrabieho
– Fredy. Cennych wiadomości dostarczają też
listy przedostatniego hrabiego w Turawie
– Carola von Garnier, napisane z różnych
uzdrowisk do ukochanej córki Fredy. Te
wzystkie materiały otrzymałem od wnuczki
Hubertusa – pani Beatrix Dechambenoit z
Francji, którą gościliśmy na ubiegłorocznych
dożynkach gminnych w Kotorzu Wielkim.
Pani Beatrix dokonała odsłonięcia herbu tej
wsi. Poza tym koresponduję z osobami ,które
tu kiedyś mieszkały, a związane są uczuciowo ze swoim Heimatem – Turawą. Wymienię
tutaj p. Rudolfa Pyttla,wnuka pierwszego
kierownika turawskiej szkoły, następnie p.
nadprokuratora w stanie spoczynku – dra
Hansa Maibacha, syna ostatniego kierownika
szkoły w przedwojennej Turawie, jak również
p. Hansa Kałużę, którego pamiętamy, jak po
zakończeniu stanu wojennego przywoził nam
z dary z Niemiec. Kiedy tworzyłem serię opowiadań „O naszych Rołbsikach”, więcej korzystałem z przekazów ustnych,kiedy pisałem
„O Pile,Tartaku i Waldbahnce”, korzystałem
zarówno z opowiadań ustnych, jak i materiałów archiwalnych.
5. Czy osoby udzielające Panu tych
informacji chętnie to robią, czy musi
Pan ich długo do tego nakłaniać?
– Wszystkie osoby, które udzielały mi informacji na interesujące mnie tematy, robiły
to zawsze bardzo chętnie, bez uprzedzeń.
Serdecznie Panu dziękuje, życzę zdrowia
i siły do zbierania ciekawych informacji, które
mają nieocenioną wartość dla nas i następnych pokoleń.
Teresa Żulewska
Za prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 57 w „FALI”
nr 4/67/2006 nagrody otrzymały
Panie: Teresa Weber z Turawy
(„Dekorowanie Wnętrza” – Maggie Colvin) oraz Agnieszka Walków-Stonoga z Kotorza Wielkiego
(„Kwitnące Balkony i Tarasy”
– Helmuta Jantary). Hasło krzyżówki brzmiało: „OD FALI NA
GODY RODZINNE SPOTKANIE I DOBREJ POGODY”.
W imieniu kolegium redakcyjnego naszego kwartalnika
serdecznie gratulujemy.
Kartki z rozwiązaniem hasła
krzyżówki nr 58 prosimy nadsyłać do dnia 31 maja 2007 roku
na adres: Redakcja Kwartalnika
„FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045
Turawa (Urząd Gminy Turawa).

Redakcja
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Pół roku
minęło
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu
zapewnia uczniom nie tylko zdobywanie
wiedzy w wielu dziedzinach, ale też w
szerokim zakresie organizuje zajęcia
pozalekcyjne dbając o wszechstronny
rozwój wychowanków. Uczniowie mogą
uczestniczyć w ciekawych zajęciach
świetlicowych do późnych godzin popołudniowych. Chętnie uczestniczą w kursie
tańca towarzyskiego oraz w zajęciach z
komputerem. Nauczyciele poświęcają swój czas przygotowując uczniów
do udziału w różnych uroczystościach
szkolnych, środowiskowych, parafialnych. Wszystkie starania mają na celu
pożyteczne zagospodarowanie uczniom
czasu wolnego oraz aktywny udział w
życiu swojego środowiska poprzez pielęgnowanie miejscowych zwyczajów i
tradycji.
Rok szkolny 2006 – 2007 rozpoczęliśmy 4 września. W tym dniu odbyło się
ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy
I. Nowi uczniowie zaprezentowali bogaty
program artystyczny. Swoją obecność w
życiu szkoły przypieczętowali posadzeniem drzewka.
„Damska” część społeczności uczniowskiej przygotowała uroczyste spotkanie
z niespodziankami dla chłopców z okazji
Dnia Chłopca. Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w dożynkach
parafialnych - części kościelnej i świeckiej.
W niedzielne popołudnie 15 sierpnia
2006 r. w kościele parafialnym uczniowie
przedstawili podniosły montaż słownomuzyczny z okazji Dnia Papieskiego.
Następnego dnia program powtórzyli
na poranku w szkole. Podczas programu wszyscy uczniowie włączyli się we
wspólny śpiew, a akademię zakończono
„Barką”, ulubioną pieśnią Jana Pawła
II. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w gminnym konkursie plastycznym „Jan
Paweł II w oczach dziecka” – uczennica
klasy Va Kasia Dembińska zdobyła II
miejsce. Uczniowie pamiętali również o
swoich nauczycielach i wychowawcach
przygotowując akademię z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Wdzięczni uczniowie wręczyli bukieciki z życzeniami „Za
to, co jeszcze dla nas tajemnicą – przed
nami jeszcze sporo szkolnych lat. Za to
składamy Wam dziś wiele życzeń z nami
jesienny, najpiękniejszy kwiat”.
W dniu 18.10 2006 r. uczniowie pod
kierunkiem pani katechetki urozmaicili Dzień Chorego uczestnicząc we mszy
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św. w intencji chorych oraz prezentując
artystyczne zdolności w przedstawieniu
pt. „Kwiat dobroci”. Młodzi artyści rozweselili śpiewem, ruchem i uśmiechem
zaproszonych gości. Chorzy i samotni
zostali obdarowani własnoręcznie wykonanymi upominkami.
W przededniu uroczystości św. Marcina uczniowie wspólnie z rówieśnikami

Nie zabiegajcie o to,
aby być użytecznym dla
wszystkich,
ale dla tych, którzy są
w Waszym otoczeniu.
św. Teresa z Avilla

z Węgier wystąpili w inscenizacji o życiu
patrona potrzebujących. Uczestniczyli z
lampionami w procesji za Marcinem na
koniu, a na koniec częstowali się rogalikami przygotowanymi przez panie z
„Caritas”.
Rocznicę Odzyskania Niepodległości
przez Polskę uczniowie klas VI upamiętnili montażem słowno-muzycznym
zaprezentowanym dla całej społeczności
szkolnej. 6 grudnia w progi naszej szkoły
zawitał św. Mikołaj, z workiem pełnym
prezentów dla wszystkich dzieci. Do akcji włączył się też ówczesny sołtys wsi
Osowiec przeznaczając pieniądze na
słodycze dla dzieci. W okresie adwentowym na terenie naszej szkoły odbył się
kiermasz świąteczny, na którym można było zakupić stroiki, kartki i ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez
rodziców, dzieci i nauczycieli. Podczas
kiermaszu dzieci z klas 0 -3 wystąpiły w
świątecznym programie artystycznym.
Uczestnicy częstowali się cynamonowym
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ciastem i gorącą herbatą z cytryną. Uzyskane fundusze zostały przeznaczone na
wyposażenie stołówki szkolnej.
W ostatnim dniu przed zimową przerwą świąteczną tradycyjnie odbyło się
spotkanie całej społeczności szkolnej,
gdzie uczniowie przybliżyli tradycje i
obyczaje bożonarodzeniowe i wspólnie
śpiewali kolędę. Do tradycji szkoły należą przedświąteczne odwiedziny uczniów
w domach ludzi chorych i samotnych, z
świątecznymi życzeniami oraz własnoręcznie wykonanymi stroikami.
W niedzielne popołudnie 7 stycznia
2007 r. uczniowie przypomnieli Parafianom wydarzenie sprzed 2000 lat wykorzystując swoje zdolności aktorskie w
„Jasełkach”. Kolejne dni stycznia dzieci
zaabsorbowane były wykonaniem upominków, laurek oraz przygotowaniem
programu artystycznego na spotkanie
z Babciami i Dziadkami. Uroczystość
odbyła 23 stycznia w OSP w Osowcu.
Babcie i Dziadkowie zobaczyli bogaty i
różnorodny program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież częstując
się pysznym ciastem, herbatą i kawą.
Pierwszy semestr zakończony został
balem karnawałowym. Dzieci w przepięknych i pomysłowych strojach bawiły
się w takt muzyki, brały udział w licznych konkursach i zawodach z nagrodami. Zabawę uświetnił słodki poczęstunek
ufundowany przez Radę Rodziców.
Uczniowie brali również udział w
licznych konkursach i zawodach sportowych reprezentując naszą szkołę.
Pomyślnie układała się współpraca z
Radą Rodziców pod kierunkiem nowej
pani przewodniczącej. Rodzice chętnie
włączają się w życie szkoły poświęcając
czas, zdolności i umiejętności dla swoich
pociech i dobra szkoły.
Nauczyciele PSP Osowiec
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Piłka nożna – sport

Mówi się o niektórych dziedzinach
sportu, ża są typowo „męskie” bądź
to „kobiece”. Ale coraz więcej zjawisk
toczących się wokół nas sprawia, iż
postawiona wyżej teza staje się nieaktualna. Wystarczy zajrzeć chociażby
do tak popularnych w Polsce skoków
narciarskich. Przecież niejaka Daniela Iraschko poleciała na mamuciej
skoczni w Kulm na odległość, uwaga, 202 metrów! Także w Formule
3 możemy oglądać wyczyny naszej
nastoletniej gwiazdy- Natalii Kowalskiej. Kto wie, być może już niedługo
zagości u boku Roberta Kubicy na
torach Formuły 1... Skoro więc kobiety uprawiają już tak specyficzne
rodzaje sportu, to dlaczego mielibyśmy nie obserwować żeńskiej odmiany piłki nożnej- najpopularniejszej
przecież gry zespołowej na świecie?
Dziewczyny turawskiego gimnazjum,
zafascynowane umiejętnościami profesjonalnych zawodniczek „kopanej”,
same zechciały spróbować swych sił
w rywalizacji z rówieśniczkami z innych szkół. Chyba nawet one same
nie spodziewały się, że wypadną w
tym „egazaminie” tak okazale. Ale
po kolei...
W turawskiej szkole futbol stanowi
stały repertuar lekcji wychowania fizycznego. I to właśnie nie tylko wśród
chłopców, ale i dziewcząt. Toteż nasze
zawodniczki miały gdzie szlifowować

swój talent. Kandydatek do gry w kadrze gimnazjum było sporo, jednak P.
Grzgorz Kwieciński musiał wyłonić
tę najlepszą „9”(skład ulegał później
zmianie), która miała reprezentować szkołę w pólfinale powiatowym
w Ozimku, dn. 4 listopada 2006 roku.
Tam przyszło się zmierzyć z Dębską
Kuźnią, Biadaczem i Zagwiździem.
Nasze dziewczyny bezproblemowo
zwyciężyły wszystkie rywalki i bezapelacyjnie zajęły w pierwsze miejsce
w turnieju, premiowane oczywiście
awansem do dalszej rundy. Finał powiatowy odbył się 1 grudnia na hali w
Stobrawie. Przeciwniczki okazały się
bardziej wymagające aniżeli w półfinale, jednak mimo to nasze piłkarki
kolejny raz spisały się doskonale. W
stawce czterech drużyn osięgnęły 2.
miejsce, plasując się tuż za Prószkowem. Dalszy szczebel rywalizacji miał
miejsce tydzień później na sali w Cisku, a był to już półfinał wojewódzki.
Tam nasze dziewczyny zmierzyły się
ze szkołami z Długomiłowic i Kietrza.
Wszystkie drużyny prezentowały dobry, równy poziom, ale turawskie zawodniczki nie wytraszyły się rywalek
i po zażartej walce uplasowały się na
pierwszej pozycji, otwierającej furtkę do -można powiedzieć- raju, czyli
akurat w tym wypadku awansu do
najlepszej „8” województwa!
Wspaniały sukces naszych dziew-

czyn wyzwolił w nich chęć osągnięcia jeszcze czegoś więcej. Do Ujazdu,
gdzie 21 grudnia odbył się „finał
finałów”, zawodniczki naszego gimnazjum jechały przede wszystkim z
nastawieniem walki, choć nieśmiało,
w tzw. kuluarach, mówiono nawet o
miejscu medalowym. Wszystko miały
jednak zweryfikować same zawody.
Dziewczyny dojechały na miejsce lekko spóźnione, niemal wszystkie ekipy
dotarły prędzej. Gdy już przywdziały reprezentacyjne stroje, doszło do
efektownej prezentacji poszczególnych drużyn przybyłych kolejno z:
Branic, Kietrza, Prószkowa, Rudnik,
Grodkowa, Zawadzkiego i oczywiście
Ujazdu oraz Turawy. Później opiekunowie ekip rozlosowali grupy. Nasze
dziewczyny nie trafiły najlepiej, bowiem drużyny z Zawadzkiego, Kietrza i Branic miały się okazać zaporami niezwykle trudnymi do przejścia.
Jednak, jak wiadomo, nie można
nigdy przed startem składać broni,
dlatego też turawskie zawodniczki
zacisnęły zęby i ruszyły do boju.
W pierwszym meczu nasze dziewczyny zmierzyły się ze szkołą z Zawadzkiego. Spotkanie to od początku było wyrównane. Obydwie ekipy
walczyły do upadłego, ale były również trochę usztywnione stawką meczu, toteż akcja toczyła się głównie
w środku boiska, a w grze pojawiało
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dla wszystkich
się wiele niedokładności. W drugiej
połowie szala zwycięstwa przechyliła się jednak na korzyść naszych
dziewczyn. Asia Jakusz zdecydowała
się na strzał z daleka i piłka, po wyraźnym błędzie bramkarki, wturlała
się do bramki. Wynik 1:0 utrzymał
się już na szczęście do końca spotkania. Drugą potyczkę przyszlo stoczyć
turawskim dziewczynom z zawsze
groźnymi Kietrzankami. Tym razem
niestety nasze piłkarki nie podołały
rywalkom i uległy im minimalnie 0:1.
Tak więc o wszystkim miał zadecydować mecz z gimnazjum z Branic.
Do awansu wystarczał nawet remis.
Nadzieję na dokonanie tego rozpalał
także fakt, że do momentu spotkania
z naszymi zawodniczkami, dziewczyny z Branic spisywały się przeciętnie,
notując dwa remisy. Mecz odbywał się
głównie pod znakiem walki, żadna z
drużyn nie odpuszczała. W pierwszej
połowie nie oglądaliśmy zbyt wielu
bramkowych okazji, dlatego wynik
brzmiał 0:0. Dopiero po przerwie
zarysowała się nieznaczna przewaga
Braniczanek, a turawskie piłkarki
zaczęły popełniać błędy. Właśnie po
jednym z nich, gdy J. Jakusz dotknęła piłki ręką w polu karnym, sędzia
podyktował tzw. „dziewiątkę”, którą

celnie egzekwowała zawodniczka rywalek. Nasze dziewczyny rzuciły się
później w pogoń, jednak nie przynosiła ona oczekiwanych rezultatów. Co
więcej, po jednej z kontr, Turawianki
straciły kolejną bramkę i niestety w
końcu nie tylko przegrały ten mecz,
ale także zajęły ostatnią pozycję w
swojej grupie i na otarcie łez pozostał im jedynie mecz o 7 miejsce w
województwie, w którym przyszło
się dziewczynom zmierzyć z reprezantantkami szkoły z Grodkowa.
Spotkanie od początku odbywało się
pod dyktando naszych dziewcząt, w
efekcie czego, po jednej z akcji Izy
Andruszków, padł gol dający prowadzenie 1:0. W końcowej fazie potyczki wynik na 2:0 podwyższyła jeszcze
Martina Friedrich, a że zawodniczki
z Grodkowa nic już więcej ciekawego
nie pokazały, to stało się jasnym, iż
uczennice turawskiego gimnazjum
zdobyły 7 POZYCJĘ W WOJEWÓDZTWIE w halowej piłce nożnej
dziewcząt. Jest to niewątpliwie spore osiągnięcie zważywszy na fakt, że
nasze piłkarki na pełnowymiarowej
sali grają „od święta”, co powoduje
później problemy w komunikacji podczas gry na różnego typu zawodach
sportowych.

Supermenki z Kotorza Małego
Dnia 19 lutego 2007 w wyremontowanej sali byłej
szkoły w Kotorzu Małym
odbyła się impreza tylko dla kobiet pod nazwą
„BABSKI COMBER”.
Wspólnie bawiło się około 70 kobiet w przedziale wiekowym od 20 do
75 lat. Niektóre z kobiet
zachwyciły wspaniałym
przebraniem, co też przyczyniło się do znakomitej
zabawy. Tańce zaczęły się
o godz. 19.00, a skończyły
po 24.00, a jednak żadna
z pań nie okazała chwili
zmęczenia. Imprezie towarzyszyły także dwie wodzirejki Michalina i Roberta.
Rada Sołecka dziękuje
wszystkim kobietom, które uczestniczyły w zabawie i zaprasza na kolejną
za rok.
Rada Sołecka Kotorza Małego
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Należy jeszcze dodać w tej relacji,
iż najlepszą drużyną na Opolszczyźnie została ekipa z Branic, która po
emocjonującym, trzymającym w napięciu do ostatnich chwil meczu finałowym pokonała drużynę z Prószkowa w stosunku 1:0.
Oddzielna słowa należą się organizatorom finałowej imprezy i bynajmniej nie będą to słowa krytyki,
gdyż trzeba uczciwie przyznać, że
wszystko było naprawdę ładnie przygotowane(m.in. specjalne programy
zawodów), a turniej przebiegał niezwykle sprawnie i co wazne, zgodnie
z ułożonym wcześniej planem. Każda
z uczestniczek została także poczęstowana kanapką, a że dziewczyny
musiały się podczas zawodów nieźle
naharować, to bułeczkę zjadły z miła
chęcią...
Na koniec wymieńmy zawodniczki - bohaterki, które tak wspaniale
zareprezentowały nasze gimnazjum
w województwie. A były to: Iza Andruszków, Jola Szubert, Agnieszka
Pielorz, Asia Jakusz, Martina Friedrich, Emila Kucharska, Marysia
Biskup, Andżelika Andruszków,
Amanda Iłczyk, Amanda Drąg, Sandra Lisoń, Judyta Bentkowska.
Oliwer Kubus
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Nie zapomnimy Cię, Łebo
Mówią, że wszędzie dobrze,
ale w domu najlepiej i to jest
prawdą. Ale są miejsca, do
których się wraca z chęcią,
które z łezką w oku wspomina się do końca życia. Nasza
grupa z zielonej szkoły z pewnością już takie miejsce sobie
upodobała. Tą niezapomnianą
przestrzenią naszych wspomnień jest Łeba - nadmorska miejscowość, leżąca na
Pobrzeżu Słowińskim, która
latem tętni życiem. Kiedy dotarliśmy tam w styczniu tego
roku, niektórzy z nas byli
zdumieni wyjątkową ciszą
w mieście, niemal taką, jak
na naszych wsiach. Dopiero
szum morza, jak gdyby na
powitanie, zmącił tę ciszę...
Zakwaterowaliśmy się
w hotelu, w którym warunki
bytowe były bardzo dobre.
Podzieleni na grupy, rozpoczęliśmy zdrową rywalizację,
zdobywając punkty w różnych
konkurencjach i zadaniach.
Wieczorek zapoznawczy
pozwolił każdemu coś o sobie
powiedzieć, a plakaty grup
charakteryzujące uczestników
pomogły nam odkryć swoje
integracyjne talenty. Razem
wyruszyliśmy zwiedzać port
rybacki i starą Łebę, czyli
pozostałości po zasypanym
przez piasek miasteczku ruiny kościoła św. Mikołaja.
Później trenowaliśmy na sali

gimnastycznej /ale jakiej!!!
– marzenie każdego, kto choć
trochę lubi sport/.
Z dnia na dzień było coraz
ciekawiej. Szczególnie wycieczka do Trójmiasta okazała się niezwykle interesująca.
W gdyńskim oceanarium
zobaczyliśmy wspaniały podwodny świat. Jego koloryzm
i różnorakie gatunki ryb na
trwałe wbiły się w naszą pamięć. Zwiedziliśmy też Dar
Pomorza – jedno z większych
w Polsce muzeów na wodzie.
Statek ten – to legenda polskiej marynistyki. Nie wyrusza już w żadne wojaże, pomaga jednak młodym ludziom
poznać wyposażanie przeciętnego statku, jego techniczne
szczegóły i warunki życia
marynarzy, którzy kiedyś na
nim pływali. Wyprawa na
Westerplatte - półwysep służący w latach 1926-39 jako
Wojskowa Składnica Tranzytowa – to żywe spotkanie
z historią Jego obrona, we
wrześniu 1939 roku, stała się
jednym z najbardziej znanych
symboli polskiego oporu.
Współczesną historią naznaczony jest kościół p.w. św.
Brygidy. To właśnie tutaj ma
powstać pierwszy w Europie
ołtarz z bursztynu. Mogliśmy podziwiać jego wnętrze
i pierwsze prace w tym zakresie już zrobione.

U stóp pomnika Westerplatte.

Dydaktyczno-sportowy
charakter miała nasza wyprawa na wydmy ruchome,
znajdujące się w Słowińskim
Parku Narodowym. Szliśmy
tam pieszo, choć to 5,5 kilometra w jedną stronę. Cóż to
jednak dla młodych, zdrowych nóg... Żeby trasa nam
się nie dłużyła, animatorzy
przygotowali nam podchody,
które okazały się wspaniałą
zabawą. Nie wymęczyła nas
ona jednak bardzo, skoro wieczorem mieliśmy siłę tańczyć
na dyskotece, a na drugi dzień
uczestniczyć w wycieczce na
latarnię w Stillo. Z jej szczytu
obserwowaliśmy piękne widoki. Trudno je opisać - najlepiej
samemu tego doświadczyć.
Nie zabrakło ćwiczeń
umysłowych. Braliśmy udział
w różnych konkursach indywidualnych i w grupowym
konkursie o Janie Pawle
II. Każdy mógł wykazać się
w jakiejś dziedzinie. Codzienny nasz udział we Mszy św.

i słuchanie mądrych kazań ks.
Rafała dodatkowo nas uduchowiło, może nawet staliśmy
się trochę lepsi?...
Ostatniego dnia naszej
„szkoły” przyszło nam pożegnać się z morzem i podsumować pobyt w Łebie. Nie
zapomnieliśmy podziękować
opiekunom i animatorom, bo
przecież wdzięczność jest pamięcią serca. Z wielkim żalem
(niektórzy nie szczędzili łez)
udaliśmy się w podróż powrotną, już nie każdy osobno, anonimowo, ale jak jedna
wielka rodzina.
Wdzięczni Panu Bogu za
ten wspaniały czas, jeszcze raz
pragniemy też podziękować
naszym opiekunom: S. Anuncjacie, S. Lucylli, S. Oktawii,
ks. Rafałowi, a także niezawodnemu Panu Krzysiowi,
którego ranne okrzyki staną
się chyba legendą. Mamy nadzieję, że do Łeby wrócimy...
Oliwer Kubus
Agnieszka Panicz
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W zimowe noce, grudniowe noce...

Wieczór opłatkowy dla Seniorów w Zawadzie

Piłka nożna – sport dla wszystkich

Supermenki z Kotorza Małego

Wspólne kolędowanie

Nie zapomnimy Cię, Łebo

Pół roku minęło

