
ISSN 1425-8730

KWARTALNIK GMINY TURAWA 
NR 2/69/2007

Cena 2 zł

BIERDZANY ♦ KADŁUB TURAWSKI ♦ KOTÓRZ MAŁY ♦ KOTÓRZ WIELKI
LIGOTA ♦ OSOWIEC ♦ RZĘDÓW ♦ TURAWA ♦ WĘGRY ♦ ZAKRZÓW ♦ ZAWADA

W numerze:
Postępy prac nad Strategią 
Rozwoju Gminy Turawa 
na lata 2007-2015 str. 2

Turniej „Co wiem 
o swojej Gminie” 
– rozstrzygnięty str. 3

Włodarze naszych wsi 
Wywiad z sołtysem 
Rzędowa str. 5

Kawa na ławę? str. 6

O naszych Staubeckach 
czyli historia budowy jeziora 
turawskiego, cz. VI str. 15

II Konkurs w Wiejskiej 
Izbie Regionalnej 
– zakończony str. 22

»

»

»

»

»

»



�� czerwiec��007f a l a

Jednym z ważniejszych działań ini-
cjowanych w ostatnim czasie przez 
Radę Gminy i Urząd Gminy są pra-
ce nad Strategią Rozwoju Gminy na 
najbliższe dziewięć lat. Strategia 
Rozwoju Gminy jest długotermino-
wym planem, a także koncepcją dzia-
łania służącą osiągnięciu wyznaczo-
nych celów. Sformułowanie strategii, 
czyli długoterminowego planu rozwo-
ju gminy, jest podstawą zarządzania 
gminą. Do prac w zespole do spraw 
opracowania Strategii, czyli do Kon-
wentu Strategicznego, zostały za-
proszone czterdzieści cztery osoby 
reprezentujące większość środowisk i 
wszystkie sołectwa Gminy. W ramach 
prac odbyły się trzy sesje warsztatów 
strategicznych w dniach: 25 kwiet-

nia, 9 maja, 23 maja. Podczas warsz-
tatów uczestnicy opracowywali, przy 
pomocy doradców z Małopolskiego 
Instytutu Samorządu Terytorialne-
go i Administracji, analizę SWOT, tj. 
słabych i mocnych stron Gminy oraz 
szans i zagrożeń dla Gminy. Warszta-
ty dotyczyły także weryfikacji anali-
zy SWOT, weryfikacji głównych kie-
runków rozwoju Gminy, określenia 
celów strategicznych (długookreso-
wych) w poszczególnych kierunkach 
rozwoju Gminy oraz celów operacyj-
nych (średniookresowych) dla celów 
strategicznych. Następnie uczestni-
cy Konwentu pracowali nad okre-
śleniem zadań do realizacji, opisem 
elementów wdrażania zadań (insty-
tucja koordynująca, okres realizacji, 

partnerzy, źródła finansowania) oraz 
określeniem instrukcji i procedur 
wdrażania Strategii Rozwoju Gmi-
ny.

Za tę część pracy nad Strategią, za 
swój poświęcony czas i wkład w wy-
znaczanie kierunków rozwoju Gminy 
na najbliższe dziewięć lat, w imieniu 
Wójta Gminy i Przewodniczącego 
Rady Gminy, serdecznie wszystkim 
osobom biorącym udział w warszta-
tach strategicznych dziękuję.

Planowany termin zatwierdzenia 
Strategii Rozwoju Gminy Turawa 
na lata 2007 – 2015 poprzez uchwa-
łę Rady Gminy: sierpień-wrzesień 
2007.

Tomasz Golec 
Urząd Gminy TUrawa

Postępy prac nad Strategią Rozwoju 
Gminy Turawa na lata 2007-2015

Rozmowa z wójtem gminy 
– W. Kampą.

– Panie wójcie – rozpoczyna 
się sezon turystyczny. Nad jezio-
rami zjawi się niezliczona grupa 
wypoczywających, tym bardziej, 
że lato ma być upalne. Co wła-
dze gminy mogą zaoferować go-
ściom i mieszkańcom w czasie 
tego lata?

Jak przedstawia się sytuacja 
nad Jeziorem Srebrnym?

– Poprzedni dzierżawca  tego je-
ziora nie dokonał rozliczenia się z  
Urzędem Gminy, dlatego nie mogli-
śmy ogłosić kolejnego przetargu. Aby 
jednak jezioro miało na sezon go-
spodarza, w tzw. „zapytaniu oferto-
wym” wyłoniony został mieszkaniec 
Osowca – pan Ireneusz Rachwalik, 
prowadzący działalność gospodar-
czą. Jako gospodarz zapewnić ma: 

utrzymanie czystości wokół jeziora, 
dostęp do toalet, zorganizowanie 
punktu gastronomicznego, parkin-
gi, zatrudnienie ratowników, dozo-
rowanie miejsc campingowych. Pan 
Rachwalik dzierżawę otrzymał na 
2 miesiące ,ponieważ w międzycza-
sie zostanie ogłoszony przetarg na 
dzierżawę na okres do 10-ciu lat.

– Na jakie warunki napotkają 
turyści nad Jeziorem Średnim?

– Tu zostały wydzierżawione dwie 
plaże o powierzchni 400 m2, jedna 
od strony przystani żeglarskiej, na 
tej plaży będzie można wypożyczać 
sprzęt pływający. Druga od strony 
baru „Zefirek” – będzie tu plaża 
do kąpania. Po sezonie dzierżawca 
ma w planie zmodernizować plażę. 
Trzecim miejscem jest plaża z du-
żym kąpieliskiem od strony poste-
runku policji. To kąpielisko będzie 
zorganizowane przez gminę, która 

na czas sezonu zatrudni ratowników. 
W  ubiegłym roku Urząd  Gminy po-
zyskał z PZU środki na wyposażenie 
kąpieliska, dokupiono również cześć 
lin aby poszerzyć obszar kąpieliska. 
Natomiast na pole namiotowe został 
ogłoszony przetarg, czekamy na jego 
rozstrzygnięcie.

– Nad tym jeziorem straszą 
swoim wyglądem dwa zdewasto-
wane obiekty, „Leśna” i „Świ-
teź”, co gmina ma zamiar zrobić 
z tym  problemem?

– Te dwa obiekty należą do osób 
prywatnych, z którymi nie można 
nawiązać kontaktu. Zostały one 
nielegalnie zdewastowane przez 
złomiarzy. W związku z tym trwa 
dochodzenie prowadzone przez poli-
cję, prokuraturę i nadzór budowlany. 
Dopóki dochodzenie to się nie zakoń-
czy, gmina nie może nic zrobić.

dokończenie na str. �

Sezon turystyczny nad jeziorami turawskimi
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Stało się już tradycją, że każdego 
roku na początku czerwca rozgrywa-
ny jest w Publicznym Gimnazjum w 
Turawie turniej „Co wiem o swojej 
Gminie”, którego organizatorem jest 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tu-
rawskiej. W tym roku turniej również 
został rozegrany. 6 czerwca punktu-
alnie o godz. 9.00. zaproszonych go-
ści: W. Świeca – przewodniczącego 
TMZT, W. Kampę – wójta Gminy 
Turawa, T. Golca – kierownika re-
feratu promocji gminy, E. Matysek 
– dyrektorkę Publicznego Gimna-

zjum w Turawie, powitał prowadzą-
cy turniej J. Farys. Następnie ry-
walizację rozpoczęli uczniowie szkół 
podstawowych klas I-III: w ciągu 
sześćdziesięciu minut musieli wyko-
nać pracę plastyczną przedstawiają-
cą swoją wieś. Pełni zapału ucznio-
wie przystąpili do twórczej pracy, w 
której bezkonkurencyjni okazali się 
uczniowie z Kadłuba Turawskiego 
– zdobyli oni trzy pierwsze miejsca: 
Karolina Moch – I miejsce, Patry-
cja Kensy – II miejsce, Jennifer 
Syga – III miejsce. Prace wykonane 

przez uczniów z Osowca były rów-
nież bardzo ciekawe.

W drugiej części turnieju rywa-
lizowali  gimnazjaliści. Dziesiątka 
uczniów odpowiadała na pytania 
dotyczące historii, tradycji i kultury 
wsi Gminy Turawa. Gimnazjaliści 
przygotowali się do turnieju z trzech  
książek W. Świerca – „Album”, 
„Turawa w grafice i słowie…”, „Jak 
z osady folwarcznej powstała wieś 
Turawa”. Uczestnicy tego etapu 
wykazali się tak ogromną wiedzą, 
że jurorom było bardzo trudno wy-
łonić zwycięzców. Po długiej walce, 
gdy jury zaczęło już brakować pytań, 
turniej został rozstrzygnięty. Laure-
atami turnieju zostali:
Oliwer Kubus – zwycięzca turnieju
Patrycja Kozak – II miejsce
Aneta Weber – III miejsce
Zuzanna Tomsa –IV miejsce
Dżesika Farys –V miejsce

Nagrody rzeczowe uczestnikom 
turnieju wręczyli przewodniczący 
TMZT Walter Świerc i wójt Gminy 
Turawa Waldemar Kampa. Wszyscy 
zaproszeni goście podkreśli bardzo 
dobre przygotowanie merytoryczne 
gimnazjalistów, którzy wykazali się 
ogromną wiedzą dotyczącą historii 
Gminy Turawa. Chciałbym również 
pokreślić, że wszyscy uczniowie 
biorący w turnieju otrzymali cenne 
nagrody, które ufundowało Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Turawskiej. 

Jerzy Farys

Turniej
„Co wiem o swojej Gminie”
– rozstrzygnięty

Uczestnicy gimnazjalni.

Karolina Moch odbiera nagrodę. Jury w składzie: J. Farys, E. Matysek, W. Świerc, T. Golec, W. Kampa.
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Na terenie Gminy Turawa działa 11 
kół DFK, które zrzeszają 1929 człon-
ków. Chciałbym w dniu dzisiejszym 
rozpocząć cykl prezentacji poszcze-
gólnych kół DFK. Na stronach Fali 
będziemy prezentować każde z kół 
wraz z ich osiągnięciami, planami 
działań na lata następne, a może i 
bolączkami i porażkami, jakie zda-
rzają się w każdym stowarzyszeniu i 
w każdej organizacji. Rozpoczniemy 
nasz cykl od przybliżenia i przedsta-
wienia Zarządu Gminnego TSKN w 
Trawie.

W dniu 25 marca br. odbyło się 
Walne Zebranie delegatów, na któ-
rym wybrano nowy 11-osobowy 
skład zarządu, który przedstawia 
się następująco:

Na tym samym zebraniu wybrano 
również Komisję Rewizyjną w nastę-
pującym składzie:

Zarząd Gminny w swojej działal-
ności zajmuje się koordynowaniem 
działań poszczególnych kół DFK, 
jak również organizacją i przekazy-
waniem wszelkich spraw pomiędzy 
Zarządem Wojewódzkim a poszcze-
gólnymi kołami DFK. Jak już wspo-
minałem, zajmujemy się organizacją 
przeróżnych zadań przekazywanych 
za naszym pośrednictwem przez Za-
rząd Wojewódzki. Największą akcją, 
można by tak nazwać, jest zawsze 
organizacja wczasów dla seniorów, 
kolonii dla dzieci, wycieczek jedno-
dniowych dla dzieci i młodzieży oraz 
dla członków DFK.

W roku bieżącym otrzymaliśmy  
25 miejsc na wczasy dla seniorów, a 
mianowicie: 
–  w Głuchołazach w dniach 29.04-

05.05 i 17.06-23.06 – razem 16 
miejsc,

–  w Nysie w dniach 23.08-29.08 – 5 
miejsc,

–  w Kamieniu Śląskim w dniach 
20.04-01.05 – 2 miejsca,

–  w Dusznikach Zdroju w dniach 
05.12-17.12 – 2 miejsca.

Otrzymaliśmy również 17 miejsc 
na kolonie dla dzieci i tak:
–  w Polanicy Zdroju w dniach 

20.07-02.08 dla dzieci z roczni-
ków 1994-1997 – 3 miejsca,

–  w Ustce w dniach 25.06-09.07 dla 
dzieci z roczników 1993-1995 – 3 
miejsca,

–  w Ustce w dniach 06.08-20.08 dla 
dzieci z roczników 1994-1997 – 5 
miejsc,

–  w Głuchołazach dniach 04.08-
18.08 dla dzieci z roczników 
1993-1997 – 6 miejsc.

W dniu 29 czerwca wyjeżdża rów-
nież 44 dzieci na jednodniową wy-
cieczkę do Pszczyny i na Szyndziel-
nię.

W roku bieżącym miejsca podzie-
lono w następujący sposób:
Seniorzy
–  Głuchołazy – Kotórz Mały – 4, 

Kotórz Wielki zrezygnował z 
miejsca na rzecz Kotorza Małego, 
Zawada – 3, Kadłub Turawski 
– 3, Osowiec – 3, Bierdzany – 3,

–  Nysa – Węgry – 4, Rzędów – 1,
–  Kamień Śląski – Turawa – 1, 

Zakrzów Turawski – 1,
–  Duszniki Zdrój – Ligota Trawska 

– 2.
Kolonie dzieci – wszystkie miej-
scowości po 2 miejsca oprócz Zawdy, 
która otrzymała 1 ze względu na 
możliwość uzyskania dodatkowego. 

Największą trudność sprawia jed-
nak zawsze w miarę sprawiedliwy 
podział miejsc dla poszczególnych 
DFK. Przyjęto zasadę podziału w za-
leżności od ilości członków i ustalono 
wyżej wymieniony podział.

Przez Zarząd Gminny przeka-
zywane są też składki od członków 
DFK do Zarządu Wojewódzkiego, 
wnioski na dofinansowanie do dopo-

sażenia biur i na materiały biurowe 
oraz wnioski do Konsulatu o wspar-
cie finansowe w organizowaniu wie-
lu imprez w poszczególnych kołach 
DFK. Jak każdą organizację i sto-
warzyszenie, dotyka nas też wciąż 
problem malejącej liczby członków. 
Chociaż w Zakrzowie Turawskim 
reaktywowało się w tym roku koło 
DFK, to myślę, że powinniśmy się 
zastanowić nad tym, jak pozyski-
wać nowych członków do naszego 
Towarzystwa. Można powiedzieć, 
że pierwsze ścieżki już są przetar-
te, gdyż aby zostać członkiem To-
warzystwa, wcale nie trzeba mieć 
narodowości niemieckiej i wcale 
nie trzeba posługiwać się językiem 
niemieckim, a statut zezwala na 
członkostwo wszystkim zaintere-
sowanym osobom. Jak sama nazwa 
wskazuje, jesteśmy Towarzystwem 
Kulturalnym Niemców na Śląsku 
Opolskim, chcemy pielęgnować i 
kultywować tradycje naszych ojców, 
ale jednocześnie przy wielokulturo-
wości naszego Regionu kultywować 
i wymieniać się zdobyczami kultu-
rowymi całej naszej Społeczności. 
Można to robić, moim zdaniem, 
przez wspólne organizowanie spo-
tkań, jak i imprez artystycznych, 
które jednoczą, ale również poma-
gają w finansowaniu wspólnych 
większych i nie boję się tego użyć, 
wielkich przedsięwzięć. Chciałbym 
tą drogą zaprosić wszystkie zainte-
resowane osoby do zapoznania się 
na naszym statutem i skorzystania 
z naszego zaproszenia. Składka 
roczna nie jest zbyt wygórowana, 
bo wynosi zaledwie 12 zł na rok od 
członka. Mam też prośbę do tych 
osób, które z jakichkolwiek powo-
dów zrezygnowały z członkostwa, o 
powrót w nasze szeregi. Wiele osób 
zrezygnowało tylko dlatego, że osią-
gnęło to, co chciało. Trzeba jasno i 
prosto powiedzieć, że po uzyskaniu 
Statu i czerwonego paszportu wiele 
osób zrezygnowało. Myślę jednak, że 
te osoby uderzą się w pierś i powró-
cą. Nie ukrywam, że bardzo na to 
liczymy. Ostatnio otwiera się wiele 
możliwości w różnych dziedzinach 
naszej działalności, jednak najwięk-
szą przeszkodą jest stale spadająca 
ilość członków.

 dokończenie na str. �

Zarząd Gminny w Turawie

Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców
na Śląsku Opolskim
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– Proszę czytelni-
kom Fali przybliżyć 
swoją postać.

– Nazywam się 
Stefan Bloszczyk, ro-
dowity Rzędowianin, 
mam 69 lat. Z zawo-
du jestem technikiem 
mechanikiem, po prze-
pracowaniu 40 lat w 
byłej Opolance w 1994 
r. przeszedłem na eme-
ryturę, dalej jeszcze pracuję na pół 
etatu w firmie Coroplast w Dylakach. 
Ogółem mam już przepracowane 52 
lata. 

– Jak długo pełni Pan funkcję 
sołtysa.

– Funkcję sołtysa pełnię już 20 lat, 
szóstą kadencję, a podsołtysem byłem 
już od 1974 r. Poprzedni sołtys Rzę-
dowa, mój teść, był już starszym czło-
wiekiem, dlatego też pomagałem mu 
w pełnieniu obowiązków.

– Jak ocenia Pan swoją działal-
ność.

– Od młodzieńczych lat udzielałem 
się społecznie, bodajże siedem kadencji 
byłem radnym, jedną kadencję w po-
wiatowej radzie, a sześć kadencji jako 
radny Gminy. W tym cztery kadencje 
do 1989 r., a trzy kadencje po 1989 
r. Dzisiaj na działalność społeczną w 
PRL-u patrzy się nieprzychylnie, nie-
mniej ktoś musiał wtedy kartki żyw-
nościowe czy bony wydawać, trzodę 
kontraktować, itd. Mnie nie wypada 
się samemu oceniać. Wydaje mi się, że 
funkcję sołtysa pełnię dobrze, a ocenić 
to mogą mnie tylko mieszkańcy. 

– Co udało się Panu osiągnąć 
dla Rzędowa.

– Za mojej kadencji pełnienia funk-
cji sołtysa wykonano najważniejsze in-
westycje w Rzędowie:

– telefonizacja wsi, ponad 90% 
mieszkańców ma telefon;

– wodociągowanie wsi 98%.
W wykonanie tych inwestycji osobi-

ście byłem bardzo zaangażowany, gdyż 
zbierałem na te prace pieniądze nie 
tylko mieszkańców stale zamieszku-
jących Rzędów, ale również od miesz-
kańców domów letniskowych, którzy 
mieszkają w innych województwach. 
Kontaktowałem się z nimi telefonicz-
nie lub listownie. 

– Co chciałby Pan jeszcze zro-
bić dla swojej miejscowości.

– Obecnie w Rzędo-
wie wykonywana jest 
bardzo ważna inwe-
stycja, która angażuje 
wszystkich mieszkań-
ców. Wykonywane są 
prace przy zagospo-
darowaniu placu za-
baw obok przystanku 
PKS-u, prace w dużej 
mierze są już wykona-
ne. Następnie zagospo-

darujemy plac obok remizy strażackiej 
oraz wykonamy boisko do gry w siat-
kówkę. Chciałbym, żeby powstał nowy 
chodnik wzdłuż ulicy Opolskiej w kie-
runku kościoła, lecz najpierw ten stary 
zniszczony chodnik musimy rozebrać. 
Chciałbym również, żeby uzupełniono 
oświetlenie wzdłuż ulicy Zielonej.

– Przejeżdżając przez Rzędów 
widziałem wielu mieszkańców 

pracujących przy budowie placu 
zabaw dla dzieci. Proszę powie-
dzieć czytelnikom „Fali”, jak wy-
gląda współpraca Pana z miesz-
kańcami.

– Był taki okres, że społeczeństwo 
nie garnęło się do prac społecznych. 
Obecnie bardzo zmieniło się nastawie-
nie mieszkańców i pomagają przy wie-
lu pracach wykonywanych na terenie 
wsi. Mieszkańcy Rzędowa intensyw-
nie pracują przy zagospodarowaniu 
placu zabaw: przywożą ziemię, sadzą 

i podlewają krzewy, układają kamienie 
wzdłuż placu zabaw.

Mieszkańcy Rzędowa są bardzo 
niezadowoleni z formy dokonywa-
nia opłat za wywóz pojemników ze 
śmieciami. Jeszcze niedawno mogli 
wykonywać takie opłaty u swojego 
sołtysa. Obecnie są tylko dwa punk-
ty: w Ligocie Turawskiej i w Kotorzu 
Małym. Osoby starsze mają kłopoty 
z dojazdem do wyżej wymienionych 
miejscowości, a urząd pocztowy i 
banki pobierają prowizję za wykonaną 
wpłatę. Mam nadzieję, że ta zaistniała 
sytuacja się zmieni na korzyść miesz-
kańców. 

– Jakie widzi Pan kolejne inwe-
stycje w Rzędowie.

– Jak już wspomniałem, chciałbym, 
żeby powstał nowy chodnik wzdłuż 
ulicy Opolskiej w kierunku kościo-
ła. Jednak najważniejszą inwestycją 
będzie kanalizacja wsi. Wtedy trzeba 
będzie jeszcze zadbać o utwardzenie 
ulicy Letniskowej, pozostałe drogi w 
Rzędowie mają już nawierzchnię as-
faltową.

wywiad przeprowadził 
Jerzy Farys

Włodarze naszych wsi
Rzędów
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Jak ważną rolę odgrywa polityka w 
życiu przeciętnego Polaka, tłuma-
czyć chyba nie muszę. Ot, dajmy 
taki przykład z porannej wizyty 
sklepowej. Kolejka długa. Wszyscy 
czekają, bo chcą zakupić ciepłe jesz-
cze bułeczki i świeże mięso. Oczeki-
wanie się dłuży. Toteż jeden z „kolej-
kowiczów”, starszy już trochę pan, 
zaczyna „miłą” konwersację sło-
wami: „Ale to, co ci polscy politycy 
wyprawiają, to naprawdę woła o po-
mstę do nieba!”. No i ów mężczyzna 
trafił w czuły punkt. Wszyscy prze-
budzili się jakby z letargu i nagle 
cichy i niepozorny sklep przemienia 
się w ogólnowiejskie forum. Każdy 

pragnie się poudzielać, każdy chce 
dorzucić swoją kroplę narzekań. Po-
lityka mnie sama w sobie dosyć po-
ważnie interesuje, lecz tych ciągłych 
żalów (nie wnikam, czy słusznych) 
już naprawdę słuchać nie lubię. 
Dlatego też ucieszyłem się, gdy mo-
głem, po uprzednio dokonanych za-
kupach, opuścić grono dyskutantów. 
Powyższy przykład pokazuje srogie 
przejęcie się sprawami państwowy-
mi naszych rodaków. Niestety, jak 
zresztą widać po przytoczonych po-
wyżej pogawędkach, polscy posłowie 
absolutnie nie wzbudzają wśród nas, 
zwykłych zjadaczy chleba, ani zaufa-
nia, ani szacunku, ani nawet ogólnej 
aprobaty.

Jako że jestem uczniem turaw-
skiego gimnazjum, dowiedziałem się, 
że do naszej szkoły przybędzie poseł. 
Przybędzie poseł, który reprezentu-
je tak mocno kontrowersyjną partię, 
jaką niewątpliwie jest Liga Polskich 
Rodzin. Tyle było mowy o obowiąz-
kowych mundurkach, o tej szkolnej 
przemocy, toteż na spotkanie z dnia 
na dzień coraz bardziej się radowa-
łem. Pomyślałem, że naprawdę może 
być ciekawie. Nadszedł wreszcie 30 
kwietnia. Był to dzień odbywający 
się z nutką patriotyzmu. Dlaczego? 
Bowiem najpierw wysłuchaliśmy 

apelu z okazji rocznicy podpisania 
konstytucji majowej, no a później 
miała nadejść kulminacja- spotkanie 
z wielkim patriotą- posłem Markiem 
Kawą. Zaczęło się trochę niewdzięcz-
nie, bo od półgodzinnego spóźnienia. 
Już nie wnikamy w szczegóły nie-
punktualności, ale to właśnie osoba 
medialna powinna dawać nam dobry 
przykład i dotrzymywać słowa. Ale 
to obecnie niezbyt ważne. Pan Kawa 
przybył o 13.30 i oznaczało to, że na-
sze spotkanie potrwa równiuteńkie 
60 minut. Marek Kawa stanął przed 
zadaniem przekonania nas do siebie, 
do swojej partii, do polityki. Moim 
skromnym zdaniem misja ta zakoń-
czyła się niepowodzeniem.

Jednak wszystko rozpoczęło się 
bardzo obiecująco. Polityk sprawiał 
wrażenie sympatycznej osoby. Cieka-
wie opowiedział nam o swojej pracy, 
wgłębił nas w szczegóły robocze sej-
mu i wyjaśnił, dlaczego frekwencja 
podczas różnego rodzaju głosowań 
jest tak dramatycznie niska. Okazu-
je się, że poseł ma w tym czasie po-
dobno masę innych zadań, np. posie-
dzenia różnych innych komisji. Uff... 
ciężki żywot polskiego polityka...

Potem przyszła pora na mały 
sprawdzianik.

dokończenie na str. �

Kawa na ławę?

NOWINKI ZAKRZOWSKIE
• Pierwszego czerwca przedszkola-
ki zaprezentowały swym rodzicom 
piękny program artystyczny. Połą-
czono obchody Dnia Dziecka, Dnia 
Matki i Ojca w jedną całość i tym 
sposobem powstało wielkie święto 
rodzinne, którego finałem było spo-
tkanie rodzin w niedzielę 3 czerwca 
w szkole w Ligocie Tur.

• Tradycyjnie, 2 czerwca Sołtys z 
Radą Sołecką zorganizowali zawody 
wędkarskie przy zakrzowskim sta-
wie. Tym razem najwięcej ryb zła-
pali: Damian Adamiec z Ligoty oraz 
Mateusz Jańczyk i Rafał Kozioł z Za-
krzowa. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody, a sołtys zafundował 
zawodnikom lody i napoje.

• I znowu afera śmieciowa. Dopie-
ro co zniwelowane dzikie wysypisko 
śmieci znowu odżyło. Mieszkańcy 
Zakrzowa, Ligoty i Kadłuba upięk-
szają swoje posesje zanieczyszczając 
przy okazji nieużytki oraz okoliczne 
lasy. Najgorsze jest to, że ci ludzie 
bardzo chętnie opowiadają, jak czy-
sto jest na zachodzie. m.zUbeil
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Im nas więcej, im bardziej jeste-
śmy zwarci i im ściślej pracujemy 
z wszystkimi organizacjami i sto-
warzyszeniami, tym jesteśmy wia-
rygodniejszą społecznością, a co za 
tym idzie, mamy większe możliwości 
pozyskania środków na przeróżne 
inwestycje i więcej osób do wspól-
nej pracy. Takim przykładem niech 
będzie to, ile obiektów zostało wyre-
montowanych i ile utrzymywanych 
jest w ramach Funduszu Rozwoju 
Śląska na terenie naszej Gminy. Są 
to niemałe środki, ponieważ do dnia 
dzisiejszego udało się pozyskać środ-

ki dla 6 miejscowości na remonty 
świetlic w wysokości przekraczającej 
300 tys. złotych.

Przy Towarzystwie działa też To-
warzystwo Dobroczynne Niemców 
na Śląsku Opolskim, o którym nie 
można zapomnieć. To dzięki temu 
Towarzystwu możemy jeździć na 
wczasy, wycieczki i kolonie, ale rów-
nież dzięki temu Towarzystwu kil-
ka razy w roku dostajemy znaczne 
ilości darów (ok. 5 ton żywności) dla 
naszych mieszkańców, które Zarząd 
Gminny przekazuje poprzez miejsco-
we „Caritas” mieszkańcom Naszej 
Gminy.

Na koniec chciałbym jeszcze raz 
zaprosić wszystkich do następnych 
numerów „Fali” prezentujących po-
szczególne DFK oraz do wspólnego 
działania, wszystkich mieszkańców, 
wszystkich stowarzyszeń i wszyst-
kich organizacji, którym zależy na 
kultywowaniu wspólnych tradycji, 
historii oraz rozwoju i wzroście go-
spodarczym naszej Gminy.

To my, mieszkańcy, tworzymy tę 
Gminę, to my kształtujemy nasze 
środowisko i to my wszyscy musimy 
czuć się odpowiedzialni za jej los.

przewodniczący zarządU GminneGo TsKn 
mGr arTur Gallus

Zarząd Gminny w Turawie
Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

Historia Gminy Turawa 
w okresie II Wojny Światowej cz.VII
Minęło już ponad sześćdziesiąt lat od 
zakończenia II wojny światowej, któ-
ra przyniosła mieszkańcom naszej 
gminy ogromne zniszczenia. Dzięki 
pracowitości Ślązaków nie pozostało 
wiele śladów po tych zniszczeniach, 
nasze wsie są coraz piękniejsze. Lecz 
nie możemy zapomnieć o tych, któ-
rzy ponieśli śmierć w wyniku wojny, 
stracili najcenniejszy skarb – wła-
sne życie. Walczyli na wszystkich 
frontach świata, najczęściej jednak 
byli wcielani do wojska wbrew wła-
snej woli. Mówimy często, że czas 
leczy rany, lecz nie jest to prawda. 
Mimo upływu lat, słyszę często z 
ust ludzi starszych następujące 
słowa, „w czasie wojny poległ 
mój mąż, brat, ojciec…”. Widzę 
wtedy w oczach moich rozmówców 
łzy, dostrzegam w ich głosie smu-
tek, rozpacz, żal. Bardzo niechętnie 
mieszkańcy mówią o zbrodniach 
popełnionych w czasie wojny na 
Śląsku przez czerwonoarmistów, 

a przecież tak wiele zła wyrządzili 
bezbronnym mieszkańcom naszej 
Gminy. W okresie powojennym Ro-
sjanie wywieźli wielu mężczyzn na 
roboty do ZSRR. Większość z nich 
nie powróciła, ich też traktuję jako 
ofiary wojny. Ci, którym udało się 
przetrwać i powrócili do domu, byli 
często kalekami fizycznymi i psy-

chicznymi. Wielu z nich 
po powrocie w krótkim 
czasie zmarło na skutek 
chorób nabytych w ZSRR. 
Nie będę podejmował dys-
kusji o tym, kto rozpoczął 
wojnę i czy Rosjanie mie-
li moralne prawo zabijać 
cywilną ludność. Moim 
celem jest pokazanie strat 
ludnościowych wsi Gminy 
Turawa w czasie II Wojny 
Światowej. Posłużę się pu-
blikacją „Powiat opolski 

szkice monograficzne” i przedstawię 
liczbę ludności w przed wojną i po jej 
zakończeniu.

Według spisu z 1939 roku na tere-
nie Osowca i Węgier łącznie w tych 
miejscowościach mieszkało 1878 zaś 
w 1946 roku tylko 1244, ubyło aż 
634 mieszkańców. 

Mieszkańcy wciąż pamiętają o 
tych, którzy ponieśli śmierć w cza-
sie II wojny światowej. W większo-
ści wsi Gminy Turawa znajdują się 
kamienne tablice upamiętniające 
ofiary wojny. Znajdują się najczęściej 
na cmentarzach lub w kościołach. 
Takie tablice mogły powstać dopie-
ro po 1989 roku, kiedy zmienił się 
w Polsce system polityczny, a wła-
dze państwowe łaskawszym okiem 
zaczęły przyglądać się odradzaniu 
mniejszości narodowych.

dokończenie na str. �

Poświęcenie tablicy ofiar wojny w Kotorzu Małym.
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Pan Kawa „przemaglował” nas z wiedzy 
o polityce, zarówno tej lokalnej- opol-
skiej, jak i ogólnokrajowej. „Popisaliśmy” 
się średnio, bo prawidłowe odpowiedzi 
na niektóre pytania padały w błyska-
wicznym tempie, lecz paroma faktami 
musimy sobie jeszcze naszą skarbnicę 
wiedzy uzupełnić. Następnie poseł prze-
konywał uczniów do udziału w wyborach 
i powiedział, jak bardzo jest to ważne. 
Gdy już skończył swoje dłuuugie i śred-
nio ciekawe wypowiedzi, nadeszła pora 
na to, co najlepsze: na zadawanie pytań 
przez gimnazjalistów. Myśli było mul-
tum, ale czasu niestety niewiele. Dlatego 
też tylko niektóre kwestie zostały zada-
ne. To była główna część egzaminacyjna 
dla Marka Kawy. Miał szansę przekonać 
nas do siebie. Niektórym wydaje się to 
mało ważne, a jednak... Następne wy-
bory odbędą się za trzy lata, wtedy już 
każdy z uczestników spotkania będzie 
miał skończone 18 lat i nawet jeden głos 
będzie miał wówczas ogromne znacze-
nie. Ale jak dla mnie Pan Kawa trochę 
się zmieszał i jego „występ” wypadł nie-
zbyt okazale. Powód jest tu właściwie 
jeden: odchodzenie od tematów przy 
odpowiedzi i „bajerowanie” uczniów za-
miast prostej, konkretnej gadki. Przy-
kładowo jeden z uczestników spytał, jak 
wstąpić do Młodzieży Wszechpolskiej. 
Pytanie to było dość mocno atakujące i 
tak naprawdę jego celem było uzyskanie 
odpowiedzi na pogląd Marka Kawy na 
temat wspomnianej wyżej organizacji. 
Mimo krótkiego i stosunkowo jasnego 
zapytania, poseł wygłosił długą mowę 

i żeby było śmieszniej, fragmenty jego 
wypowiedzi wzajemnie się wykluczały. 
Na początku działacz LPR-u powiedział, 
że nigdy nie był w Młodzieży Wszechpol-
skiej. Ale później, gdy „orędzie” zbliżało 
się do końca Pan Kawa ni stąd, ni zowąd 
ogłosił, że w latach 90. był związany z 
nieoficjalną, jakże ostatnio krytykowaną, 
młodzieżówką swojej partii. Po tej prze-
mowie wiedziałem już, że Marek Kawa 
mojego głosu w następnych wyborach 
nie otrzyma.

Tak jak planowano, o godzinie 14.30, 
dobiegło końca to poniedziałkowe spo-
tkanie. Dobiegło końca spotkanie, które 
dało nam chyba przynajmniej cząstkę 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego w pol-
skiej polityce jest tak źle. Nie wszyscy 
ludzie są wykształceni i nie każda osoba 
rozumie dogłębne problemy polityki. To-

też od posłów musimy oczekiwać jasnych 
stanowisk do danej sprawy. Nie ciągłego 
mataczenia i lenistwa. Polityk musi mieć 
również wiele twarzy. Gdy trzeba, powi-
nien się wczuć w wiejskiego chłopa. Gdy 
trzeba, to musi się przemienić w bied-
nych mieszczan. I gdy jest taka potrzeba, 
to również winien się przenieść w okres 
młodości i przypomnieć sobie czasy, w 
których był jeszcze uczniem, takim jak 
my. A to wszystko po to, by wtajemni-
czyć się w kłopoty różnych grup ludzi.

Pewien niezwykle znany polityk po-
wiedział kiedyś, że mężczyznę poznaje 
się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, 
jak kończy. Pan Marek Kawa jest osobą 
młodą, dlatego liczymy, iż w przyszłości 
stanie się on czołowym posłem kraju i 
Opolszczyzna będzie mogła być z niego 
dumna. oliwer KUbUs

Kawa na ławę?

Mija rok od rozpoczęcia budowy ka-
nalizacji w Kotorzu Małym. Z począt-
kiem roku 2007 przyszła kolej na wieś 
Zawada. Przypomnijmy, że w dniu 
31 października 2006 roku Wojewoda 
Opolski podpisał z Gminą Turawa 
umowę na realizację projektu pod na-
zwą: „Ochrona wód podziemnych 
oraz ujęć wody pitnej dla Miasta 
Opola i Gminy Turawa (Kotórz 
Mały, Zawada)”. Całkowity koszt 
projektu: 9 881 230,43 zł. Inwestycja 
jest współfinansowana w około 73% 

przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go. 
   Gmina realizuje tak dużą inwestycję 
dzięki pożyczce Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu, z której jest w 
stanie regulować bieżące płatności na 
rzecz Wykonawcy – PBI – WPBK w 
Opolu. Dopiero po zapłaceniu faktur 
Gmina może ubiegać się o refundację 

około 73% poniesionych wydatków z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. W okresie od grudnia do 
maja Gmina złożyła sześć wniosków o 
refundację, z których do tej pory (ko-
niec maja 2007 r.), pięć zostało zaak-
ceptowanych przez Opolski Urząd Wo-
jewódzki i na konto Gminy spłynęły 
środki w wysokości 2 881 187,20 zł.

Tomasz Golec 
Urząd Gminy TUrawa

Stan zaawansowania unijnego projektu

Z dniem 1 stycznia 2008 roku stary dowód osobi-
sty traci ważność.

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 Tu-
rawie pok. 43 w godz. funkcjonowania Urzędu.

WAŻNA  INFORMACJA  dla mieszkańców Gminy Turawa:
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– Kto będzie sprzątał teren 
nad jeziorem, gdzie gospodarzy 
gmina?

– Urząd Gminy podpisał porozu-
mienie z PUP na sprzątanie terenów 
wokół jezior przez bezrobotnych – 4 
osoby, tylko niestety 2 z nich pra-
cują. Kolejne porozumienie z PUP 
przewiduje zatrudnienie 9 bezrobot-
nych z terenu miasta Opola.

– Czy uda się w tym roku unik-
nąć zakwitu jeziora?

– Nad Jeziorem Średnim przepro-
wadzane będą prace rekultywacyjne  
właśnie w celu zapobiegania zakwi-
tom. Dzięki wielkiej przychylności 
marszałka J. Sebesty udało się po-
zyskać z Urzędu Marszałkowskiego 

150 tys. zł. Kolejne środki mamy 
obiecane z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

– A co z Jeziorem Dużym?
– Nieustannie apelujemy do 

RZGW Wrocław o utrzymanie odpo-
wiedniego spiętrzenia wody, by jak 
najpóźniej  nagrzała się do temp.16- 
18 stopni Celsjusza, przy której na-
stępuje zakwit. Wrocław obiecał, że 
w okresie turystycznym  to piętrze-
nie będzie do 60 mln m3 zachowa-
ne.

Ważną sprawą jest opracowa-
nie raportu dotyczącego metody 
oczyszczania jeziora, kosztów tego 
przedsięwzięcia, czyli metody rekul-
tywacji jeziora. W tej sprawie będzie 
potrzebne współdziałanie wszystkich 

zainteresowanych instytucji. Raport 
ten będzie niezbędny, aby uzyskać 
środki z Unii Europejskiej na ten 
cel.

Jeśli chodzi o pole namiotowe 
„Turawik”, to informuję, że prze-
targ na jego dzierżawę będzie ogło-
szony 18 czerwca. Natomiast ruina 
„Bagatela” należy do prywatnego 
właściciela, który nie interesuje się 
tym obiektem, a nieodpowiedzialni 
ludzie wsypują tam śmieci, które 
gmina musi wywozić.

Mam jednak nadzieję, że w tym 
roku dopisze pogoda, będzie czysta 
woda i turyści do nas przyjadą.

– Dziękuję bardzo za rozmowę.

Teresa ŻUlewsKa
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Przy okazji wmurowywania  tablic 
odbywały się lokalne uroczystości z 
udziałem miejscowych duszpasterzy. 

W Kotorzu Małym inicjatorem 
spisania wszystkich ofiar wojny byli 
Państwo Gerda i Reinhold Gola. Do-
konali heroicznej pracy: rozmawiając 
ze wszystkimi starszymi mieszkań-
cami Kotorza Małego i Wielkiego 
otworzyli listę poległych w czasie II 
wojny światowej mieszkańców obu 
Kotorzów. Do listy tej dołączono jesz-
cze nazwiska poległych mieszkańców 
z Turawy, które spisał Pan Alfred 
Kupka i uzyskano listę ofiar wojny z 
parafii Kotórz Wielki. Przedstawiono 
ją mieszkańcom, żeby zweryfikować 
dane poległych. W sierpniu 2003 roku 
w miejscowym kole DFK w Kotorzu 
Małym odbyła się niecodzienna uro-
czystość.
Ksiądz Józef Swolany dokonał po-
święcenia pamiątkowej tablicy upa-
miętniającej poległych mieszkańców 
Kotorza Małego. Przy dźwiękach me-
lodii „Być bliżej ciebie chcę” odczy-
tano wiersz autorstwa Pani Doroty 
Tunii.

Kriegszeit
Wer hat Dir das Recht gegeben,
zu Verwalten über so vieles junge Leben,
hast viel Weh’ getan in unserer Gemein-
de,
nahmst unsere Männer, gabst sie dem 
Feinde.

Der Abschied von Eltern, vom Eheglück,
das Ungewissende, ob Ihr kommt noch 
zurück,
und so war es auch geschehen,
Ihr konntet die Heimat nicht wieder 
sehen.

Ihr Lieben wo liegen Eure Glieder,
die Frage kommt zurück immer wieder,
Ihr habt Euers munteres Leben, wem 
geopfert, wem gegeben?

Euch lauteten zum Tode keine Glocken,
manch einer wurde bedeckt mit Schne-
eflocken,
Euch begleitete kein Leichenwagen,
seid sogar nicht würdig begraben.

Ihr liegt in fremder Erde verstreut,
jeden Tag wird unser Gebet fur Euch 
erneut,

das alles hat der Krieg gebracht,
es war eine grosse Völkerschlacht,
aber in unseren Herzen ist immer noch 
Leid,
Ihr Gefallenen
Und Ermordeten
ruhet sanft in Ewigkeit.

Następnie przy dźwiękach tej 
samej melodii odczytano nazwiska 
poległych wszystkich mieszkańców 
z Kotorza Małego w czasie II wojny 
światowej.

Ostatnio skontaktował się ze mną 
były mieszkaniec Kotorza Małego 
Pan Artur Kupka mieszkający w 
Niemczech, historyk amator intere-
sujący się problemami ludnościowy-
mi naszej Gminy. Przekazał mi listę 
poległych żołnierzy, którzy nie byli 
ujęci na liście mieszkańców z Gmi-
ny Turawa, którą umieściłem w po-
przednim numerze Fali. Oczywiście 
lista ta musi jeszcze być zweryfiko-
wana. Dlatego też nie podaję jeszcze 
nazwisk tych żołnierzy, a jedynie ilu 
nie ujęto w poprzedniej liście:

Bierdzany – 2
Kadłub Turawski – 7
Kotórz Mały – 5
Kotórz Wielki – 5
Ligota Turawska – 2
Osowiec – 32
Rzędów – 5
Turawa – 10
Węgry – 9
Zakrzów Turawski – 30
Zawada – 10

Jerzy Farys

Historia Gminy Turawa w okresie II Wojny Światowej cz.VII

Miejscowość 1939 rok 1946 rok Ubyło mieszkańców 
w czasie wojny

Polegli Mieszkańcy 
według spisu 

z poprzedniej Fali

Bierdzany 1151 �00 w 1��0 r. �51 �0
Kadłub Tur. �5� ��0 13� �5
Kotórz Mały 105� ��� �33 �1
Kotórz Wielki ��� �1� 55 3�
Ligota Tur. 1055 �00 155 �3
Osowiec ��� w 1�33 r. �31 353 ��
Rzędów ��� ��� 30 30
Turawa ��5 ��3 ��� 100
Węgry �0� w 1�33 r. �13 �� ��
Zakrzów Tur. �3� ��� 1�� ��
Zawada 1�0� 11�� �1 111
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W dniach od 25 do 28 maja br. Delega-
cja strażaków naszej gminy wyjechała 
na zaproszenie strażaków partnerskiej 
Gminy Saalfelder Höhe. Wyjazd delega-
cji nastąpił o godz. 6.00 rano w piątek 
25 maja. Na miejscu byliśmy o godz. 
13.00. Po zakwaterowaniu w bardzo ład-
nym pensjonacie pod nazwą „Zum Rote 
Hirsch im Grüne Wald”, wyjechaliśmy 
na pierwszą wycieczkę, którą przygoto-
wali nasi niemieccy strażacy.

W ubiegłym roku zwiedzaliśmy jed-
nostki OSP ich gminy, o czym pisałem 
na łamach Fali po powrocie. W tym roku 
chcieli nam pokazać swoją gminę i jej 
piękne okolice, wraz z ich atrakcjami 
turystycznymi i zwyczajami.

W pierwszym dniu zaraz po zakwa-
terowaniu wyjechaliśmy piękną malow-
niczo położoną w górach trasą do poło-
żonej w odległości ok. 70 km elektrowni 
pompowo szczytowej w miejscowości 
Goldisthal. Tam na miejscu zostaliśmy 
specjalnie przyjęci. Jako pierwsza gru-
pa zostaliśmy przewiezieni specjalnym 
autobusem na zbiornik szczytowy, z 
którego rozciągał się wspaniały widok 
na malowniczo położone okolice Turyn-
gii. Następnie zostaliśmy przewiezieni w 
podziemia góry na odległość 600 metrów, 
gdzie znajdują się turbiny i generatory 
prądu. Jest to największa elektrownia 
pompowo szczytowa w Niemczech.

Po powrocie mieliśmy trochę czasu na 
odświeżenie się i pojechaliśmy na kolację 
do jednostki Volkmannsdorf, gdzie podję-
to nas miejscowym daniem, a następnie 
mile spędzono czas na wspomnieniach 
ostatnich wizyt. Strażacy niemieccy 
przygotowali piękną prezentację zdjęć 
z naszych wspólnych spotkań wraz z 
różnymi śmiesznymi komentarzami do 
tego. Śmiechu i wspomnień nie było 
końca.

Następnego dnia w sobotę o godz. 9.00 
wyjechaliśmy do pobliskiej groty powsta-
łej po wydobyciu w dużej mierze skały 

do produkcji łupka, ale i wielu innych 
minerałów. Grota ta nosi nazwę „Messi-
nagrote”. To, co tam zobaczyliśmy, było 
wspaniałe, a i pooddychaliśmy wspania-
łym leczniczym powietrzem. Po powrocie 
o godz. 13.00 pojechaliśmy na zawody 

strażackie połączone z obchodami 125-
lecia jednostki FFW Unterwirbach. Po 
powitaniu i losowaniu miejsc startowych 
rozpoczęły się zawody strażackie. Sys-
tem, w którym odbywają się zawody, 
jest trochę inny niż u nas, jednak nasza 
drużyna z Osowca, która wygrała nasze 
zawody w roku ubiegłym, startowała 
tam po raz pierwszy w ich systemie i jak 
na pierwszy raz uzyskała nie najgorszy 
czas, 55,6 sekundy. Gdzie najlepszy czas 
to 49,3 sekundy, najgorszy 78. Na jede-
naście startujących drużyn zajęliśmy 7. 
miejsce. Po starcie w systemie niemiec-
kim pokazaliśmy strażakom niemieckim, 
jak odbywają się konkurencje w naszym 
systemie. Następnie oldboje polscy i nie-
mieccy mieli wspólny strat w połączo-
nym systemie. Konkurencja przygoto-
wana była przez nas trochę groteskowo, 
o czym strażacy niemieccy nie wiedzieli, 
więc zgromadzeni widzowie i strażacy 
nie mogli powstrzymać się od śmiechu. 
Jak sami mówili, tego startu nie zapo-

mną do końca życia. Po zawodach odbyło 
się wręczenie pamiątkowych dyplomów 
oraz pucharów. Od nas zwycięskie dru-
żyny też otrzymały mały podarunek. 
Następnie chór męski odśpiewał hymn 
strażacki i odbyło się uhonorowanie 

zasłużonych strażaków pamiątkowymi 
medalami i kwiatami. Od nas strażacy 
otrzymali duży wspaniały puchar z de-
dykacją „Z okazji 125-lecia jednostki FF 
Unterwirbach strażacy z Gminy Tura-
wa”. Po zakończeniu oficjalnej uroczy-
stości mieliśmy chwilę na przemiesz-
czenie się i odświeżenie, a następnie 
pojechaliśmy na przyjęcie w namiocie z 
okazji 125-lecia. Tam przygotowana była 
kolacja, a następnie uczestniczyliśmy we 
wspólnej zabawie. Do tańca przygrywał 
wspaniale 5 osobowy zespól. W trakcie 
tej imprezy grupa naszych młodych stra-
żaków miała również swoje pięć minut i 
występowała na scenie. W OSP Osowiec 
od niedawna odbywają się próby paru 
młodych miłośników zespołu „Dżem” i 
tam właśnie lider tej grupy, a zarazem 
jej solista, Łukasz Pawleta wraz z grupą 
naszych strażaków jako chór wykonali 
utwór zespołu Dżem „Whisky”. Okla-
skom nie było końca. Myślę, że był to 
pierwszy, ale i nie ostatni jego występ na 
scenach europejskich.

Następnego dnia o godz. 9.00 poje-
chaliśmy na następną wycieczkę we 
wspaniałe góry Turyngii. Wycieczka 
rozpoczęła się przyjazdem do dwu-
poziomowo położonej miejscowości 
Schwarzburg z ruinami starego zamku. 
Po zwiedzeniu okolic zamku pojechali-
śmy na „Oberweissbacher Bergbahn”, 
gdzie wyjechaliśmy na górę wagonami 
pociąganymi linami, a należącymi do 
Deutsche Bahn. Na górze czekała na nas 
kolejka elektryczna i pojechaliśmy dalej. 
W trakcie przejazdu kolejką elektryczną 
w pociągu znalazł się aptekarz sprzeda-
jący miejscowy specyfik na wszystkie 

Wizyta Strażaków w partnerskiej 
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dolegliwości. Następnie pojechaliśmy 
samochodami na najbardziej stromą dro-
gę w Niemczech. Procent spadu wynosi 
tam 40 stopni i ogarnia człowieka dziw-
ne uczucie. Współczuję mieszkańcom 
tej ulicy w zimie. Jednak z opowiadań 
wynika, że jest to najlepiej odśnieżona i 
utrzymana droga w tym rejonie. Z tego 
miejsca udaliśmy się na wieżę widokową 
„Fröbelturm”, która swoją nazwę nosi 
od nazwiska wynalazcy gier planszo-
wych. Tam podjęci zostaliśmy obiadem, 
a następnie podziwialiśmy z wysokości 
malownicze okolice. W drodze powrotnej 
zwiedziliśmy jeszcze muzeum z maszy-
nami parowymi oraz kolekcją zbiorów 
strażackich i zwierząt zamieszkujących 
niegdyś i dziś tamtejsze lasy. Tam też po-
znaliśmy miejscową legendę o pewnym 
nietypowym zającu. Mieliśmy też okazję 
zobaczyć wspaniałą kolekcję porcelany 
ręcznie robionej i ozdabianej. Wszystkie 
elementy to istne dzieła sztuki. Następ-
nie pojechaliśmy do gospodarstwa ho-
dowlanego, które wytwarza biogaz, tam 
zapoznaliśmy się z jego produkcją i zwie-
dziliśmy instalację do jego wytwarzania. 
Po powrocie mieliśmy 2 godziny na od-
poczynek, a wieczorem poszliśmy do po-
bliskiej miejscowości na przyjęcie. Tam 
w dawnych biurach LPG (odpowiednik 
naszego RSP) zamienionych na ładną 
salę spotkań mieszkańców, mieliśmy 
spotkanie przy grillu. Największe zdzi-
wienie wzbudził wśród strażaków alarm 
ogłoszony w miejscowej jednostce FFW 
Kleingeschwenda. Nasi strażacy wyka-
zali się jednak wielką czujnością i zaan-
gażowaniem i wszyscy pierwsi przybyli 
do remizy oraz pierwsi gotowi byli do 
wyjazdu. Ze względów bezpieczeństwa i 
przepisów nie brali jednak udziału w ak-
cji. Miałem tę okazję jednak ja i Prezes 
Zarządu Gminnego Andrzej Szczęsny 

być przy tym zdarzeniu, a był to pożar 
budynku mieszkalnego. Tam mogliśmy 
z bliska zobaczyć, jak działają niemieccy 
strażacy, jak wygląda ta „druga strona 
medalu”. Oczywiście pożar wygląda tak 
samo jak u nas, jednak sposób alarmo-
wania jednostek, wielkość zadysponowa-
nych sił i środków różni się trochę od 
naszych standardów. Po powrocie z po-
żaru nadal trwało spotkanie do późnych 
godzin nocnych.

Następnego dnia, to jest w dzień na-
szego powrotu do domu, w Niemczech 
odbywał się „Dzień Młyna”. W miej-
scowości Dittrichshütte znajduje się 
wspaniały stary wiatrak i tam zostali-
śmy zaproszeni, aby zapoznać się z jego 
historią oraz móc zwiedzić i zobaczyć, 
jak kiedyś mieliło się mąkę przy pomocy 
wiatru. Tam też po zwiedzeniu młyna 
poczęstowano nas miejscowym specja-
łem, a mianowicie specjalnie robionymi 
plackami i pieczonymi na blasze pieca 
węglowego. Były, proszę mi wierzyć, bar-

dzo smaczne. Ok. godz. 11.00 w scenerii 
tego młyna nastąpiło długie pożegnanie. 
wymiana drobnych pamiątkowych upo-
minków i wyjazd do domu.

W całej tej naszej, można byłoby na-
zwać wycieczce, do naszych zaprzyjaź-
nionych strażaków towarzyszyli nam 
przedstawiciele Urzędu Gminy Saalfel-
der Höhe zajmujący się tam sprawami 
porządkowymi i bezpieczeństwa, Ko-
mendant Gminny ich jednostek OSP 
oraz Burmistrz Gminy Saalfelder Höhe 
Wolfgang Peter. Burmistrz przebywał z 
nami codziennie i my czuliśmy się bar-
dzo mile przyjęci, jak również mieliśmy 
poczucie powagi naszej wizyty.

Za pośrednictwem stron Fali chciał-
bym przekazać serdeczne pozdrowienia 
od Burmistrza i jego współpracowników 
i strażaków, dla wszystkich mieszkań-
ców naszej Gminy. Wizyta ta była bardzo 
owocna i pomogła znaleźć nowe spojrze-
nie na niektóre sprawy oraz wymieniono 
się swoimi doświadczeniami i spostrzeże-
niami. Strona niemiecka też przejęła już 
od nas parę pomysłów i to bardzo cieszy, 
że nie tylko my uczymy się od nich, ale i 
oni uczą się od nas. Myślę, że właśnie na 
tym powinno opierać się partnerstwo, na 
wzajemnym zrozumieniu, wsparciu i wy-
mianie swoich doświadczeń a co za tym 
idzie scementowaniu przyjaźni pomiędzy 
poszczególnymi osobami, jak również ca-
łymi organizacjami i społecznościami.

Tak pokrótce opisałem Państwu na-
szą wizytę i chciałbym na łamach Fali 
w następnych numerach przybliżyć po-
szczególne miejsca, w których byliśmy. 
Niech Państwo poznają piękno tamtych 
rejonów oraz to, czym mogą się pochwa-
lić.

KomendanT Gminny zosp rp 
mł. asp. mGr arTUr GallUs

gminie Saalfelder Höhe
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Pani  Gertruda Hyla z 
domu Kupka ukończyła 
w maju 90 lat. W Turawie 
się urodziła i tu spędziła 
całe swoje życie. Z okazji 
tego jubileuszu odbyła się 
msza św. w naszym ko-
ściele parafialnym, a tak-
że uroczystość urodzino-
wa w sali „Turawianki”. 
Uroczystość tę zaszczy-
cił swoją obecnością ks. Proboszcz 
J. Swolany, Wójt W. Kampa oraz 
liczne grono rodziny i przyjaciół.

– Pani Gertrudo, czy pamięta  
Pani lata przedwojenne, jak się 
wtedy żyło?

– Naszej rodzinie żyło się dobrze. 
Mój ojciec Piotr Kupka był długolet-
nim sołtysem wsi Turawa. Mieliśmy 
3 ha ziemi oraz inwentarz. Było  nas 
sześcioro rodzeństwa, pomagaliśmy 
rodzicom w gospodarstwie domo-
wym. W domu nie było biedy ,bo 
sami wszystko produkowaliśmy. Oj-
ciec z zawodu był murarzem i praco-
wał przy budowie wałów jeziora.

– Czym głównie zajmowała się 
Pani przed wojną?

– Pracowałam w pałacu, byłam 
garderobianą żony grafa von Gar-
nier, podawałam do stołu podczas 
różnych uroczystości. Pałac wtedy 
wyglądał pięknie, sala balowa była 
cała w wielkich lustrach. Hrabia 
często urządzał przyjęcia, jeździł na 
łowy, ale był dobrym człowiekiem, 
pomagał ludziom w potrzebie. Pa-
miętam, kiedy wychodziłam po raz 
pierwszy za mąż, od grafki otrzyma-

łam w prezencie ślubnym 
zastawę stołowa.

Mój pierwszy mąż Al-
bert Stotko z zawodu był 
młynarzem w tutejszym 
młynie, ale poszedł na 
wojnę i tam zginął.

– Jak wspomina 
Pani czas wojenny?

– Tutaj w Turawie 
żyliśmy dość spokojnie, 

front bezpośrednio nas nie dotknął. 
Rosyjscy żołnierze, kiedy tu przyszli, 
nie zrobili nam krzywdy. Jedni coś 
od nas chcieli, np. jedzenie, a drudzy 
nam coś przynosili. Na froncie zginął 
też mój brat, był on mechanikiem na 
statku i kiedy statek tonął, on nie 
dał rady wyjść z maszynowni.

– Jak ułożyło się Pani życie po 
wojnie?

– W 1950 r. wyszłam drugi raz za 
mąż za Ignacego Hylę. Mąż pracował 
jako rzeźnik w GS Turawa. Urodzi-
łam dwoje dzieci, wybudowaliśmy 
dom, w którym mieszkam teraz z 
córką.

Pani Gertruda dobrze się czuje, 
nie może jednak samodzielnie wy-
chodzić, ponieważ ma problemy z 
kręgosłupem. Otoczona jest troskli-
wą opieką swojej córki Ireny. Jest 
pogodna i szczęśliwa, że swoje pode-
szłe lata spędza w rodzinnym domu 
otoczona życzliwością najbliższych. 
Życzę Pani Gertrudzie jeszcze wielu 
lat życia w dobrym zdrowiu i wielu 
radości w gronie rodzinnym. Dzięku-
ję za rozmowę.

Teresa ŻUlewsKa

Wywiad z Panią Gertrudą Hylą 
– najstarszą mieszkanką Turawy

Pan Bernard Król, mieszkaniec Kadłuba Tu-
rawskiego, natknął się w swoich poszuki-
waniach historycznych na dokument z 
1906 roku. Jakież było jego zdziwienie, 
gdy odczytał napis z pieczęci z tego 
dokumentu – GEMEINDE KADLUB 
TURAWA KREIS OPPELN – GMI-
NA KADŁUB TURAWSKI OKRĘG  
OPOLE. Oznacza to, że na początku 
XX wieku Kadłub Turawski był 
gminą. Widoczny jest również na 
pieczęci charakterystyczny dla Ka-
dłuba Turawskiego świerk, dlatego 
też w latach trzydziestych dwudzieste-
go wieku zmieniono nazwę wsi na Fich-
ten. Pan Bernard Król przystąpił do opraco-
wywania loga i pieczęci Kadłuba Turawskiego. 

W pracy wzorował się na pieczęci z 1906 roku. 
Propozycja jego została zaakceptowana 

przez mieszkańców. Tło loga jest żółto-
niebieskie, jak barwy Opolszczyzny, zaś 

świerk, symbol Kadłuba, koloru zie-
lonego. Już wkrótce najważniejsze 
dokumenty wydawane przez sołty-
sa Kadłuba Turawskiego opatrzone 
będą logiem i pieczęcią wsi.

 Mam nadzieję, że kiedyś zdobędę 
więcej materiałów dotyczących tego 

ciekawego okresu i dowiem się, jakie 
miejscowości wchodziły w skład Gmi-

ny Kadłub Turawski. Bardzo proszę 
o kontakt, jeżeli ktoś posiada informacje 

na ten temat.
 Jerzy Farys

Kadłub Turawski był gminą

Gminne 
Zawody 
Wędkarskie
W ostatnich latach wędkarze z 
gminy Turawa obrali zachodni 
brzeg J. Srebrnego jako miejsce 
Gminnych Zawodów Wędkarskich 
o „Puchar Wójta Gminy Tura-
wa”.

W tym roku, mimo znacznej 
akcji informacyjnej, frekwencja 
raczej nie dopisała.

W dniu 26 maja br. o godz. 6.45 
na  miejscu zjawili się najwytrwal-
si zwolennicy tego sportu. Pogoda 
oraz  humory dopisywały i każdy 
liczył na niezwykłe brania.

Na ten dzień wędkarze przygo-
towali specjalne zanęty, przynęty 
i nie używane na co dzień zestawy 
wędkarskie. Większość uczestni-
ków zawodów była doświadczo-
nymi  wędkarzami i mimo profe-
sjonalnego sprzętu oraz ogromnej 
determinacji – tylko nielicznym 
udała się w ten dzień trudna sztu-
ka – złapania ryby. 

Zwycięzcami zawodów zostali:
– I miejsce – Leibig Józef – Wę-
gry,
–  II miejsce – Derkacz Józef – Oso-

wiec,
–  III miejsce – Borkowski Roman 

– Kadłub Turawski.

Obecny na zawodach Wójt Gmi-
ny Turawa wręczył zwycięzcom 
pamiątkowe puchary i nagrody 
rzeczowe.

roman borKowsKi
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Grupa uczniów kółka plastyczno foto-
graficznego Publicznego Gimnazjum w 
Turawie wzięła udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym „KRĄG” na al-
bum pt. „Zabytki mojego regionu”. Do 
pracy nad albumami przystąpiło dzie-
więcioro uczniów: Grzegorz Kolasa, Mi-
chał Przyszlak, Marcin Byra, Zuzanna 
Tomsa, Aneta Kurpierz, Patrycja Kli-
mek, Dawid Galus, Marcin Bienek oraz 
Brygida Pielawa.

Wielotygodniowe zbieranie materia-
łów i składanie albumów nie poszło na 
marne. Album Grzegorza Kolasy 
„Zespół pałacowo-parkowy w Tu-
rawie” zajął pierwsze miejsce w 
woj. opolskim. Gratulacje! Natomiast 
na etapie szkolnym ogólnopolska komi-
sja konkursowa najwyżej oceniła album 
z pracami malarskimi Marcina Bienka. 
Ponadto wyróżnienia otrzymały albumy 
fotograficzne Dawida Galusa, Patry-
cji Klimek oraz Brygidy Pielawa. Jako 
szkolny opiekun kółka fotograficznego 
pragnę podziękować tą drogą wszystkim 
uczniom za udział i wkład pracy oraz ży-
czyć (również wszystkim) dalszych suk-
cesów.

zyGFryd mazUr

Fotoamatorzy 
historykami

Album Grzegorza Kolasy ...

Dawida Galusa ...

... oraz Marcina Bienka.
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Tradycje Fabryki w Osowcu liczą już 
ponad dwa stulecia, co stawia ją w 
rzędzie najstarszych zakładów prze-
mysłowych Polski.

Do połowy XIX w., wyłączając okres 
wojen napoleońskich, zakład w Osow-
cu rozwijał się stosunkowo pomyślnie. 
Początkowo Fabryka produkowała 
stal węglową, stal oczyszczoną oraz 
żelazo sztabowe. Istotę produkcji od 
początku stanowiły jednak narzędzia 
i wyroby metalowe: narzędzia dla po-
trzeb rolnictwa, narzędzia i wyroby 
metalowe dla potrzeb przemysłu oraz 
inne wyroby metalowe. Asortyment 
produkowanych wyrobów kutych 
obejmował m.in. łopaty, szpadle, le-
miesze, kosy, motyki, kopaczki, wi-
dły, sierpy, młotki, kilofy, grabie, piły, 
siekiery, akcesoria kolejowe, łopaty 
węglowe.

W latach 1950 – 55 unowocześnio-
no park maszynowy, a zakład stał się 
znaczącym dostawcą narzędzi dla 
rolnictwa oraz górnictwa. Sukcesem 
Fabryki w tym czasie była produkcja 
na eksport. W 1961 roku wysyłano 
wyroby do 20 państw. Były to głów-

nie takie wyroby jak: łopaty, szpadle, 
oskardy, młoty, siekiery i topory.

W latach 70. zakupiono nowe ma-
szyny: nożyce do krajalni wsadu, mło-
ty parowo – powietrzne do Kuźni A, 
zakończono także wymianę pieców 
węglowych na opalane paliwem płyn-
nym, zainstalowano oczyszczarkę z 
urządzeniem odpylającym w Kuźni 
A, zbudowano obiekt dla stacji sprę-
żarek z siecią sprężonego powietrza. 
Dokonano również częściowej wymia-
ny parku maszynowego.

W 1987 roku uruchomiono w Fa-
bryce pierwszą nowoczesną obrabiar-
kę CNC, elektroerozyjną wycinarkę 
drutową, na potrzebę narzędziowni, 
a trzy lata później zakupiono również 
na potrzeby narzędziowni frezarkę 
narzędziową CNC.

Decyzją Wojewody Opolskiego w 
1991 roku Fabryka została przekaza-
na Gminie Turawa, po czym w 2003 
roku pozyskała strategicznego udzia-
łowca Grupę Kapitałową FASING S.A. 
W tych też latach wdrożone zostały 
nowoczesne stanowiska konstrukcyj-
no technologiczne CAD/CAM.

W chwili obecnej Fabryka specjali-
zuje się w produkcji stalowych odku-
wek matrycowych o wadze 0,1 – 15 kg 
wysokiej jakości, co gwarantuje uzy-
skany w 2004 roku certyfikat systemu 
jakości ISO 9001:2001.

W roku bieżącym są realizowane 
inwestycje w kwocie około 2,5 mln 
zł, a co za tym idzie zakup nowych 
nagrzewnic indukcyjnych, dodatko-
wych centrów obróbczych oraz dalszy 
remont i modernizacja obiektów.

W celu zwiększenia zamówień Fa-
bryka podejmuje intensywne działa-
nia zmierzające do pozyskania no-
wych klientów, szczególnie na rynku 
niemieckim, w przemyśle wydobyw-
czym i budowlanym oraz branży sa-
mochodowej w kraju.

W ślad za rosnącą produkcją Fabry-
ka zamierza zwiększyć zatrudnienie. 
Chętnie zatrudnimy wykwalifikowa-
nych pracowników lub pracowników 
do przyuczenia w zawodach: kowal, 
nagrzewacz, okrawacz oraz techno-
log.

opracowała 
małGorzaTa przybysz

FWM Kuźnia „OSOWIEC” – wczoraj – dziś i jutro

W dniu 25 maja przedstawiciele 
Gminy Turawa wzięli udział w Kon-
gresie w Kamieniu Śląskim. Był to 
tak zwany „Dzień Polski” Kongresu, 
podczas którego kilkaset osób z wie-
lu województw spotkało się w celu 
wymiany doświadczeń oraz pody-
skutowania, jak pomóc odnowie wsi 
w województwach, które później od 
Opolszczyzny odkryły walory tego 
Programu. Ryszard Wilczyński, je-
den z założycieli Programu w Polsce, 
organizator Kongresu, a jednocze-
śnie członek Zarządu Województwa 
Opolskiego podkreślał, że w procesie 
odnowy wsi najważniejsze jest przy-
wództwo: „Jeśli wieś wykreuje lide-
ra, wtedy też łatwiej pojawi się kon-
cepcja rozwoju wsi i w oparciu o ten 
pomysł można budować strategię 
działań”. Poruszył też problem tego, 
jak ważne jest zrozumienie procesu 
odnowy przez władze gminne i wo-
jewódzkie – dzięki ich zaangażowa-
niu liderzy w miejscowościach będą 
mogli realizować odnowę z sukce-
sem. Podczas Kongresu można było 
zwiedzać między innymi kiermasz 
produktu tradycyjnego.

Przypomnijmy, że na jedenaście 
sołectw Gminy Turawa, osiem przy-

stąpiło do Programu w roku 2003. 
W Kongresie Gminę reprezentowali 
liderzy z sześciu wsi oraz Wójt Gmi-
ny i gminny koordynator odnowy 
wsi. Na zdjęciu od prawej siedzą: 
Iwona Duda (Osowiec), Lidia Fro-
nia (Węgry), Regina Kern (Kotórz 

Mały), Jolanta Wacławek (Zawada), 
Bernadetta Staś (Ligota Turawska), 
Beata Kupka (Bierdzany), Waldemar 
Kampa (Wójt Gminy).

Tomasz Golec 
Urząd Gminy TUrawa

VI Europejski Kongres Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim

VI Kongres Odnowy Wsi.
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Poprzedni odcinek opowiadania o naszych 
staubeckach zakończyłem informacją, że po 
wybudowaniu nasypu wału przystąpiono do 
układania na jego przywodnej skarpie wo-
doszczelnego fartucha iłowego o grubości 
jednego metra mierzonej prostopadle do jego 
nachylenia. Jak już wspomniałem, nachyle-
nie skarpy przywodnej wału, tj. zapory głów-
nej wynosiło poczynając od jego podstawy 
1:5, wyżej 1:4 i powyżej planowanej wyso-
kości piętrzenia 1:3. W stopniach kątowych 
odpowiada to analogicznie 10°, 14° i 17°. Z 
tego wynika, że szerokość pozioma przekro-
ju fartucha iłowego wynosi 5 m, 4 m i 3 m i 
pozwala na zastosowanie do niektórych prac 
przy jego budowie ciągników gąsienicowych 
i innych maszyn. Kiedy już przy budowie 
nasypu wału stosowano rygor niezwykłej 
staranności wykonywanej pracy, to przy 
układaniu fartucha iłowego pracowano już 
wprost pedantycznie i wg ściśle określonej 
technologii. Już w czasie wydobywania iłu 
z obecnego Thonlochu, za pomocą koparki 
czerpakowej o pojemności czerpaków 150 
litrów, został on wstępnie rozdrobniony. 
Występujące w złożu sporadycznie oczka 
piaskowca czy korzenie usuwano starannie 
sposobem pracy ręcznej. Zbyt duże domiesz-
ki w złożu usuwano za pomocą koparki w 
czasie przerw w budowie fartucha i braku 
zapotrzebowania na ił. Na budowę zapory ił 
dowożono kolejką szynową. Tam z wagoni-
ków wywrotek wysypywany był wprost na 
miejsce przeznaczenia i za pomocą koparek 
o pojemności łyżki 1 m³ rozprowadzany. Da-

lej w systemie już pracy ręcznej dokładnie 
rozdrobniony i równiutko układany. Jedno-
razowo układano warstwę grubości 25 cm. 
Następnie całą tę warstwę ubijano – zagęsz-
czano za pomocą dwóch walców o ciężarze 
4 ton każdy umieszczonych między dwoma 
ciągnikami gąsienicowymi i ciągnionych raz 
w jedną, a raz w drugą stronę aż do osią-
gnięcia warstwy grubości 20 cm. Budowano 
zwykle odcinkami 200 metrów długości. Po 
zwalcowaniu warstwy na żądaną grubość 
badano przy pomocy sondy jakość walco-
wania. Przed układaniem kolejnej warstwy, 

poprzednią bronowano ciężkimi bronami 
dodatkowo obciążonymi stojącymi na nich 
robotnikami, tak aby brony rozrywały pod-

łoże na głębokość 2-3 cm. Ten zestaw też cią-
gniony był ciągnikami gąsienicowymi. Teraz 
można było przystąpić do układania następ-
nej warstwy iłu. W czasie całej tej pracy sta-
le musiała być utrzymywana odpowiednia 
jego wilgotność za pomocą polewania wodą 
z rurociągu biegnącego wzdłuż układanego 
odcinka. Intensywność nawilżania zależa-
ła od warunków atmosferycznych i w nocy 
można było niekiedy całkowicie zaniechać 
dodatkowego nawilżania. Po wykonaniu w 
ten sposób fartucha wysokości 2-3 m zwy-
kle budowano następny, 200 metrowy jego 
odcinek. Gdy po dłuższej przerwie znów za-
czynano prace przy podwyższaniu odcinka 
ekranu iłowego o kolejne 2-3 metry, poprzed-
nie złoże dokładnie zwilżano, bronowano i 
po starannym usunięciu luźnych cząstek iłu 
powierzchnię walcowano, znów bronowano 
i dopiero po tym można było przystąpić do 

układania następnych warstw fartucha. Na-
czelnym przykazaniem w czasie wszystkich 
prac prowadzonych przy układaniu ekranu 
iłowego była czystość iłu. Robotnicy tu 
pracujący nie śmieli w żadnym przypadku 
czy to na rękach, czy obuwiu i narzędziach 
wnieść w obszar pracy iłem najdrobniejszych 
ilości piachu czy innego „brudu”. To samo 
dotyczyło pracujących tu maszyn. Opowia-
dało mi przed dziesiątkami lat kilku tu za-
trudnionych pracowników, że wchodzący 
w obszar pracy na ekranie iłowym musieli 
zmieniać obuwie na nieskazitelnie czyste! Te 

prace wykonywano w systemie trzy zmiano-
wym. Dzisiaj z perspektywy przeszło 70 lat 
od czasu budowy zapory można z czystym 

sumieniem powiedzieć, że te prace zostały 
wtedy wykonane wprost idealnie, bo do dziś 
nie wystąpiły żadne objawy, które by świad-
czyły o nieszczelności zarówno podziemne-
go wodoszczelnego ekranu ze stalowych 
szpuntowanych belek, o których pisałem 
w poprzednim odcinku jak i nadziemne-
go wodoszczelnego fartucha iłowego wału 
głównego lub jak kto woli zapory czołowej. 
Po wybudowaniu kilku takich odcinków na 
projektowaną wysokość 176,90 mNN ekran 
iłowy pokrywano 30 cm warstwą grubego 
żwiru, który co 30 cm wysokości również 
walcowano. Na warstwę żwiru układano 
15 cm warstwę tłucznia bazaltowego o gra-
nulacie 3-6 cm. Grubość wszystkich warstw 
mierzona jest prostopadle do nachylenia 
skarpy. Całość pokryto ostatecznie grani-
towymi bryłami o ciężarze 5-30 kg każda 
i 10-30 cm długości krawędzi i to jest już 
ostatnia wierzchnia warstwa skarpy zapo-
ry od strony wodnej. Jeszcze dziś widzimy 
i podziwiamy mistrzostwo, z jakim te bryły 
kamienne zostały przez kamieniarzy rów-
niutko i przylegająco do siebie ułożone. Bu-
dowa konstrukcji zapory została ukończona 
jesienią 1936 r., a wiosną 1937 r. na skarpie 
od powietrznej zielenił się już piękny zielony 
dywan specjalnie dobranych gatunków traw 
mogących mieć również zastosowanie w rol-
nictwie. Teren przylegający do jeziora ob-
sadzono też krzewami i drzewami w takich 
kompozycjach, aby w przyszłości niwelowały 
wrażenie, że jezioro jest tutaj nie na miej-
scu. Około 100 tys. takich sadzonek zostało 
jeszcze w czasie budowy jeziora pobrane 
przez młodzieżowe hufce pracy z terenów 
przeznaczonych do zalania. Na załączonych 
ilustracjach pokazano schemat i kolejność 
prac przy układaniu ekranu iłowego, jak 
również dwa zdjęcia (niestety słabej jakości) 
pokazujące układanie przez robotników iłu 
oraz jego zagęszczanie za pomocą walców 
ciągnionych wahadłowo przez dwa ciągniki 
gąsienicowe. C.d.n.

alFred KUpKa

O naszych Staubeckach
czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. VI

Układanie iłu.

Schemat budowania ekranu iłowego.
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pod takim hasłem odbył się 
3 czerwca festyn rodzinny w 
Kadłubie Turawskim. Uroczy-
stość została zorganizowana 
przez szkołę oraz miejscowe koło 
DFK.

O godzinie 14.00 rozpoczęły 
się występy dzieci. Przedszko-
laki i uczniowie zaprezentowali 
się w bardzo bogatym programie 
artystycznym – były recytacje, 
piosenki, inscenizacje oraz taniec 
dyskotekowy. 

Po występach artystycznych 
organizację festynu przejął znany 
wodzirej, – pan Zbigniew Żaba, 
który przez 3,5 godziny zabawiał 
wszystkich zebranych. W prze-
rwach – nasi strażacy również 
zadbali o kilka  atrakcji, entuzja-
stycznie przyjętych przez dzieci.

Dzieciaki z pewnością długo 
będą  pamiętały ten dzień. Nawet  
bardzo niepewna pogoda nie ze-
psuła radosnej atmosfery dzieci i 
rodziców.

Serdecznie dziękuję nauczy-
cielkom za przygotowanie pro-
gramu artystycznego, rodzicom 
– za zaangażowanie w organi-
zację festynu, wykonanie pięk-
nych strojów oraz  strażakom za 
uatrakcyjnienie uroczystości.

KrysTyna borKowsKa

„Mamo, tato, nadchodzi lato”
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Miesiąc maj jest miesiącem ochrony 
przeciwpożarowej. Rozpoczyna się 
4 maja dniem patrona strażaków 
św. Floriana, a obchody dni strażaka 
trwają przez cały miesiąc.

W Naszej gminie istnieje już można 
to tak nazwać tradycja organizowania 
dnia strażaka w każdej z miejscowo-
ści. Jak w latach ubiegłych, tak i w 
tym roku uroczystości organizowane 

były we wszystkich jednostkach OSP. 
W niektórych jednostkach bardzo 
hucznie, a w innych skromnie, ale z 
fasonem. W tym roku uroczystości 
związane z tym świętem, a organizo-
wane w Bierdzanach w dniu 5 maja, 
miały taki mały charakter gminnej 
uroczystości. Myślę, że się udało i w 
następnym roku zorganizujemy takie 
spotkanie dla wszystkich jednostek. 
W tym roku do Bierdzan zaproszone 
były trzy jednostki ze sztandarami, 
które przeszły do kościoła w przemar-
szu wraz z orkiestrą, a Mszę Św. cele-
brował kapelan strażaków Ks. dr hab. 
Józef Urban. Po odprawionej euchary-
stii jednostki udały się do miejscowej 
sali „Bastion”, gdzie przygotowana 
była kolacja, kawa i ciasto, a do zaba-
wy przygrywał zespół muzyczny.

W Kadłubie Turawskim dzień 
strażaka natomiast obchodzony był 
w dniu 3 maja, na którym w sali 
OSP zebrali się członkowie wszyst-
kich drużyn wraz z małżonkami i 
osobami towarzyszącymi, a do za-
bawy przygrywał miejscowy zespół 
„Polaris II”. W Ligocie Turawskiej 
natomiast dzień strażaka obchodzo-
ny był w dniu 6 maja. I tak rozpoczął 
się Mszą Św., a następnie w sali OSP 

dokonano wręczenia pamiątkowych 
medali i odznaczeń.

W Zawadzie dzień strażaka ob-
chodzono w dniu patrona 4 maja. 
Po Mszy św. za żyjących i zmarłych 
strażaków odbyło się spotkanie w 
świetlicy, w którym uczestniczyli rów-
nież strażacy z Gosławic. W Kotorzu 
Wielkim natomiast dzień strażaka ob-
chodzono 1 maja, gdzie po Mszy św. 

spotkano się w świetlicy OSP, gdzie 
wspominano ostatni rok.

W Osowcu i Węgrach od paru do-
brych lat dzień strażaka organizowa-
ny jest wspólnie. Jako że idziemy do 
tego samego kościoła, organizujemy 
to święto wspólnie w każdym roku w 
innej jednostce. W tym roku Osowiec 
miał być organizatorem, ale ze wzglę-
du na jubileuszową rocznicę 95-lecia 
jednostki w Węgrach uroczystość od-
była się w tamtejszej jednostce. Naj-
pierw przemarsz z orkiestrą do Osow-
ca i spod remizy do kościoła. W tym 

roku w strugach deszczu, ale strażak 
do wody przyzwyczajony. Po Mszy Św. 
przemarsz przez Węgry, a następnie 
spotkanie wszystkich w OSP Węgry 
i wręczenie pamiątkowych medali i 
odznaczeń. Najwyższym Strażackim 
odznaczeniem w tym dniu uhonoro-
wany został za długoletnią działal-
ność na rzecz OSP wieloletni Prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP druh Je-
rzy Zientarski. W trakcie wręczania 
tego najwyższego odznaczenia przez 
Członka Zarządu Głównego ZOSP 
RP druha Wiesława Penka wszyscy 
wstali, a potem odśpiewali wspólnie 
sto lat. Tą drogą jeszcze raz chciał-
bym druhowi Jerzemu Zientarskiemu 
złożyć serdeczne podziękowania za 
wkład pracy w kreowanie wizerunku 
jednostek OSP Gminy Turawa, za 
zaangażowanie, jakie wykazywał w 
swojej działalności i za wiedzę, którą 
zawsze chciał się dzielić i nadal moż-
na liczyć na jego pomoc.

Chciałbym też podziękować wszyst-
kim jednostkom za zaproszenie nas 
jako Zarządu Gminnego na swoje 
uroczystości. Bardzo było miło gościć 
w tych jednostkach na takich wspa-
niałych uroczystościach. Jednocześnie 
chciałbym przeprosić wszystkich tych, 
do których nie mogliśmy przybyć z 
różnych przyczyn czy to zawodowych 
czy to prywatnych. Sercem jednak i 
duchem jesteśmy zawsze z wami, dro-
dzy Druhowie.

I niech będzie mi jeszcze wolno 
życzyć wszystkim strażakom wiele 
zadowolenia z wykonywanej ciężkiej 
niejednokrotnie służby dla ratowania 
życia, zdrowia i mienia drugiego czło-
wieka. Życzę jak najmniej wyjazdów 
do zdarzeń oraz powrotów ze zdarzeń 
w pełnym składzie.

ze sTraŻacKim pozdrowieniem 
KomendanT Gminny zosp rp 

mł. asp. mGr arTUr GallUs

Maj u Strażaków
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W cyklu Krzyże i kapliczki przedstawiałem zawsze 
opracowania danego obiektu sakralnego spisane 
przez jednego autora.

W tym odcinku zrobiłem jednak wyjątek. Dwie 
uczennice Publicznego Gimnazjum w Turawie, 
Joanna Cieśla i Sonia Świerc, spisały historię tej 
samej kapliczki, korzystając z tego samego źródła, 
to jest opowieści Pani Doroty Blosczyk. Jednakże 
prace te tak zasadniczo się różnią, że postanowi-
łem przestawić czytelnikom obie.

Jerzy Farys

Kapliczka Matki Bożej 
w Kotorzu Małym
W centrum Kotorza Małego na posesji państwa 
Świtała stoi kapliczka Matki Bożej. Jej historia 
sięga XIX w. Początkowo postawiono tylko słup, na 
którym wisiał dzwon, później, ok. 1830 r., miesz-
kańcy wsi zadecydowali, że powstanie kapliczka. W 
kapliczce powieszono stary dzwon, który oznajmiał 
porę modlitwy „Anioł Pański”, śmierć mieszkańca 
Kotorza lub bił na alarm (pożar, gwałtowna burza). 
W 1950 r. ze względu na konflikt między stróżem 
kapliczki a sołtysem zrezygnowano z oznajmiania 
modlitwy „Anioł Pański”.

W czasie II wojny światowej wojsko chciało zare-
kwirować dzwon w celu przetopienia go na broń i 
amunicję, lecz mieszkańcy obronili go. W 1903 roku, 
w Kotorzu Małym miał miejsce pożar, który strawił 
3/4 wioski (z tego względu patronem Kotorza został 
św. Florian), ocalały tylko domy wokół kapliczki. Od 
niepamiętnych czasów w kapliczce przechowywane 
są figury i obrazy patronów wsi, m.in. św. Wawrzyń-
ca i św. Floriana. Figury te przynoszone są 3 razy w 
roku do parafialnego kościoła w Kotorzu Wielkim, 
aby uczestniczyć w uroczystościach: patrona wsi, 
dożynki oraz odpust.

Kapliczką opiekowali się niegdyś państwo Blo-
sczyk, obecnie państwo Wiesiołek. W roku 1978 
odnowiono kapliczkę: otynkowano, pomalowano, 
wstawiono nowe drzwi. Ponownie odnowiono ją z 
okazji dożynek gminnych w 2003 r. Kapliczka ma 
ok. 15 m. Na dachu znajdują się 4 wieżyczki, a na fa-
sadzie 2 krzyże. Między krzyżami umieszczone jest 9 
okienek. Wchodząc do kapliczki przechodzimy przez 
duże drewniane drzwi, w szczycie znajduje się ponad 
150-letni dzwon. Choć w dzisiejszych czasach młodzi 
ludzie nie zwracają uwagi na przydrożne krzyże czy 
kapliczki, to młodzież kotorska w ważnych momen-
tach życia przystaje i modli się przy tej kapliczce.

Kapliczki i krzyże Gminy

Kapliczka w Kotorzu Małym.
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Na terenach otaczające Jezioro Tu-
rawskie występuje rzadki na Opolsz-
czyźnie ptak, bocian czarny. Dzięki 
ochronie spotykamy go nieco częściej 
niż przed czterdziestu laty. Gnieź-
dzi się w znacznym rozproszeniu w 
okolicach południowo – wschodnich 
akwenu wodnego, w okolicach obfi-
tujące w bagna, rozległe i spokojne 
lasy. Jego cechy rozpoznawcze to 
czarne upierzenie z pięknym fiole-
towym, miedzianym zielonym poły-
skiem. Biały kolor występuje jedynie 
na piersi i brzuchu ptaka. Posiada 
dziób lekko wygięty w górę, a jego 

nogi, szczególnie u dojrzałych osob-
ników, są intensywnie czerwone. 
Żywi się podobnie jak bocian biały, 
lecz z przewagą żab i ryb. Najchęt-
niej wyławia swą zdobycz z wody lub 
błota. Gniazdo swe lokuje na wyso-
kich drzewach stojących w głębi lasu 
i w sąsiedztwie bagien. Przylatuje na 
nasze tereny w kwietniu, a opuszcza 
je z końcem sierpnia. Zimę spędza 
we wschodniej lub południowej Afry-
ce. Zadbajmy, aby ten piękny i rzad-
ki ptak znalazł należyty szacunek na 
terenach naszego zamieszkania.

walTer Świerc

Bocian czarny w okolicy Jeziora Turawskiego.

Przyroda Turawy i jej okolic w grafice

Bocian czarny
W 2005 roku, gdy zmarł Jan Paweł 

II, młodzież chciała na swój sposób, 
ostatni raz pożegnać papieża. Spotkała 
się przy kapliczce i śpiewała ulubione 
piosenki Karola Wojtyły.

sonia Świerc 

Kapliczkę przy ulicy Opolskiej zbu-
dowano prawdopodobnie po pożarze 
w 1903 r. Trudno ją zauważyć. Jest 
wkomponowana między domostwa z 
nią sąsiadujące. Dzwon umieszczony w 
kapliczce nosi datę 1794. Zanim wybu-
dowano kapliczkę, dzwon ten wisiał na 
słupie. W kapliczce, która zawsze jest 
otwarta, stoją cztery figury: dwie tzw. 
małe i dwie duże. Mniejsze figury to: 
św. Florian – patron Kotorza Małego i 
„mała drewniana” Matka Boska, któ-
ra została przyniesiona z Częstocho-
wy ponad sto lat temu. Figury co roku 
zawożone są do kościoła parafialnego 
w Kotorzu Wielkim na odpust oraz 
kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia 
kościoła. Małe figurki, ze względu na 
mały ciężar, zabiera się na pola w cza-
sie „Dni Krzyżowych”.

Dzwon znajdujący się w kapliczce 
do 1950 r. dzwonił trzy razy w ciągu 
dnia na Anioł Pański: o godz. 6.00, 
12.00, 18.00. Po tym roku zaprzestano 
dzwonienia. Dzwonieniem zajmował 
się teść Pani Doroty Blosczyk – Wil-
helm Blosczyk. Swoją pracę wykony-
wał przez wiele lat bardzo sumiennie. 
Z czasem jednak stało się to dla niego 
uciążliwe, gdyż musiał przerywać wy-
konywaną pracę, aby zdążyć z dzwo-
nieniem na Anioł Pański. Poszedł do 
ówczesnego sołtysa, aby w zamian za 
dzwonienie zwolnił go z Scharwarku, 
czyli obowiązkowych robót każdego 
mieszkańca przy naprawie i urządza-
niu dróg bitych. Sołtys nie zgodził się. 
Zbuntowany P. Wilhelm już więcej nie 
zadzwonił na Anioł Pański.

Głos dzwonu wzywał również lu-
dzi do pomocy w czasie pożaru oraz 
ostrzegał przed silną burzą.

Obecnie również można usłyszeć 
dźwięk dzwonu. Oznajmia o skonaniu 
mieszkańca Kotorza. Jeszcze do nie-
dawna dzwonił również w momencie 
wyprowadzania zwłok z domu. Odkąd 
przy kościele w Kotorzu Wielkim wy-
budowano kostnicę, dzwon dzwoni 
tylko raz.

Kapliczka jest ładna, czysta, za-
dbana. Od wielu lat opiekują się nią 
zwłaszcza rodziny Blosczyk i Wiesio-
łek, a także wszyscy mieszkańcy Ko-
torza Małego. Joanna cieŚla

Turawa
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Według przytoczonego w poprzednim 
odcinku testamentu hrabiny z 1794 r. 
w skład zwartego kompleksu ziem 
Majoratu Turawskiego wchodziły 
wtedy: siedziba hrabiowska Tura-
wa z pałacem, majątkiem ziemskim 
i Kolonią Rzęcowską, Kotórz Mały z 
Trzęsiną, Kotórz Wielki z Łycyną i 
folwarkami: Rosocha i Kuchara oraz 
Kolonią Marszałki przy Rososze, Ka-
dłub, Zakrzów z kolonią i folwarkiem, 
Ligota z folwarkiem, Bierdzany z fol-
warkami: Niwa i Pociecha, majątek 
w Kobylnie, karczmy na Borku i w 
Dylakach. Poza tym do Turawskiego 
Majoratu należały jeszcze majątek 
Gosław koło Byczyny i dom w Opolu. 
Z tego wynika, że ziemie będące wła-
snością tutejszych hrabiów rozciągały 
się od Zakrzowa i Poliwody na wscho-
dzie po młyn węgierski i karczmę na 
Borku na zachodzie oraz od Bierdzan 
i Kobylna na północy po Kucharę i 
obydwa Kotorze na południu. Młod-
szym czytelnikom wyjaśniam, że 

Borek, zwany też wtedy Ogonem, to 
okolice tzw. OTL-u. Był on przysiół-
kiem Kotorza Małego, a sięgał aż po 
Zawadę. Granicę stanowiła karczma 
na Borku naprzeciw dzisiejszego 
składu budowlanego „Handbud”.

Pierwszy następca Anny Barba-
ry, tzw. Ordynat dóbr turawskich, 
jej bratanek, Franciszek Xaver po 
zamieszkaniu w turawskim pałacu, 
chcąc podnieść rangę zamieszkanej 
przez siebie miejscowości postarał się 
o usamodzielnienie się przysiółka Ko-
torza Wielkiego, jakim była Turawa. 
W tym celu złączono administracyjnie 
trzy kotorskie przysiółki: Łycynę, Ro-
sochę z Marszałkami i Turawę two-
rząc samodzielną wieś, z oddzielnym 
samorządem o wspólnej nazwie Tu-
rawa. Pierwszym znanym sołtysem 
tej wsi był Franciszek Wróbel z przy-
siółka Łycyna i jako taki występuje w 
księdze chrztów Parafii Kotórz Wiel-
ki w czerwcu 1809 roku. Następnymi 
znanymi źródłowo sołtysami Turawy 

byli kolejno: karczmarz i posiadacz 
ziemski Gottlieb (Bogumił) Ebisch 
senior, po nim jego syn i spadkobierca 
też Gottlieb do 1886 r. Kolejnym soł-
tysem został potomek rzencowskich 
kolonistów, sklepikarz Franz Dawid 
do 1915 r. Jego posiadłość mieściła się 
przy dzisiejszej ulicy Opolskiej 37 na-
przeciw Ogrodnictwa. Po nim nastą-
piła kilkuletnia luka, a od 1919 r. do 
1945 r. nieprzerwanie sołtysem Tu-
rawy był Piotr Kupka. Jego zagroda 
stoi do dziś przy ulicy Opolskiej 34, 
dawna siedziba opisanego w jednym 
z poprzednich opowiadań, inspektora 
hutniczego Kesslera.

Wydarzeniem pierwszorzędnej 
historycznej wagi w Królestwie Pru-
skim, tzn. i u nas, było wydanie w 
dniu 9 października 1807 r. edyktu 
królewskiego, na mocy którego, po-
czynając od następnego roku, znie-
sione zostało osobiste poddaństwo 
chłopów. Następnym ważnym ak-
tem prawnym był edykt regulacyjny 

Historia Turawy i jej mieszkańców
część VII

Pałac z XIX w.

30 maja tego roku w Zespole Szkół w Do-
brzeniu Wielkim odbył się konkurs mate-
matyczno-informatyczny. Nasza szkoła, 
Publiczne Gimnazjum w Turawie, uczest-
niczyła po raz pierwszy w tym konkursie.

„Potyczki matematyczno-informatycz-
ne” – bo tak nazywała się ta próba – skła-
dały się z pięciu zadań, do wykonania któ-
rych potrzebna była znajomość obsługi 
komputera. Na rozwiązanie zadania każdy 
z uczestników miał od pięciu do dwudzie-
stu pięciu minut, natomiast na rozwiązanie 
wszystkich zadań mieliśmy osiemdziesiąt 
minut. Pierwsze trzy zadania to problemy 
typowo matematyczne, do ich rozwiązania 

były potrzebne informacje, które należało 
znaleźć w internecie. Dwa ostatnie zada-
nia miały charakter czysto informatyczny: 
każdy z uczestników musiał sformatować 
tabelę oraz wykonać kilka działań w 
programie Excel. Turawskie gimnazjum 
reprezentowało trzech uczniów: Marek 
Malek, Oliwer Kubus i niżej podpisany. 
Nasza szkoła zajęła piąte miejsce, tracąc 
niewiele punktów do laureatów – uczniów 
z Kościerzyny. W zmaganiach brało udział 
osiem szkół. Po rozwiązaniu zadań kon-
kursowych, kiedy wyniki nie były jeszcze 
znane, czas pozostały do ogłoszenia wyni-
ków końcowych został zagospodarowany 

przez uczniów gimnazjum w Dobrzeniu. 
Podczas oczekiwania wystąpił chór. Dla 
wyrównania poziomu cukru we krwi po 
tak męczącym konkursie zostaliśmy po-
częstowani ciastem. Podziwialiśmy rów-
nież okazały budynek szkoły, który został 
świeżo wyremontowany. Wielkie wrażenie 
zrobiła na nas pełnowymiarowa sala gim-
nastyczna oraz wyposażenie klas.

Dziękujemy Pani Teresie Szmolke, 
która zorganizowała nasz wyjazd. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym 
nasza szkoła wystartuje ponownie w piątej 
już edycji tego jakże ciekawego konkursu.
 marcin byra

Potyczki matematyczno-informatyczne
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z 1811 r. oraz następne przyznające 
chłopom prawo do swobodnego dys-
ponowania uprawianą ziemią. Od tej 
chwili mogli też opuścić wieś, prze-
nieść się do miasta,  podjąć pracę w 
rozwijającym się na Górnym Śląsku 
przemyśle węglowym czy hutniczym. 
W czasie wojen Napoleońskich w 
1805-1813 kilkakrotnie w Turawie 
stacjonowali dragoni kozaccy z Armii 
Carskiej.

Następnym właścicielem Turaw-
skiego Majoratu został w 1838 r. Syn 
Franciszka Xaverego – Franciszek 
Seraphin. To on otrzymał w 1841 r. 
za zasługi z czasów wojen napoleoń-
skich i późniejszych osiągnięć tytuł 
hrabiego, przechodzący każdorazowo 
na następcę.

W czasie jego władania turawski-
mi majątkami wybudowano w latach 
1839-1841 w Kotorzu Wielkim nową, 
masywną szkołę dla dzieci z obydwu 
Kotorzy, Trzęsiny i Turawy z Mar-
szałkmi.

W roku 1847 naszą wieś, jak i 
znaczne pałacie Europy łącznie z 
Irlandią, dotknęła straszliwa klęska 
głodu. Głód nękał naszą wieś jeszcze 
przez następne dwa lata. Spowodo-
wany został wyjątkowo niesprzyjają-
cymi warunkami atmosferycznymi. 
W wyniku długotrwałych deszczy po-
rosło zboże zarówno na pniu, jak i w 
kopkach. Wygniły ziemniaki – wtedy 
podstawa wyżywienia ludności. We-
dług tradycji ludzie jedli nawet tra-
wę i padlinę. Zdarzały się przypadki 
tyfusu głodowego. Głód zmusił ludzi 
do szukania pożywienia też w pań-
skich lasach i wtedy zaczęło szerzyć 
się kłusownictwo, o czym pisałem już 
w opowiadaniach z cyklu: „O naszych 
Rołbsikach”.

W 1853 r. Właścicielem majoratu 
został na przeciąg 8 lat syn Francisz-
ka Seraphina-Konstantin I.

Kilka lat po klęsce głodowej do-
tknęła naszą wieś następna tragedia 
– groźny wylew wód Małej Panwi w 
1854 r. Jak silny był nurt powodzi, 
można sobie wyobrazić po tym, że jej 
wody zburzyły doszczętnie most w 
Turawie, a stojącą na środku mostu 
kamienną figurę patrona Turawy, św. 
Jana Nepomucena zatransportowały 
aż do gaci (zapory na Małej Panwi) 
na wysokości Trzęsiny. Zapora ta, jak 
i huta w Osowcu, zostały również w 
czasie tej powodzi w znacznym stop-
niu uszkodzone. Po opadnięciu wód 
i odnalezieniu figury gruntownie ją 
odrestaurowano i ustawiono 40m na 
północ od poprzedniego miejsca, gdzie 
stoi do dziś – obok szkoły.

W roku 1861 Ordynatem został syn 
Konstantina I, Konstantin II. To za 
jego władania urządzono w Turawie 
w 1867 r. prowizoryczną, tymczasową 
szkołę dla dzieci Turawy, Marszałek 
i Trzęsiny. Szczegółowo opisuję hi-
storię szkolnictwa w Turawie w 
osobnym opracowaniu. Konstantin 

II był niestety słabego zdrowia. W 
czasie polowania na kaczki wpadł 
do wody, zaziębił się i zmarł młodo 
w wieku zaledwie 25 lat. Po bezżen-
nym i bezdzietnym Konstantinie II 
panem Hrabią na Turawie został jego 
młodszy brat Carl. Pomimo że też się 
nie zestarzał, władał Turawą przez 
30 lat, do 1898 r.

Przedstawiona poniżej kopia re-
produkcji rysunku z Oppelner He-
imatkalender rocznik 1939 przedsta-
wia wygląd Pałacu Turawskiego od 
strony zachodniej z połowy XIX w. Po 
prawej stronie widzimy kapliczkę św. 
Leonarda i stary Młyn wodny. Zwra-
ca  uwagę przejazd w Łączniku obu 
skrzydeł Pałacu. Przejazd ten wyko-
rzystywały również furmanki wożące 
drzewo do Tartaku. Kopie fotografii 
natomiast przedstawiają portrety 
Hrabiego Konstantina I (1808-1861) i 
jego małżonkę Klarę z domu Rappold 
(1821-1881). C.d.n.

alFred KUpKa

Hrabia Constantin I Hrabina Klara

Młodzieżowa Rada Gminy Turawa po-
zyskała fundusze z „Fundacji J&S Pro 
Bono Poloniae” z V edycji programu 
„Aktywna Wiosna” na zagospodarowanie 
placu znajdującego się przy byłej szkole 
podstawowej w Kotorzu Małym. 
Spośród 467 wniosków z całej Polski do-
finansowanie otrzymało 27 projektów. 
Projekt MRGT jest jedynym z wojewódz-
twa opolskiego, który otrzymał wspar-
cie. Jest to kwota w wysokości 8 tys. zł. 
Docelowo na placu przy byłej szkole ma 
się znajdować boisko do piłki nożnej, ko-
szykówki i siatkówki.
W dniach 18-20 maja 2007 w Warszawie 

odbyło się szkolenie połączone z warsz-
tatami, w których uczestniczyły pomy-
słodawczynie i autorki tego projektu 
Anna i Małgorzata Wiesiołek z Kotorza 
Małego. małGorzaTa wiesiołeK

Pierwsze sukcesy MRGT
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II Konkurs na najciekawszy ekspo-
nat do Wiejskiej Izby Regionalnej 
Gminy Turawa w Ligocie Turaw-
skiej, ogłoszony przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Turawskiej, zo-
stał rozstrzygnięty, a jego finał od-
był się 18 maja, w trzecią rocznicę 
utworzenia tejże placówki.

Zgodnie z wcześniejszymi zało-
żeniami należało przekazać Izbie 
przedmioty kultury materialnej 
regionu zamknięte ramami czaso-
wymi do 1945 r.

W konkursie wzięło udział 5 
osób, a zbiory Izby powiększyły się 
łącznie o 24 eksponaty.

Oceny dokonała Komisja w skła-
dzie: przewodniczący – p. W. Świerc 
oraz członkowie: J. Farys i D. Ma-
tysek. 

I miejsce przyznano p. E. Ku-
rowskiej z Ligoty Turawskiej za 
przekazanie 12 eksponatów, wśród 
których najcenniejszymi są dwie 
książki z przełomu IX i XX w.: ana-
tomiczno – medyczna i wypieków 

cukierniczych z fascynującymi, ko-
lorowymi zdjęciami oraz przeszło 
tysiącem receptur.

II miejsce otrzymał p. H. Panicz 
z Ligoty za 9 eksponatów. Naj-
większą wartość przedstawiają: 
urządzenie do domowego wyboru 
sera tzw. ,,serownik” z pocz. XX w. 
i nosidło (,,fogel” – może ktoś z czy-
telników zna prawidłową nazwę?) 
do wnoszenia zaprawy murarskiej 
na wyższe partie budowy również z 
okresu międzywojennego ubiegłego 
stulecia.

III miejscem podzielili się pano-
wie: Jarosław Przyszlak z Tura-
wy za młynek do odciągania mio-
du i Henryk Raczek z Jełowej za 
urządzenie do strzyżenia owiec. 
Obydwa eksponaty pochodzące z 
pocz. XX w., zachowane w bardzo 
dobrym stanie, są jedynymi tego 
rodzaju przedmiotami w Izbie.

IV miejsce Komisja przyznała 
p. B. Staś z Ligoty za bardzo stary 
obraz, którego tytuł mogą tworzyć 

słowa Pisma św. „żniwo było wiel-
kie, ale robotników mało...”.

Uroczystość wręczenia nagród, 
całkowicie ufundowanych przez To-
warzystwo, odbyła się w Izbie Re-
gionalnej w obecności p. W. Świeca 
i Zarządu T.M.Z. TUR., ks. Prob. J. 
Obsta, kier. Ref. Kultury, Turysty-
ki i Prom. Gminy p. T. Golca, dyr. 
PSP w Ligocie p. B. Kansy, radnej 
p. M. Morcinek i Rady Sołeckiej, 
wielu mieszkańców wsi oraz P. Red. 
Danuty Starzec i Radia Opole.

Techniczną stroną spotkania 
i poczęstunkiem gości zajęła się 
Rada Sołecka, a wesoły program ar-
tystyczny przygotowali nauczycie-
le i uczniowie naszej szkoły. Słodki 
upominek dla występujących dzieci 
sponsorowała radna wsi p. M. Mor-
cinek.

Wszystkim, którzy włączyli się w 
przygotowanie i właściwą oprawę 
finału Konkursu, składam serdecz-
ne podziękowanie.

dokończenie na str. �3

II KONKURS 
w Wiejskiej Izbie Regionalnej
zakończony…
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Budżet w 2006 r. został zrealizowany 
w wysokości 15 789 115 zł. po stronie 
dochodów oraz w kwocie 17 593 503 zł. 
po stronie wydatków, dokonano rów-
nież spłat rat pożyczki zaciągniętej w 
poprzednich latach na kanalizację wsi 
Osowiec w wys. 487 500 zł.

Dla zrównoważenia budżetu wy-
korzystano wolne środki z roku ubie-
głego, a także zaciągnięto pożyczkę 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
kanalizację wsi Kotórz Mały w kwocie 
1 368 500 zł.

Na zadania inwestycyjne przezna-
czono kwotę 3 650 243 zł.

W całości zrealizowano zaplanowa-
ne inwestycje związane z asfaltowa-
niem dróg.

W 2006 r. realizowano dwie inwe-
stycje współfinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego.

Zrealizowano projekt pn. „Moder-
nizacja Ośrodka Zdrowia w Osowcu”. 
Inwestycja jest zakończona. Koszt cał-
kowity wynosi 238 352, z tego gmina 
w roku 2007 otrzymała 172 701 zł z 
EFRR oraz 23 026 zł w formie dotacji 
z budżetu państwa.

W październiku 2006 r. Wojewoda 
Opolski podpisał z gminą umowę na 
realizację projektu „Ochrona wód 
podziemnych oraz ujęć wody pitnej 
dla Miasta Opola i Gminy Turawa 
(Kotórz Mały, Zawada)”, tj. na ka-
nalizację wsi Kotórz Mały i Zawada. 
Całkowita wartość projektu wynosi 
9 881 230 zł, z czego gmina otrzyma 
dofinansowanie ze środków ERFF w 
kwocie 7 204 210. W 2006 r. na bu-
dowę kanalizacji wsi Kotórz Mały 
wydatkowano kwotę 2 523 856 zł, z 

czego gmina w 2007 r. otrzymała  re-
fundację z EFRR w wys. 75% kosztów 
brutto.

Zadłużenie gminy, które na koniec 
2006 r. wynosiło 2 281 000 zł, stano-
wią pożyczki inwestycyjne zaciągnięte 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na kanalizację wsi Osowiec i Kotórz 
Mały.

W 2006 roku z budżetu gminy 
udzielono dotacji następującym pod-
miotom:
–  Niepublicznej Szkole Podstawo-

wej w Węgrach dotację w wys. 
479 497,-

–  Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Kadłubie Tur. 97 363,-

–  Stacji CARITAS w Kotorzu Małym 
100 000,-

–  Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Turawie 175 000,-

–  Zrzeszeniu Gminnemu LZS 
103 000,-

Na zadanie eUrząd związane z 
komputeryzacją urzędu gminy prze-
kazano dotację do Urzędu Marszał-
kowskiego w wys. 16 306 zł.

Poniższa tabela przedstawia 
wpływy podatku rolnego, leśnego i 
od nieruchomości z poszczególnych 
miejscowości oraz wydatki na reali-
zację podstawowych zadań własnych 
gminy.

Oprócz wyszczególnionych w tabe-
li zadań inwestycyjnych przeprowa-
dzono szereg remontów w obiektach 
oświatowych i komunalnych. Prze-
prowadzono remonty we wszystkich 
szkołach i przedszkolach, wymienione 
zostały pokrycia dachowe na budyn-
kach mieszkalnych w Kadłubie Tur. 
i Zakrzowie Tur., wyremontowano 
świetlicę w Rzędowie. Łącznie na re-
monty obiektów wydatkowano kwotę 
470 071,- zł. maria zUbeil

Realizacja budżetu za 2006 r.

Miejscowość Wpływ podatku
Remonty 

i odśnieżanie 
dróg

Utrzymanie 
przedszkoli Oświetlenie ulic Inwestycje

Bierdzany �� 00� �� 3�� �55 �0� 15 ��� 1�� �5�

Kadłub Turawski 3� 301 �0 ��1 11 ���

Kotórz Mały 1�� 0�3 15 ��� 30� �00 �0 330 � 5�� 0��

Kotórz Wielki �� 053 � ��� 1� ��0 1� 1��

Ligota Turawska 3� �0� 3� ��� 15 15� 13� 0�3

Osowiec �5 ��� �� �5� 5� ��� �� 033 3�� �10

Rzędów �0 �01 � ��5 �� ��5 � ��0 �� ���

Turawa �01 5�� 31 �0� 330 51� 33 �0� 15� ��5

Węgry �� 1�� 1� �5� ��� ��� �0 �00 � ���

Zakrzów Turawski 3� 1�� �1 �3� �1 ��� 1� �5� 1�� �33

Zawada 1�� 35� �5 ��� ��5 �5� �5 �3� 1� 1��

Wp³ywy podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci z poszczególnych miejscowoœci
oraz wydatki na realizacjê podstawowych zadañ w³asnych gminy

dokończenie ze str. ��

Do końca wakacji eksponaty te-
gorocznego Konkursu pozostaną w 
określonych grupach z nazwiska-
mi darczyńców, a później zostaną 
rozstawione wg zasobów danego 
pomieszczenia. Wierzę, że w przy-
szłym roku odbędzie się kolejna 
edycja Konkursu i w jego efekcie 
zostaną ocalone dla potomnych 
nieliczne już pamiątki przeszłości. 
Zapraszam do odwiedzenia Izby.

danUTa maTyseK

II KONKURS 
w Wiejskiej Izbie Regionalnej
zakończony…
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Zespół Ludowy Jaźwinki wraz z panią 
sołtys Ritą Gabryś zorganizował święto 
Babci i Dziadka. Na imprezę przybyło 
około 120 osób. Goście zostali poczęsto-
wani smacznymi ciastami i pyszną kawą, 
następnie sałatką i kiełbaską. Część ar-
tystyczna to ludowe pieśni i piosenki, 

ale nie tylko, młodsza część zespołu 
wykonała super nowoczesne tańce, co 
pokazuje zdjęcie. Wśród gości zobaczy-
liśmy wójta Gminy Turawa Waldemara 
Kampę i przewodniczącego Rady Gminy 
Franciszka Mykietowa.

ryszard mohrhardT

Nowoczesny taniec młodych z zespołu.

Z kroniki Zespołów

Zespół Ludowy w pięknych strojach.

Podziękowania
Dyrektor Społecznej Szkoły Pod-
stawowej oraz Rada Rodziców w 
Kadłubie Turawskim serdecznie 
dziękują Panu Zbigniewowi Patynie 
– kierownikowi Zakładów Mięsnych 
„Promięs” w Turawie za nieodpłatne 
przekazanie wędlin na festyn szkol-
ny, który odbył się 3 czerwca b.r.

Remont w Szkole 
Podstawowej 
w Bierdzanach
Chcielibyśmy bardzo podziękować 
wszystkim osobom, które nieod-
płatnie wyremontowały w czasie fe-
rii zimowych jedną z sal lekcyjnych, 
w szczególności zaś panu Markowi 
Kupce, który był koordynatorem 
prac remontowych. Dziękujemy pa-
nom: Jackowi Zoń, Korneliuszowi 
Jaguś, Bernardowi Danisz, Werne-
rowi i Tomaszowi Niemiec, Konra-
dowi Wojtczyk, Norbertowi Panicz, 
Antoniemu Denderze, Krystianowi 
Kulawik, Wiesławowi Gadeckiemu, 
Mateuszowi Kozok, Krzysztofowi 
Kopczyk, Markowi Arndt, Walde-
marowi Spyrze, Robertowi Wiecha, 
Stefanowi Bastkowi, Rafałowi Ma-
zurowi, Damianowi Krautwurst, 
Krzysztofowi Knopp, Karolowi 
Grzesikowi oraz panu Andrzejowi 
Stasiowi.

Dziękujemy także paniom: Beacie 
Kupce, Brygidzie Niemiec i Małgo-
rzacie Losek za przygotowywanie 
poczęstunków dla rodziców pracu-
jących na rzecz szkoły.

dyreKTor szKoły, naUczyciele i Uczniowie

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu 
na kadencje lat 2008-2011 ustaliło dla 
Rady Gminy Turawa wybór następu-
jącej liczby ławników:

1. Do Sądu Rejonowego w Opo-
lu – 2 ławników z tego do Sądu 
Pracy ,działającego przy Sadzie 
Rejonowym w Opolu – 1.

Uprzejmie informujemy wyborców, 
że zgłoszenia kandydatów na ławni-
ków można dokonywać w nieprze-
kraczalnym terminie do 30 czerwca 
2007 r. Zgłoszenie kandydatów na 
ławnika składa się do Rady Gminy, 
na obszarze której kandydat jest za-
trudniony lub zamieszkuje. Zgłoszenia 
mają prawo dokonywać: prezesi sądów, 

stowarzyszenia, organizacje związko-
we, organizacje pracodawców oraz 
inne organizacje zarejestrowane na 
podstawie przepisów prawa, z wyłącze-
niem partii politycznych, jak również 
co najmniej dwudziestu pięciu obywa-
teli  mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkałych stale na danym terenie. 
Natomiast kandydatów na ławników 
do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy zgłaszają związki zawo-
dowe oraz organizacje pracodawców.

Do karty zgorszenia kandydaci 
winni załączyć:

–  3 aktualne fotografie,
–  informację z Krajowego Rejestru 

Karnego,

–  oświadczenie, że nie toczy się 
przeciwko nim postępowanie 
karne,

–  zaświadczenie lekarskie stwier-
dzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania funkcji ławnika.

Informujemy również, iż koszt opła-
ty za wydanie informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego oraz opłaty za bada-
nie poprzedzające zaświadczenia lekar-
skiego ponosi kandydat na ławnika.

Wszelkich informacji o wyborze 
ławników można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Gminy (biuro Rady Gminy  
pokój nr 28).

K. pTaszyńsKa

Informacja o wyborze ławników
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Dzięki uprzejmości pani Beatrix Dechambenoit z Francji otrzy-
małem od niej jeszcze dwa wiersze jej dziadka, ostatniego Hra-
biego na Turawie Hubertusa von Garnier, które poniżej za-
mieszczam. Są to już ostatnie napisane na wygnaniu u schyłku 
życia wiersze. Ich treścią jest przede wszystkim bezgraniczna 
tęsknota za umiłowaną ziemią rodzinną, „Heimatem”, naszą 
Turawą. Panią Beatrix pamiętamy z ubiegłorocznych dożynek 
gminnych w Kotorzu Wielkim, gdzie brała udział w odsłonięciu 
Herbu tej wsi. Od niej też otrzymałem prezentowane niżej zdję-
cie Hrabiego i jego małżonki z końcowego okresu jego życia.

W następnym wydaniu Fali mam zamiar na stronie niemiec-
kojęzycznej rozpocząć nowy cykl, a w nim przedstawię czytelni-
kom naszych „Wielkich“ od Śląskich Noblistów poczynając.

—

Von der Enkelin des letzten Grafen  Hubertus von Garnier 
Turawa Frau Beatrix Dechambenoit habe Ich liebenswürdig 
noch zwei der letzten in der Vertreibung von im geschriebe-
nen Gedichte erhalten. Diese, sowie ein Foto, vielleicht schon 
das letzte noch zur Lebzeiten des Grafen und seiner zweiten 
Ehefrau will Ich hier den Lesern der „Fala“ vorstellen. Die 
Enkelin des Grafen,  Frau Beatrix, hatten wir Gelegenheit, 
beim Erntedankfest in Gross Kotorz im September 2006 bei 
der Enthüllung des Wappen dieses Dorfes kennen zu lernen.

In der nächsten Fala will Ich auf der deutsch-sprachigen 
Seite einen neuen Zyklus starten und den Lesern unsere 
„Grossen“ vorstellen. Den Anfang sollen die schlesischen No-
belpreisträger machen.

alFred KUpKa

Wiersze Hrabiego…

Hrabia z żoną.

Heimweh
—

Meiner Heimat Wald, dem erhab’nen Dom.
Der Quell der Erinnerungen,
Eines alten Harfners wohl letztes Lied
Sei als Abschiedsgrussdir gesungen.

—
Still wandre ich durch blühende Maien Duft,
Ein Fremdling auf fremder Erde,
Denn ich weiss heut sehnend, dass ich dich nie,
Nie wieder dich sehen werde.

—
Und weiss dich im Frühlicht des Frühlings heut
Gewiegt in Träumendes Rauschen.
Und möchte nur einmal, nur einmal noch
Deinem heimlichen Flüstern lauschen.

—
Wenn der Birkhahn balzt, wenn die Heide blüht,
Auf den Wiesen das Mondlicht flutet,
Quält mich das Bewusstsein, das all diese Pracht
Unter Fremder Willkür verblutet.

—
Über friedliches Glück, dessen Hüter ich war,
Sind Leichentücher gebreitet,
Über darbende Wüste der Sensenmann
Mit mähender Hippe schreitet.

—
Wer mit dir gewachsen und in dir gejagt,
Der bleibt dir auf ewig verfallen.
Verzweifelte Klagen sind Frauenrecht
Und das Vorrecht verstossener Vassalen.

—
Ihr werdet mich sicher nicht feige seh’n,
Und ich trage mein Schicksal mit Schweigen:
Erhob’ nen Hauptes unterzugehn,
Ist würd’ger als bettelnd sich neigen.

—
Wir senken ein Ahnenerbe ins Grab
Für die Enkel und spätere Zeiten-,
Und der Gott aller Gnade, mag über sie einst
Schirmend die Hände breiten.

—
Durch meine Träume weben und wehn
Meiner Wälder Märchen und Sagen,-
Nur dass ich sie nimmermehr deuten darf,
Ist so bitterschwer zu ertragen.

Des Brotes heilige Empfängnis
—

Es flehen Millionen Menschen des Abends spät
um ihr tägliches Brot, wenn sie beten des Herrn Gebet.-

Aber die wenigsten wissen im weiten Land,
durch welches Gottesgeheimnis ihr Brot entstand.-
Wir ahnen sein schaffendes Walten - auch sein Gericht!-
doch versagt sich uns Lebensbeschränkten des Herrn Gesicht.-
Ist rings ein Blühen und Duften in weiter Welt,
wenn in Maiennächten der Tau auf die Aeker fällt,
wenn in Maientagen der Wind durch den Roggen rauscht,
wenn die Hochzeitslieder der Aehren der Bauer lauscht.
In solchenStunden der Güte unsichtbar geht
Gottvater durch alle Schollen, die wir besät.
In Wolken stäubenden Segens neigt voller Dank
sich das Halmenmeer, das den Odem des Schöpfers trank.
Und es küsst in der Früchte Empfängnis des heil’gen Saum
vom Mantel der Allmacht die Aehre im Liebestraum.--
Reifender Sommersonne folgt Erntezeit,-
Brichst Du Dein Brot, so vergiss nicht, wer es geweiht.
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Tak dużo rozmawia się na temat spor-
tu: o jego szkodliwości, o jego pożytecz-
nych stronach, ale nie ulega wątpliwo-
ści, że pozytywną cechą sportu jest z 
pewnością rywalizacja. I jeśli zawodnicy 
przestrzegają zasady fair- play i walczą 
„zdrowo” o jak najlepszy cel, to wszel-
kie zawody sportowe zawsze można 
wtedy uznać za udane. Taką rywaliza-
cję, naładowaną ogromem pozytywnej 
energii, mieliśmy okazję zaobserwować 
20 maja, podczas tradycyjnego już tu-
rawskiego „Biegu po życie”. Zawody 
te były jednocześnie wspomnieniem 
Wojtka Siudyły, niezwykle sympatycz-
nego chłopca, który 8 lat temu zginął 
tragicznie na drodze. Szczytna idea 
z pewnością jeszcze bardziej wywoła-
ła u uczestników biegu ducha walki, 
będącego nieodłącznym towarzyszem 
zawodników w bitwie o jak najwyższą 
pozycję na mecie biegu.

Z roku na rok impreza przyciągała 
coraz większą liczbę biegaczy. Zarówno 
tych amatorskich, jak i zawodowych, 
trenujących na co dzień swój ukocha-
ny sport w klubach. Ten stały wzrost 
był zauważalny także i w tegorocznym 
biegu, bowiem naprawdę uczestniczyło 
w nim bardzo wielu zawodników, więcej 
niż w poprzednich latach. 

Cała impreza rozpoczęła się o go-
dzinie 9, kiedy to zaczęto przyjmować 

zapisy do zawodów. Godzinę później 
gwizdek sędziego oznajmił już start do 
pierwszego wyścigu, odbywającego się 
na najkrótszym, stumetrowym dystan-
sie. Bieg ten był przeznaczony dla naj-
młodszych uczestników. Miło oglądało 
się tych właściwie jeszcze małych brzdą-
ców, którzy o taktyce i tym podobnych 
rzeczach jeszcze nie słyszeli. Po prostu 
biegli oni, ile sił w nogach, przed siebie, 
z nadzieją na tryumf. Pierwszym zwy-

cięzcą VIII Turawskich Biegów Przeła-
jowych został Krzysiek Farys. Za nim 
uplasowała się natomiast dziewczyna, 
Laura Trzeciok z Kolanowic. Później 
rywalizacja odbywała się na coraz dłuż-
szych dystansach i uczestniczyły w niej 
coraz starsze osoby. Emocji w żadnym 
z biegów naprawdę nie brakowało. To 
była istna walka- z sobą, a właściwie 
ze swoim lekko wycieńczonym organi-
zmem, i oczywiście z przeciwnikami. 
Kto wyszedł z „victorią” z tych bitew, 
możecie, Drodzy Czytelnicy, przeczytać 
u dołu. 

Wszyscy zebrani obserwatorzy i kibi-
ce najbardziej czekali jednak na pojedy-
nek mistrzów- bieg w kategorii Open, w 
której wystartowali nie tylko zawodnicy 
z dużym stażem na arenie międzyna-
rodowej, ale zwykli, ambitni amatorzy, 
szukający okazji do sprawdzenia swo-
jej wytrzymałości. Jeśli chodzi o wiek 
uczestników, to trzeba powiedzieć, że 
amplituda wieku była naprawdę bardzo 
duża. Oto bowiem, najstarszy biegacz- 
„openowiec” miał już (albo tylko) po-
nad 50 lat na karku, za to najmłodszy 
dopiero 16. Wpierw na trasę wybiegły 
przedstawicielki płci żeńskiej. Kobiet 
było zaledwie 5, w tym dwie dzielne 
panie, które siały podziw wśród pu-
bliczności, gdyż po prostu niemłody już 
organizm tych pań nie pozwalał im na 
walkę o najwyższe stopnie podium, a 
mimo to ich opór pozwolił im pokonać 
aż dwukilometrowy dystans. Naprawdę 
miejmy wielki respekt dla takich ludzi. 
Cały bieg przebiegał zdecydowanie pod 
dyktando Teresy Uciechowskiej, która 
spokojnie dublowała swoje rywalki. 
Warto jednak wspomnieć, że rodzina 
państwa Uciechowskich to niezwykle 
usportowiona familia i kondycję ta za-
wodniczka dostała już chyba w genach. 
Później nadeszła ostatnia gonitwa dnia. 

Rywalizowali,

Pierwszy zwycięzca biegu Krzysztof Farys.

Za chwilę start.
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Mężczyźni w kategorii Open mieli do 
pokonania 5 kilometrów, a to już jest 
trasa dosyć spora. Po starcie kilku za-
wodników pobiegło do przodu niczym 
popularne „zające” na różnego rodzaju 
profesjonalnych mityngach i przypłaci-
li oni tę ucieczkę dużym zmęczeniem, 
co spowodowało następnie opadnięcie 
z sił i utracenie kontaktu z czołówką. 
Tymczasem kilku biegaczy usadowiło 
się stale na czele. Ta wykrystalizowa-
na czołówka nadawała ton rywalizacji 
już do samej mety. Jednak zawodnicy, 
jeden po drugim, tracili powoli energię i 
tylko jedna osoba liczyła się ostatecznie 
w walce o wygraną, a był to Damian 
Sowa z Cieciułowa. Biegacz ten spo-
kojnie, ze stosunkowo sporą przewagą, 
zwyciężył i po wyścigu mógł odbierać 
zasłużone gratulacje od organizatorów 
oraz publiczności. Tak zakończyła się 
najważniejsza część tamtej sobotniej 
imprezy, a mianowicie rywalizacja na 
trasie, czyli biegi. Później odbyła się już 
tylko dekoracja wszelkich zwycięzców, 
którzy oprócz nagród rzeczowych ode-
brali okazałe puchary. 

Trzeba przyznać, że VIII Turaw-
skie Biegi Przełajowe naprawdę były 
zawodami udanymi. Organizatorzy 
przygotowali ciekawe i efektowne tra-
sy, wiodące nawet przez las. Do tego do-
pisała na szczęście pogoda, jednak też 
na pewno słoneczny skwer nie sprzyjał 
biegaczom, którzy i tak musieli wy-
lać „morze” potu na dystansie. Lecz 
wszystko nie miałoby racji bytu, gdyby 
nie hojność sponsorów, którzy ufun-
dowali nagrody. No i wreszcie dobrze, 
że znowu pamiętano o Wojtku Siudy-
le, który z pewnością teraz raduje się, 
niestety poza naszym światem, z tego, 
że dalej czci się tu jego pamięć. 

Rocznik 2000 i młodsi:
1. Krzysztof Farys – Kadłub Turawski
2. Laura Trzeciok – Kolanowice
3. Dawid Rohn – Kadłub Turawski

Rocznik 1999-1998 – dziewczęta 
1. Roksana Kumiec - PSP Jełowa
2. Julia Wiench – PSP Bierdzany
3. Justyna Biczysko – PSP Jełowa

Rocznik 1999-1998 – chłopcy
1. Rafał Spyra – PSP Łubniany
2. Maciej Sokołowski – PSP Jełowa
3. Maciej Kuraszewski – PSP Osowiec

Rocznik 1997-1996 – dziewczęta
1. Kinga Bielecka – PSP Łubniany
2. Jolanta Uciechowska – PSP nr 24 Opole
3. Paulina Matyszok – PSP Łubniany

Rocznik 1997-1996 – chłopcy
1. Steven Leckner – SSP Węgry
2. Patryk Kubik – PSP Łubniany
3. Kamil Głach – PSP Jełowa

Rocznik 1995-1994 – dziewczęta
1. Elżbieta Bielecka – PSP Łubniany
2. Wioleta Nowakowska – PSP Stare Budkowice
3. Daniela Bentkowska – PSP Ligota Turawska

Rocznik 1995-1994 – chłopcy
1. Łukasz Farys – PSP Ligota Tur.
2. Mateusz Latusek – PSP Ligota Tur.
3. Daniel Serwuszok – PSP Ligota Tur.

Rocznik 1993-1992 – dziewczęta
1. Daria Trzeciak – PG Jełowa
2. Betina Frasek – PG Turawa
3. Amanda Drąg – PG Turawa

Rocznik 1993-1992 – chłopcy
1. Tomasz Kubalski – PG Cieciułów
2. Dawid Świtała – PG Cieciułów
3. Rafał Reichel – PG Turawa

Open – Panie do 25 lat
1. Teresa Uciechowska – Opole
2. Marlena Neumann – PG Turawa
3. Paulina Dziedzic – PG Turawa

Open – Panie powyżej 25 lat
1. Karina Loch – Pustków
2. Renata Kapral – Osowiec

Open – Panowie – do 25 lat
1. Jacek Sobas – Kędzierzyn – Koźle
2. Marcin Błaziński – Wawelno
3. Sebastian Roter – Stary Ujazd

Open – Panowie – 25 – 35 lat
1. Damian Sowa – Cieciułów
2. Krzysztof Pachuta – Opole
3. Sebastian Holik – Biadacz

Open – Panowie – powyżej 35 lat
1. Norbert Smuda – Wrocław 
2. Marek Leśnicki – Stanowice
3. Bronisław Nowakowski – Opole

oliwer KUbUs

aż miło...
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Dnia 30.05.2007 r. w Publicznym 
Gimnazjum w Turawie odbył się po 
raz pierwszy konkurs piosenki pt.: 
,,Muzyka łagodzi obyczaje”.

Około godz. 12:00 w sali gimna-
stycznej zgromadziło się bardzo 
wiele osób z różnych miejscowości. 

Konkurs ten rozpoczęła Pani Dy-
rektor naszego Gimnazjum – Eryka 
Matysek. Po oficjalnej części tego 
wydarzenia do jego prowadzenia 
przystąpiła przewodnicząca RSU 
– Benita Dawid. Na sali znajdowało 
się także specjalne miejsce dla trzy-

osobowego jury: Pani Eryki Matysek, 
Pani Agnieszki Spyra, Pani Marioli 
Kulawik. Komisja bardzo sprawie-
dliwie oceniała każdą grupę bądź so-
listę. Do konkursu przystąpiły dwa 
chóry, sześć zespołów i trzy solistki. 
Publiczność była zachwycona, brawa 
były najlepszym tego odzwierciedle-
niem. Komisja po krótkiej przerwie 
ogłosiła wyniki i nagrodziła najlepsze 
wykonania. Miała ciężki orzech do 
zgryzienia, ponieważ każde wykona-
nie zasługiwało na I miejsce w swojej 
kategorii. Uczestnicy mieli świetnie 
dobrany repertuar, a wygląd jeszcze 
bardziej rozbawiał publiczność.

W kategorii chóry: 
–  I miejsce ex aequo zajęły Chór ze 

Szkoły Podstawowej z Zawady oraz 
Chór z Publicznego Gimnazjum z 
Turawy

W kategorii zespoły:
–  I miejsce zajął zespół ze Szkoły 

Podstawowej z Zawady
–  II miejsce zajął zespół z Publiczne-

go Gimnazjum z Turawy 
–  III miejsce zajął zespół ze Szkoły 

Podstawowej z Osowca 

W kategorii soliści:
–  I miejsce zajęła Żaneta Nowak z 

Kotorza Małego
–  II miejsce zajęła Izolda Marek z 

Węgier
–  III miejsce zajęła Aleksandra Przy-

była z Kotorza Wielkiego

dokończenie na str. ��

Muzyka łagodzi obyczaje
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Wygraliśmy konkurs grantowy 
projektu „SZKOŁA NA TAK”. Nasi 
uczniowie będą mogli nieodpłatnie 
wziąć udział w wycieczkach po Pol-
sce. Nazwa naszego programu: „Hi-
storię można ożywić, tradycję zoba-
czyć, przyrodę odkrywać, podziwiać, 
dotknąć – dociekliwi detektywi na 
ścieżkach wiedzy”. Planujemy wy-
cieczkę do Rezerwatu Smolnik, a 
także do Wrocławia, Warszawy, Po-
znania, Gniezna i Biskupina, Brze-
gu, na Górę św. Anny, do Opola i w 
Góry Świętokrzyskie. 

Od wielu lat bierzemy udział w 
ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. 
W tym roku udało nam się zebrać 
453,59. Sprzedawaliśmy kartki 
świąteczne własnoręcznie wykona-
ne przez uczniów, za które zostały 
zakupione książki do szkolnej bi-
blioteki. Uczestniczyliśmy także w 
akcji „Świąteczna Paczka” – dzięki 
nam samotna osoba z Opola otrzy-
mała paczkę z najpotrzebniejszymi 
artykułami. Dziękujemy wszystkim 
uczniom i mieszkańcom Bierdzan, 
bez których nasze akcje charytatyw-
ne nie doszłyby do skutku. 

Hucznie obchodziliśmy dzień 
St. Martin. Przygotowaliśmy dużą 
imprezę dla środowiska lokalnego 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wy-
stępy artystyczne naszych uczniów 
uatrakcyjniły podwieczorek na 
Dzień Matki  przygotowany przez 
Radę Sołecką. 

W ramach realizowanego przez 
nas programu profilaktycznego 
„Radosny uśmiech, radosna przy-
szłość” uczniowie przygotowali 
humorystyczne przedstawienie pt. 

„Baba-Jaga u dentysty”. W związku 
ze współpracą z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy nauczyciele 
brali udział w szkoleniu, dzięki cze-
mu szkoła otrzymała pomoce dydak-
tyczne na kwotę ponad 5 tys. zło-
tych z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, m.in. duży fantom i cztery 
małe. W naszej szkole prężnie działa 
SKO. Kolejny raz wzięliśmy udział 
w Konkursie SKO organizowanym 
przez Bank PKO BP w Opolu.

Cyklicznie wydajemy gazetkę 
„Szkolne Echo”. Nasi uczniowie 
przygotowują się do wystawienia 
przedstawienia pt. „Kot w bu-
tach”. 

Uczniowie naszej szkoły brali 
udział w licznych konkursach i tur-
niejach:
•  I miejsce w Konkursie Przyrod-

niczym na szczeblu gminnym i fi-
nalista Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego – Cezary Wicher, 
kl. VI,

•  I miejsce w Konkursie Języka Nie-
mieckiego na szczeblu gminnym 
– Robert Michalczyk, kl. V,

•  II miejsce w Konkursie Poloni-
stycznym na szczeblu gminnym 
– Cezary Wicher, kl. VI,

•  Gminny Konkurs Recytatorski 
Poezji w Języku Niemieckim – II 
miejsce – Katarzyna Drewnicka, 
kl. IV i III miejsce – Sabina Chu-
chrowska, kl. V,

•  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po-
żarniczej na szczeblu gminnym 
„Młodzież zapobiega pożarom” 
– II miejsce – Rafał Świtala, kl. VI, 
III miejsce – Michał Junik, kl. IV i 
V miejsce – Patryk Pyrasz, kl. V,

•  Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
do kl. IV – I miejsce Dawid Kupka, 
kl. IV, II miejsce – Patryk Spyra, 
kl. IV,

•  Gminny Turniej Tenisa Stołowe-
go do kl. VI – II miejsce – Daniel 
Wiench, kl. VI,

•  Gminny Konkurs Plastyczny 
– „Jan Paweł II w oczach dziec-
ka” – wyróżnienie – Rafał Lepsy, 
kl. I,

•  Konkurs Plastyczny organizowa-
ny przez Starostwo Powiatowe w 
Opolu i redakcję „Panoramy Opol-
skiej” – „Mój mały świat” – I miej-
sce – Daniel Kluczny, kl. IV i III 
miejsce – Dominika Lepsy, kl. I,

•  Konkurs Plastyczny organizowa-
ny przez „Kinoplex” – „Magiczne 
stworzenia” – wyróżnienia: Domi-
nika Lepsy, Sabina Mateja i Rafał 
Lepsy z kl. I,

•  Konkurs Plastyczny organizowany 
przez PSP Nr 2 w Chróścicach – 
„Młodość – trzeźwość” – II miejsce 
Patryk Panicz i Michael Danisz kl. 
II, III miejsce – Dominika Lepsy i 
Dawid Czaplik kl. I oraz wyróżnie-
nie: Klaudia Dziwis kl. I,

•  Gminny Konkurs na Najładniej-
szą Kartkę Bożonarodzeniową – I 
miejsce – Sabina Mateja, kl. I, III 
miejsce – Dominika Lepsy, kl. I, 
wyróżnienia: Julia Wiench i Rafał 
Lepsy z kl. I.

W bieżącym roku, wzorem lat 
ubiegłych, bardzo dobrze układała 
się współpraca z Komitetem Ro-
dzicielskim i całym środowiskiem 
lokalnym.

 oprac. UrszUla eJsmonT

Co słychać w Szkole Podstawowej 
w Bierdzanach?

dokończenie ze str. ��

Gratulacje!
Nagrodę powinien otrzymać każ-

dy uczestnik tego konkursu, lecz 
zwycięzca może być tylko jeden. Li-
czymy na to, że w przyszłym roku 
odbędzie się znowu  podobny kon-
kurs i nadal będzie się cieszył takim 
powodzeniem.

paTrycJa KlimeK

Muzyka 
łagodzi obyczaje
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Mając świadomość, że systematyczna 
współpraca z instytucjami i organi-
zacjami działającymi na rzecz edu-
kacji daje możliwość rozwiązywania 
wielu problemów oraz jest gwaran-
tem ustawicznego rozwoju placów-
ki, Szkoła w Zawadzie od szeregu 
lat współpracuje z lokalnym Kołem 
Mniejszości Niemieckiej.

Jednym ze wspólnych projektów 
jest coroczny Konkurs Recytator-
ski w j. niemieckim „Jugend trägt 
Gedichte vor” – „Młodzież recytuje 
poezję”.

Na początek niezbędne były elimi-
nacje szkolne. Do nich miały dostęp 
wszystkie dzieci. Szkoła i DFK za-
prosiły również rodziny dzieci recy-
tujących oraz wszystkich zaintereso-
wanych poezją niemieckojęzyczną.

Oceny poziomu recytacji i wyzna-
czenia zwycięzców, którzy reprezen-
towali szkołę w eliminacjach gmin-
nych, dokonała komisja złożona z 
nauczycieli humanistów.

Etap gminny konkursu odbył 
się również w Szkole Podstawowej 
w Zawadzie 17 kwietnia b.r., w eli-
minacjach wzięły udział trzy szkoły 
podstawowe.

Chociaż było niewielu uczestni-
ków, emocje były ogromne, ponie-
waż wszyscy uczniowie okazali się 
doskonałymi recytatorami. Jury 
miało pewność, że teksty wybrane 
przez dzieci były im bliskie, a treści 

w nich zawarte przekazane ze zrozu-
mieniem. Nauczyciele za główny cel 
mieli wzbudzać, umacniać i motywo-
wać dzieci do nauki języka niemiec-
kiego, a przede wszystkim rozwijać 
w nich poczucie własnej wartości 
oraz wiary we własne możliwości ję-
zykowe, dlatego postanowili nagro-
dzić jak najwięcej uczniów:

I miejsce zajęły Julia Golla PSP 
Zawada i Sandra Wiora PSP Ligota 
Turawska.

II miejsce zajęły Katarzyna Drew-
nicka PSP Bierdzany i Justyna Li-
genza PSP Ligota Turawska.

III miejsce zajęły Natalie Wrzód 
PSP Zawada, Klaudia Palmer PSP 

Zawada oraz Sabina Chuchrowska 
PSP Bierdzany. 

Podziękowania należą się nauczy-
cielom, którzy przygotowali dzieci do 
konkursu: pani Małgorzacie Kilian, 
pani Barbarze Pikos oraz pani Joan-
nie Gryga. Organizatorzy dziękują 
również pani Joannie Prediger-Lem-
ke. Oby każdy kolejny konkurs od-
bywał się w tak dobrej atmosferze. 
Nauczmy uczniów malować słowem, 
pokażmy im, że recytacja to dobra 
zabawa, zabawa w malowanie sło-
wami. Pokażmy im, że mogą być 
artystami tworzącymi małe dzieła 
sztuki.

Joanna GryGa

Konkurs recytatorski

W sobotę zapraszamy na turniej piłkarski junio-
rów „Szukamy młodych talentów”,
oraz program rozrywkowo-artystyczny, w którym 
znajdziecie państwo gry i zabawy dla dzieci i mło-
dzieżowe występy na scenie, które zorganizuje 
Młodzieżowa Rada Gminy Turawa. W programie 
imprezy znajdziecie państwo także niecodzienny 
pokaz sztuki iluzji w wykonaniu znanego miedzy 
innymi z występów z Budką Suflera oraz Piwnicy 
pod Baranami – ANDRZEJA AFANASJEWA !!! Za-
kończeniem sportowych rywalizacji będzie wielobój 
sprawnościowy, w którym wezmą udział zgłoszone 
rodziny. Wieczorem zapraszamy na zabawę tanecz-
ną z zespołem TRAPEZ, który w Zawadzie zapre-
zentuje swoje nowe oblicze. 

Niedziela upłynie nam wraz z znanymi kabareta-
mi. Zapraszamy na występ Piotra SZEFERA wraz 
z zespołem „Śląskie Trio” oraz kabaretu „FRAN-
CIK”. Na scenie podczas niedzielnego popołudnia 
zaprezentuje się Publiczna Szkoła w Zawadzie oraz 
ognisko muzyczne „Preludium”. Festyn poprowa-
dzi Grupa SBRT. Sportowym akcentem będzie mecz 
piłki nożnej pomiędzy dwoma Zawadami, Zawadą 
z Gminy Turawa oraz Zawadą Gminy Głogówek. 
Festyn zakończymy zabawą taneczną z zespołem 
„Vamit”.

Ponadto: wesołe miasteczko, przejażdżki konne, 
pokazy strażackie, wspinaczki po skrzynkach, piz-
zeria, grill, i wiele innych atrakcji !!!

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Turawa oraz gości
na 
Festyn Rekreacyjno-Sportowy „Lato w Zawadzie”, który odbędzie się 7-8 lipca 2007 roku wokół 
boiska sportowego przy ulicy Kolanowskiej.
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Realizacja zadań odbywa się w 
ramach corocznie uchwalanego 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 
Do zadań Komisji należy prze-
prowadzanie rozmów z osobami z 
problemem alkoholowym, podej-
mowanie czynności zmierzających 
do orzeczenia o zastosowaniu wo-
bec osoby uzależnionej obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowe-
mu, kierowanie wniosków do Sądu. 
Prowadzenie działalności profilak-
tycznej przebiegającej równocześnie 
w wielu środowiskach (szkoła, spo-
łeczność lokalna) mającej na celu: 
zapobieganie i zmniejszanie szkód, 
które aktualne występują w życiu 
młodych ludzi w związku ze spoży-
waniem przez nich alkoholu oraz 
zapobieganie przyszłym szkodom, 
w tym uzależnieniu, które może po-
jawić się po dłuższym okresie spo-
żywania alkoholu. Organizowanie i 
finansowanie szkolnych programów 
profilaktycznych i zajęć edukacyj-
nych dla rodziców. Wspieranie, 
kształcenia w dziedzinie profilak-
tyki nauczycieli, pedagogów, poli-
cjantów, członków komisji i innych. 
Wspieranie działalności Świetlic 
Środowiskowych. Przeprowadzanie 
przez członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych wywiadów środowiskowych 
i kontroli punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych. W 2006 roku 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych odby-
ła 12 posiedzeń, przeprowadziła 6 
wywiadów środowiskowych, a także 
przeprowadziła 4 kontrole punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. 
Wspieranie i organizowanie wycie-
czek, kolonii, półkolonii, obozów 
i zimowisk dla dzieci i młodzieży. 
Wspieranie innych lokalnych inicja-
tyw propagujących zdrowy i trzeź-
wy styl życia.

Na realizację Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi przeznaczone są 
środki z tytułu opłat za zezwole-
nia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych.

Podstawowymi placówkami, re-
alizującymi zadania gminnego pro-
gramu, są świetlice środowiskowe, 
które znajdują się w następujących 
miejscowościach: Kotórz Wielki, 
Kotórz Mały, Zawada, Osowiec, 
Węgry, Turawa, Ligota Turawska, 

Zakrzów Turawski, Bierdzany. 
Dokonując analizy sytuacji w za-
kresie problemów opieramy się na 
następujących grupach tematycz-
nych: działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowy, interwencji Policji, pomocy 
społecznej rodzinom z problemem 
alkoholowym, profilaktyki w szko-
łach, pracy świetlic środowiskowych 
i Punktu Konsultacyjnego.

Program pracy świetlic obej-
muje zajęcia, które mają na celu 
kształtowanie właściwych postaw 
prospołecznych, szacunku dla star-
szych, rówieśników, samego siebie 
oraz otoczenia. Program zakłada 
kształtowanie kultury osobistej na 
co dzień oraz umiejętności współ-
działania w grupie. Celem progra-
mu jest wyrabianie umiejętności ro-
zumienia siebie i porozumiewania 
się z innymi, kształtowanie umie-
jętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach w domu, szkole i środo-
wisku. Także eliminowanie zacho-
wań patologicznych występujących 
u dzieci. Zadaniem jest dostarcze-
nie wiadomości na temat takich 
uzależnień jak: nikotyna, alkohol, 
narkotyki. Uświadamianie młodym 
ludziom destrukcyjnego wpływu al-
koholu na różne sfery życia. Roz-

wijanie zachowań tolerancyjnych, 
asertywnych, udział w różnego ro-
dzaju formach czynnego wypoczyn-
ku oraz nabywania umiejętności 
radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach. Formy zajęć to gry, zabawy, 
terapia indywidualna i grupowa, 
edukacja poprzez film, rozmowy, 
zajęcia plastyczne, spotkania oko-
licznościowe takie jak Andrzejki, 
Walentynki, dyskoteki, rozgrywki 
meczów (koszykówka, siatkówka, 
tenis stołowy).

Równocześnie, co roku z 
środków alkoholowych orga-
nizowane i finansowane są zi-
mowiska, z których skorzystało w 
br. roku 420 uczniów z całej naszej 
Gminy. Program zajęć obejmował 
gry i zabawy na sali gimnastycz-
nej, turnieje mini koszykówki, te-
nisa stołowego, piłki halowej, mini 
siatkówki i zajęcia na kortach te-
nisowych. Konkursy na najładniej-
szy strój, „Mini Playback Show”, 
ogniska z pieczeniem kiełbasek, 
spotkania z leśniczymi poprzez 
dokarmianie zwierząt. Warsztaty 
komputerowe, zabawy językowe, 
wyjazdy do kina, Bajlandii, na lodo-
wisko. Prócz tego gry i zabawy ru-
chowe na świeżym powietrzu itp.

beaTa ŚwiTalsKa

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Turawie za rok 2006

Tak wygląda las po remoncie podwórka przy ulicy Poliwodzkiej w Zakrzowie 
Turawskim.

redaKcJa

Las po remoncie
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Pierwszy czerwca jest tradycyjnie 
w naszej szkole obchodzony na 
sportowo. W tym roku od rana pa-
trzyliśmy na niebo, gdyż zapowia-
dano przelotne opady, ale udało się 
– w trakcie całej imprezy pogoda 
dopisała. Nie było za gorąco i nie 
spadła ani jedna kropla deszczu.

A jak przebiegały sportowe zma-
gania? Od godziny 8.00 na boisku 
trawiastym (pod okiem nauczycie-
la wf-u, p. Tomasza Piwowarczyka 
oraz p. Damiana Niedźwieckiego) 
rozgrywano mecze piłki nożnej 
chłopców, od 8.30 – na sali gimna-
stycznej odbywały się mecze piłki 
siatkowej dziewcząt (sędziowali – p. 
Grzegorz Kwieciński oraz p. B. Ja-
kubowska), a od 10.00 – w dyscypli-
nach lekkoatletycznych zmagali się 
chłopcy i dziewczęta (sędziował p. 
Grzegorz Wicher, od strony organi-
zacyjnej pomocy udzielały p. Anna 
Krotewicz i p. Sabina Węgrzyn).

To nie wszystkie atrakcje tego 
dnia. O godzinie 9.00, na placu 
przed salą gimnastyczną, po ofi-
cjalnym rozpoczęciu Dnia Sportu, 
uczniowie klas pierwszych oraz 
pani Bogumiła Jakubowska pod-

sumowali pierwszy rok ich udziału 
w akcji „Trzymaj formę”. Przypo-
mniano, co już z tej okazji się dzia-
ło:

–  przygotowywanie kanapek we-
dług piramidy żywienia,

–  rajdy nad jeziorami,
–  konkurs wiedzy o żywieniu 

(którego wyniki ogłoszono i 
dyplomy wręczono w trakcie 
Dnia Sportu),

–  gimnastyka przeprowadzana 
na lekcjach,

–  wykonanie plakatów na temat 
czynników pozytywnie i nega-
tywnie wpływających na naszą 
życiową formę.

Następnie uczniowie zaprezen-
towali krótkie programy propagu-
jące zdrowy tryb życia – klasa Ia (w 
spektaklu pt. „Kłótnia składników 
pokarmowych) przybliżyła wszyst-
kim zebranym, jaką role w organi-
zmie człowieka spełniają składniki 
pokarmowe, klasy Ib i Ie przesta-
wiły bardzo ekspresyjne tańce, a 
przedstawiciele klasy Ia postanowi-
li zaprosić wszystkich do wspólne-
go aerobiku. Podziwiamy uczniów 
klas pierwszych i ich wychowaw-

ców za duże zaangażowanie w tę 
akcję i czekamy z niecierpliwością 
na to, co w latach kolejnych nam 
wszystkim pokażą.

Gdy akcję „Trzymaj formę” 
oficjalnie zakończono, rozpoczęto 
zmagania lekkoatletyczne. Naj-
pierw oglądaliśmy skoki wzwyż i 
w dal, a na zakończenie biegi na 
60 m.To jeszcze nie wszystko. Pod-
czas trwania wszystkich rywaliza-
cji uczniowie, którzy nie startowali, 
nie tylko kibicowali swoim kolegom 
i koleżankom, ale także sami świę-
towali Dzień Sportu grając w kilku 
miejscach szkolnego boiska w piłkę 
plażową. Około godziny 12.00 wszy-
scy uczestnicy tego święta mogli 
się troszkę ochłodzić, gdyż zostali 
poczęstowani lodami. Zakończenie 
sportowych zmagań to oczywiście 
wręczenie nagród i dyplomów.

Gratulujemy zwycięzcom, oraz 
dziękujemy wszystkim nauczycie-
lom, którzy byli z nami cały dzień 
zapewniając nam bezpieczeństwo 
oraz dyrekcji za przygotowanie dy-
plomów i nagród.

 Teresa szmolKe

Dzień Sportu Szkolnego w Gimnazjum

Ta fraza, którą podałem w tytule, jest 
niejednokrotnie śpiewana na meczach 
siatkówki czy też piłki nożnej. Śpiewa 
się ją oczywiście wtedy, gdy dany zespół 
odnosi znaczące sukcesy lub najzwy-
czajniej wygrywa. Trzeba stwierdzić, iż 
tekst: „Jesteśmy najlepsi” mogą teraz 
wykrzykiwać uczniowie turawskiego 
gimnazjum. Sukcesami szkoła mogła 
szczycić się od dawna, jednak obecnie 
nadeszło naprawdę pewne apogeum.

W zawodach lekkoatletycznych gimn-
zjaliści z Turawy niezwykle często sta-
wali na najwyższych stopniach podium. 
16-letni Darek Król również zapragnął 
wspiąć się na sportowy Olimp. Lata 
żmudnych i ciężkich treningów opłaci-
ły się, bowiem 2 czerwca w Opolu, na 
corocznych Igrzyskach Wiejskich Szkół 
Gimnazjalnych, zdobył dwa pierwsze 
miejsca w konkurencjach skok wzwyż 
i pchnięcie kulą (ważącą aż 5 kilo!). 
Nie tylko jednak złote medale, ale tak-
że same wyniki uzyskane przez Darka 
muszą budzić respekt. 1,76 m – to re-
zultat, którym niewielu chłopców w tak 
młodym wieku może się poszczycić. Nasz 
uczeń to jednak niezwykle ambitny czło-
wiek: podwójne zwycięstwo jest dla nie-
których zawodników szczytem marzeń, 
lecz Darek zapragnął powtórzyć swoje 
osiągnięcia również w Gimnazjadzie 
Lekkoatletycznej, rozegranej 5 czerwca 
na stadionie Gwardii. Wspomniane za-
wody to już impreza o wyższej randze 
niż Igrzyska Wiejskich Szkół Gimna-
zjalnych, toteż i o sukcesy trudniej. Na 
szczęście jednak Darka Króla, trenowa-
nego przez wuefistę – Grzegorza Wichra, 
ranga turnieju nie zdeprymowała i po 
zaciętej walce uplasował się tym razem 
na pozycjach 2. i 3.; znów w pchnięciu 
kulą i skoku wzwyż. Naprawdę miejmy 
respekt przed tymi osiągnięciami.

Żeby nie było, że tylko chłopcy odno-
szą sportowe sukcesy, należy napisać o 

innym, niezwykle cieszącym wszystkich 
fakcie. Mianowicie dziewczęca repre-
zentacja naszej uczelni w piłce siatko-
wej, prowadzona do boju przez Pana 
Grzegorza Kwiecińskiego, zdobyła, we 
wspomnianych już przeze mnie zawo-
dach – Igrzyskach Wiejskich Szkół Gim-
nazjalnych, 2. stopień podium. Od razu 
nasuwa się określenie na nasze uczenni-
ce, pasujące do sytuacji jak ulał. Brzmi 
ono „sreberka”... Choć gdybyśmy mogli 
nasze gimnazjalistki nazwać „złotkami”, 
to absolutnie nikt by się nie pogniewał. 
Ale tak to jest w życiu, że nie można 
wszystkiego naraz otrzymać. Cieszmy 
się z tego, co mamy, a mamy naprawdę 
dużo.

Budujący jest też fakt, iż następców 
wspomnianych bohaterów już widać. 
Oswajają się oni z różnymi zawodami, 
niektórzy nawet przywożą medale, i 
trzeba mieć nadzieję, że już za rok staną 
się oni, wzorem starszych kolegów i ko-
leżanek, chlubą turawskiego gimnazjum. 
Należy tylko ostro harować na trenin-
gach i po prostu walczyć, a osiągnięcia 
z pewnością same się pojawią. Życzymy 
zatem wszystkim „raczkującym” spor-
towcom powodzenia w kontynuowaniu 
ich, mamy nadzieję, w przyszłości boga-
tej kariery, a tym, którzy już „coś” wy-
walczyli, serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy tak wielkiego uporu i wytrwa-
łości także w dorosłym życiu.

oliwer KUbUs

Jesteśmy najlepsi!

Zwycięzca Dariusz Król.

Zwycięska drużyna w składzie: Joanna Janusz, Ewelina Ułan, Klaudia Gola, Dominika Olejnik, Jolanta Szubert, Sandra Lisoń, Judyta Bentkowska, Izabela 
Andruszków, Amanta Iłczyk.
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w naszej szkole obchodzony na 
sportowo. W tym roku od rana pa-
trzyliśmy na niebo, gdyż zapowia-
dano przelotne opady, ale udało się 
– w trakcie całej imprezy pogoda 
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spadła ani jedna kropla deszczu.
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gania? Od godziny 8.00 na boisku 
trawiastym (pod okiem nauczycie-
la wf-u, p. Tomasza Piwowarczyka 
oraz p. Damiana Niedźwieckiego) 
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chłopców, od 8.30 – na sali gimna-
stycznej odbywały się mecze piłki 
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Grzegorz Kwieciński oraz p. B. Ja-
kubowska), a od 10.00 – w dyscypli-
nach lekkoatletycznych zmagali się 
chłopcy i dziewczęta (sędziował p. 
Grzegorz Wicher, od strony organi-
zacyjnej pomocy udzielały p. Anna 
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pani Bogumiła Jakubowska pod-

sumowali pierwszy rok ich udziału 
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KRZYŻÓWKA 
NR 59
Znaczenie wyrazów:

Poziomo: 1 – stolica 
woj. śląskiego; 5 – tłu-
maczenie; 11 – generał, 
ps.Walter (imię i na-
zwisko); 12 – zwijany 
śledź z nadzieniem; 
15 – czynny wulkan 
i najwyższy szczyt 
Gór Kaskadowych; 18 
– dział. państwa poleg. 
na zakładaniu przeds. 
państwowych; 19 – nie 
profesjonalista; 21 – 
brzydka, dżdżysta pogo-
da, słota; 22 – japońskie 
harakiri; 25 – wypalo-
ny wyrób ceramiczny; 
26 – inaczej – powinno 
się, należy, wypada; 28 
– zakaz wywozu lub 
przywozu towarów; 29 
– okap lub część czapki; 
30 – silny, gwałtowny 
wiatr; 31 – leczenie, me-
toda leczenia choroby; 
33 – o człowieku gnu-
śnym, powolnym mówi 
się, że to ciepłe …; 34 
– bałagan, rozgardiasz; 
36 – ros. wysokie buty 
wojłokowe; 39 – postny 
dziewiąty m-c roku mu-
zułmańskiego; 42 – z 
nią po lekarstwo do ap-
teki; 45 – generał, wódz 
powstania 1794 (imię i 
nazwisko) zwyciężył 
pod Racławicami; 46 
– otrzymują uposażenia 
z ZUS; 47 – morska lub 
uliczna.

Pionowo: 1 – z ładnej 
wstążki związana; 2 
– kraj związkowy w Austrii ze stoli-
cą w Innsbrucku; 3 – stolica Litwy; 
4 – kąkol w zbożu; 6 – np. Zawisza 
Czarny; 7 – uczniowie szkoły wojsko-
wej; 8 – prawo … (ułaskawienia); 9 
– arenda, użytkowanie np. cudzego 
gruntu; 10 – zespół wszystkich ge-
nów organizmu; 13 – ujemną cechą 
jej rozwoju są zatłoczone drogi; 14 
– trójwymiarowość w obrazie; 16 – 
operacyjne usunięcie kończyny; 17 
– prowadzą lekcje; 20 – marka jap. 
samochodu; 23 – powoływanie do 
wojska; 24 – wrzątek, war; 27 – ubó-
stwo, niedostatek, brak środków do 
życia; 29 – projektuje i urządza wnę-
trza; 32 – jeden z dwunastu uczniów 

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 
58 w „FALI” nr 1/68/2007 nagrodę książ-
kową wylosowała Pani Irmegarda Barty-
la z Ligoty Turawskiej. Hasło krzyżówki 
brzmiało:
W ZMARTWYCHWSTANIA DNIU RA-
DOSNYM SZCZĘŚCIA, ZDROWIA I 
ZGODY A W PONIEDZIAŁEK DUŻO 
WODY PRZESYŁA REDAKCJA FALI.
W imieniu kolegium redakcyjnego naszego 
kwartalnika serdecznie gratulujemy.
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 
59 prosimy nadsyłać do dnia 31 SIERP-
NIA 2007 roku na adres: Redakcja Kwar-
talnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045 
Turawa (Urząd Gminy Turawa).

redaKcJa

Chrystusa; 35 – powtórzenie słowa 
dla wzmocnienia wyrazistości wy-
powiedzi np. ,,żałuję bardzo, bar-
dzo”; 37 – pisarz (1823-83), autor 
,,Kościuszko pod Racławicami”, 
założyciel drukarni w Krakowie; 38 
– gruba kreska; 40 – stolica prow. 
Sumatra Pn.; 41 – … urzędowe, 
często – ścisłego zarachowania; 43 – 
potocznie więzienie lub mały ciasny 
pokoik; 44 – dęty instr. muzyczny z 
wysuwanym suwakiem.

opr. pioTr JendrzeJ  

Rozwiązanie polega na rozszyfrowa-
niu hasła – myśli Einsteina.
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Po prawie półrocznych zabiegach i 
pertraktacjach z Odziałem NFZ w 
Opolu doprowadziłam do podpisania 
umowy z FADO S.A. Centrum Usług 
Medycznych w Gdańsku, w wyniku 
czego 21 maja do Ligoty przyjechał 
mammobus.

Z profilaktycznej, bezpłatnej 
mammografi skorzystały 64 panie, 
w przedziale wiekowym między 50-
69 rokiem życia, które w ciągu ostat-
nich 2 lat takich badań nie odbyły. 
Badaniem zostały objęte kobiety 
z Ligoty Turawskiej – 33 osoby, z 
Kadłuba – 16 osób i Zakrzowa – 15 
pań.

Szkoda jednak, ze dla wielu in-
nych mogących tutaj przebadać się, 
bez konieczności wyjazdu do Opola, 
samo słowo ,,mammografia” okazało 
się przeszkodą nie do pokonania.

Dziękuję ks. Proboszczowi J. Ob-
stowi za nagłośnienie tego badania.

danUTa maTyseK

Mammografia



Konkurs na najciekawszy eksponat regionalny: W. Świerc wręcza nagrodę 
H. Paniczowi z Ligoty Turawskiej.

Poseł Kawa w Gimnazjum w Turawie.

Festiwal w Publicznym Gimnazjum w Turawie. Turniej „Co wiem o swojej Gminie”.

Festyn szkolny w Kadłubie Turawskim. Zwycięzcy „Biegu po życie” w kategorii chłopcy klas V-VI.

Logo Kadłuba Turawskiego. Prace nad Strategią Rozwoju Gminy.


