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Wesołych
Świąt

Z okazji Wielkiej Nocy życzę wszelkich łask Bożych,
pogodnych, zdrowych Świąt pełnych nadziei i miłości, 

pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Wójt Gminy Turawa

Waldemar Kampa

Do życzeń dołączają się: Rada Gminy, Pracownicy U.G. oraz Redakcja „FALI”



�� marzec��008f a l a

Zanim przejdę do skrótowego przedstawie-
nia 25-letniej działalności Towarzystwa w 
Turawie, postaram się o ogólne scharaktery-
zowanie tego ruchu na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci w Polsce. Jesteśmy bowiem 
świadkami odrodzenia się stowarzyszeń i ich 
dynamicznego rozwoju.

Należy pamiętać, iż celem nadrzędnym 
owego czynu jest ochrona kulturowego dzie-
dzictwa, pielęgnacja tradycji, przywiązywanie 
do wartości historycznych w własnym, „regio-
nie”. 

Obserwujemy ożywienie problematyki 
regionalnej, a słowa „regionalizm”, „region”, 
„mała ojczyzna”, „tradycja regionalna” itp. 
odmieniane są we wszystkich przypadkach. 
U progu trzeciego tysiąclecia regionalizm ma 
pomóc czuć się u siebie, ma dać nowe życie 
patriotyzmowi lokalnemu.

Istotą regionalizmu jest troska o zachowa-
nie w ,,małej ojczyźnie’’ własnej tożsamości i 
niezależności kulturowej.

Nasz ruch regionalny powstał jeszcze w 
okresie PRL-u w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia, a zatem w warunkach 
bardzo trudnych ze względów politycznych i 
ekonomicznych.

Tajne zebranie, na którym wybrano pierw-
sze władze Towarzystwa, odbyło się 19 lutego 
1983 r.

Na owym zebraniu przyjęto pierwszy do-
kument (propozycja statutowa) wyrażający 
główne cele, którymi kierować się będzie or-
ganizacja.

Skupiał się przede wszystkim na proble-
mach ważnych i bliskich, które miały jedno-
czyć ludzi różnych poglądów, zawodów, pozycji 
społecznych, różnego wieku, wyznania i na-
rodowości.

Założyciele Towarzystwa byli przekonani, 
że tego typu organizacja może zadbać o regio-
nalne wartości, o swoje dziedzictwo kulturo-
we, iż nadszedł czas samodzielnego działania, 
że należy liczyć tylko na siebie. Tak się też 
stało, mimo odczuwalnego braku własnej 
bazy do działalności i wsparcia finansowego, 
Towarzystwo podjęło wartościowe inicjatywy 
kulturalne i środowiskowe.

W skład pierwszego Zarządu weszli:
–  Przewodniczący – Walter Świerc
–  Wiceprzewodniczący – Piotr Kupka i Jan 

Jachimiak
–  Sekretarz – Helmut Weber 
–  Skarbnik – Stanisław Golik
–  Członkowie zarządu – Rudolf Hys i Ru-

dolf Syboń.

Już w maju 1984 r. z inicjatywy Towarzy-
stwa i przy współudziale Opolskiego Towa-
rzystwa Kulturalno-Oświatowego, Zarządu 

Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody oraz 
Elektrowni „Opole” w Budowie odbyła się w 
Turawie konferencja popularno-naukowa po-
święcona zagadnieniom ochrony środowiska 
naturalnego w regionie, szczególnie zaś w 
kompleksie zbiorników wodnych.

Podobnych spotkań z udziałem władz 
szczebla wojewódzkiego było wiele.

Na jednym z kolejnych wystosowano do 
ówczesnego wojewody dr. Kazimierza Dzier-
żana list protestacyjny, w którym domagano 
się odpowiednich środków na bieżącą konser-
wację i prace renowacyjne zespołu pałacowego 
w	Turawie.

Zgodnie z przyjętym statutem Towarzystwo 
organizowało wiele imprez środowiskowych z 
udziałem miejscowych zespołów ludowych 
Osowca, Bierdzan i Kadłuba Turawskiego.

Prawdziwy przełom w pracach Towarzy-
stwa nastąpił po latach „władzy ludowej” 
przez powrót do demokracji i reformę ustroju 
samorządowego w latach dziewięćdziesiątych 
i w latach następnych.

W tym okresie notujemy dynamiczny ruch 
wydawniczy.

Towarzystwo zostało wydawcą kwartalnika 
„Fala”, który ukazuje się do dnia dzisiejsze-
go.

Pismo stało się swoistą kroniką wydarzeń 
oraz bardzo skuteczną formą promocji własnej 
gminy.

Region turawski promują także trzy pozy-
cje książkowe o charakterze monograficznym, 
których dwie wydano w dwóch wersjach języ-
kowych ( polskim i niemieckim). W ostatnich 
latach nawiązano ścisłe kontakty z Uniwer-
sytetem Opolskim, szczególnie z wykładow-
cami specjalizującymi się w regionalizmie. 
Dla potrzeb wielu studentów Uniwersytetu 
udostępniono materiały do prac licencjackich 
i magisterskich.

Zwyczajem stały się organizowane kon-

kursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół 
podstawowych i miejscowego gimnazjum.

Należy podkreślić bardzo dobre przygoto-
wanie młodzieży biorącej udział w konkursach, 
ich wszechstronną wiedzę na temat własnego 
regionu.

Towarzystwo wspiera także powstałą do 
życia Izbę Regionalną w Ligocie Turawskiej.

Przyjęta forma konkursowa „Na najcie-
kawszy eksponat muzealny” daje znakomite 
rezultaty w gromadzeniu przedmiotów kul-
tury materialnej świadczącej o życiu i pracy 
miejscowej ludności na przestrzeni ostatnich 
dwóch wieków.

W kręgu zainteresowania Towarzystwa w 
okresie 25 lat jego działalności były znajdujące 
się na terenie gminy Turawa zabytki architek-
toniczne, chodziło tu szczególnie o ich ochronę 
i nadanie im nowego znaczenia.

Dotyczyło to przede wszystkim samego 
biektu pałacowego i jego otoczenia oraz dwóch 
kościołów drewnianych w Bierdzanach i Za-
krzowie Turawskim.

Jak widać choćby z tych szczegółowych in-
formacji, ruch regionalny w rejonie turawskim 
w okresie minionych 25 lat ma swój odczuwal-
ny i trwały dorobek. 

Istnieje jednak wśród wielu działaczy od-
czucie, że ich praca i zaangażowanie jest nie-
doszacowane i niedocenione.

Istnieje niekiedy wrażenie izolacji, umyśl-
nego braku nagłośnienia.

Nie można przejść do porządku nad fak-
tem, że ruch ten bywa niedostrzegany lub 
rozmyślnie odsuwany na margines życia pub-
licznego.

Jestem przekonany, że w najbliższej przy-
szłości zostaną przygotowane rozwiązania 
prawne dotyczące sposobu finansowanej dzia-
łalności stowarzyszeniowej.

Przewodniczący 
TowarzysTwa Miłośników zieMi Turawskiej 

walTer świerc

25 lat 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej

Walne Zgromadzenie T.M.Z.T.
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19 grudnia 2007 r., na kilka dni przed 
Bożym Narodzeniem, dniem radości 
z rodzącego się życia, Bóg wezwał do 
siebie naszego ukochanego ks. Pro-
boszcza Jerzego Obsta. Służył on w 
parafii Ligota Turawska 41 lat. Ta 
bliskość wydarzenia śmierci i radości 
z rodzącego się życia na zawsze pozo-
stanie tajemnicą. 

Ks. Jerzy Obst urodził się 
7 kwietnia 1933 r. w Kolonowskiem. 
17 czerwca 1956 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Początek jego pracy dusz-
pasterskiej związany był z parafią Ko-
morniki, gdzie był wikariuszem. W 
latach 1961-1966 był proboszczem w 
Rusocinie. Od 12 października 1966 

r. do 19 grudnia 2007 r. pełnił posługę 
proboszcza w parafii św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Ligocie Turaw-
skiej. 

Księża dekanatu zagwiździańskiego 
kilkakrotnie wybierali go na swojego 
dziekana, ceniąc sobie jego kapłańską 
mądrość i duszpasterskie doświadcze-
nie. W 1991 r. został odznaczony tytu-
łem radcy duchownego.

W piątek, 21 grudnia, po przywie-
zieniu ciała ks. Proboszcza do parafii 
w Ligocie Turawskiej celebrowana 
była Msza św., której przewodniczył 
ks. Dziekan Rajmund Kała, a kazanie 
wygłosił ks. Rektor Joachim Waloszek. 
Po niej odbyło się czuwanie przy trum-

nie ks. Proboszcza.
Uroczystości po-

grzebowe odbyły się w 
sobotę, 22 grudnia, w 
kościele parafialnym 
w Ligocie Turawskiej. 
Mszy św. celebrowa-
nej przez ponad stu 
kapłanów przewod-
niczył bp. Antoni 
Bonifacy Reimann 
OFM, pochodzący z 
Kadłuba Turawskie-
go, obecnie pracujący 
w Boliwii. Byli rów-
nież obecni: opolski 

biskup pomocniczy Jan Bagiński, ko-
lega kursowy zmarłego kapłana, który 
wygłosił homilię pogrzebową oraz o. 
prowincjał Wacław Chomik z Prowin-
cji św. Jadwigi.

Z całego serca dziękuję wszystkim 
Parafianom, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie pogrzebu.

ks. jarosław 
zdjęcia FoTo eMil

Odszedł Pasterz nasz

Bardzo często na terenie naszej Gmi-
ny budowano kapliczki dziękczynne 
za otrzymane łaski i dobra. Taką 
właśnie kapliczkę opisała uczenni-
ca Gimnazjum w Turawie Dżesika 
Kotula. Wiadomości dotyczące tej 
kapliczki spisała gwarą, żeby oddać 
klimat jej powstania.

jerzy Farys

KAPLICKA NA PLASCYNIE 
W ZOŁWADZIE

Na pocuntku nasej wsi łod struny 
Opola je plaszczyzna, dzie sum same 
pola. Na tych polach stoła zawse 
woda. Na polu gospodołrza Hadriana 

tes zawse buła woda, wienc łon i inni 
gospodołrze poszli w pielgrzymka, by 
pomodlic sie i poprojsić Boga, o łaska 
cudu zeby ta woda zesła z tych pól, 
by mugli je uprawiać. Idunc łofiaro-
wali stacja drogi krzyżowej.

Modlitwy tych gospodołrzi zostały 
wysuchane i za podzynkowanie go-
spodołrz Hadrian na swoim polu po-
stanowiuł wybudować kaplicka, buła 
ona małoł, dach bu dwuspadowy, a 
na samej górze umiejsciuł krzis, a 
na środku łobrołzek Świentego. A 
mogło to być w XVI wieku.

Łod kiedy stoi ta kaplicka, to jus 
nie widać tela wody co piyrwej. W 
casie II wojny przez wiejś prześli 
Rusi i zniscyli owoł kaplicka. Jak sie 
wojna skuńcuła, to gospodołrz Ha-
drian postanowiuł ju łodbudować i 
stoji na tym samym miejscu co przed 
wojnum.

Dzis to jus je zabytek, o ftory 
dbajum pokolynia tego gospodołrza 
Hadriana.

dzesika koTula

Kapliczki i krzyże Gminy Turawa
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Po II wojnie światowej życie na te-
renie Gminy Turawa zmieniło się 
całkowicie. Symbol tych ziem prze-
stał istnieć: właściciel większości pól 
i lasów, Hubertus von Garnier, mu-
siał na zawsze opuścić swój majątek. 
Jego pola na mocy reformy rolnej 
zostały podzielone między miesz-
kańców Gminy Turawa. Ludzie 
szybko zapomnieli o swoim dobro-
czyńcy i doszło do potwornego aktu 
wandalizmu, zniszczono grobowiec 
rodziny von Garnier. W 1945 roku 
władze radzieckie przekazały Śląsk 
Opolski Polsce. Na terenie Gminy 
Turawa w połowie 1945 roku roz-
poczęły działalność gminne komisje 
weryfikacyjne, które pracowały do 
końca grudnia 1946. We wszystkich 
wsiach „naszej Gminy” wyznacze-
ni mieszkańcy przynosili do pod-
pisania dokumenty weryfikacyjne. 
Jeżeli ktoś nie czuł się Polakiem, 
musiał opuścić terytorium Śląska i 
był wysiedlany do Niemiec. Z Ligoty 
Turawskiej pięć rodzin zdecydowało 
się opuścić Śląsk. Musieli zgłosić się 
do punktu zbiorczego mieszczącego 
się w Opolu na placu między dwor-
cem wschodnim a obecną ulicą Ka-
towicką. Czekali tam na transport 
kolejowy do Niemiec. W Opolu mieli 
jeszcze możliwość zmiany swej de-
cyzji i mogli poddać się jeszcze raz 
weryfikacji narodowościowej. Dwie 
rodziny z Ligoty powróciły z Opo-
la jako Polacy. Jesienią 1945 roku 
na terenie Gminy Turawa zaczęły 
funkcjonować we wszystkich wsiach 
szkoły. Uczniowie zaczęli realizować 
obowiązek szkolny. Jednak wiele bu-
dynków uległo zniszczeniu w wyniku 
wojny, bo były spalone lub zdewasto-
wane przez Rosjan.

W styczniu 1945 roku Rosjanie 
spalili szkolę w Bierdzanach. Dla-
tego też nauka po wojnie odbywała 
się w budynku obok kościoła, który 
należał do końca wojny do majątku 
turawskiego rodziny von Garnier. W 

czasie wojny mieszkali w nim robot-
nicy robót przymusowych z Polski. 
Pierwszą nauczycielką w okresie po-
wojennym w Bierdzanach była Pani: 
Barbara Czerniecka. Następnymi 
były Bronisława Nizio, żona miejsco-
wego leśnika oraz jej siostra Zofia. 
Wkrótce Panie zastąpili: Władysław 
Kościelniak oraz Jerzy Piechaczek- 
który następnie pracował w Zakrzo-
wie Turawskim, a jeszcze później w 
Kadłubie Turawskim.

 Szkoła w Ligocie nie uległa znisz-
czeniu w wyniku wojny. W 1945 roku 
jedynym nauczycielem był Włady-
sław Mienia. Był on opiekunem sześ-
ciu klas. Dlatego też zajęcia lekcyjne 
były dzielone. W poniedziałek, środę 
i piątek zajęcia miały klasy 1 i 2, zaś 
w pozostałe dni: wtorek, czwartek i 
sobotę klasy 3-6.

W Kadłubie Turawskim rok szkol-
ny rozpoczął się 10 października 
1945 roku. Kierowniczką szkoły była 
Aniela Lubecka, zaś pomagała jej na-
uczycielka Helena Zieleniewska, któ-
rą wkrótce zastąpił Władysław Dec. 
Edukacja uczniów urodzonych w 
1932 roku trwała tylko jeden rok. 

W okresie wojny budynek szko-
ły w Turawie został zamieniony na 
skład amunicji. Pod koniec wojny 
w 1945 roku Rosjanie spalili szko-
łę. Dlatego też po jej zakończeniu, 
od 1946 roku uczniowie z Turawy 
uczęszczali do szkoły, która mieści-
ła się w obecnym budynku przed-
szkola. Pracą tej szkoły kierowali 
kolejno: Dionizy Czabak, Wincenty-
na  Moszczyńska, Edward Wielgos i 
Anna Grycan. Liczebność klas była 
niska i budynek ten w pełni zaspo-
kajał potrzeby wsi. W 1951 roku, w 
byłym pałacu von Garniera, powstał 
dom dziecka. Wzrosła w ten sposób 
liczba dzieci szkolnych. Małe sale 
lekcyjne nie zapewniały dzieciom od-
powiedniego miejsca do nauki. Kie-
rownictwo szkoły, jak również komi-
tet rodzicielski oraz władze gminne 

zabiegały o budowę nowej szkoły. W 
październiku 1953 roku Miastopro-
jekt Katowice pod kierunkiem inż. 
L. Sosnowskiego sporządził doku-
mentację budowy szkoły. Wkrótce 
ówczesne władze podjęły decyzję o 
budowie nowej szkoły. Budowa prze-
biegała bardzo sprawnie. Wiele robót 
pomocniczych, jak wożenie piasku i 
żwiru, porządkowanie placu budowy, 
wykonali sami mieszkańcy wsi.

Już w 1956 roku, po dwóch latach 
budowy, została przekazana do użyt-
ku nowo wybudowana jednopiętrowa 
szkoła z ośmioma salami lekcyjnymi, 
salą gimnastyczną, łazienką z natry-
skami i centralnym ogrzewaniem. 
Szkoła w Turawie była pierwszą 
zbudowaną od podstaw na Opol-
szczyźnie w okresie powojennym.

W czasie wojny była również 
spalona szkoła w Kotorzu Małym. 
Dlatego też do 1952 roku, czyli do 
czasu jej odbudowania, nauka odby-
wała się w dwóch prywatnych bu-
dynkach - u Państwa Długosz (ulica 
Węgierska) i Państwa Wesołowskich 
(ulica Kolejowa) oraz w szkole w Ko-
torzu Wielkim. Jak wspomina Pani 
Gerda Gola, część uczniów w ogóle 
nie podjęła nauki. Pani Gola ukoń-
czyła szkołę podstawową w Opolu. 
W szkole w Kotorzu Małym nauczał 
Pan Mazur. Do nowej szkoły zaczęli 
uczęszczać uczniowie z Kotorza Ma-
łego, Kotorza Wielkiego i z Borku.

Naukę w szkole w Kotorzu Wiel-
kim  w czasie wojny prowadził Pan 
Wilaszek. Szkoła ta nie uległa znisz-
czeniu w czasie wojny. Po wojnie na-
uka rozpoczęła się w kotorskiej szko-
le jeszcze w 1945 roku. Prowadziły 
ją nieznane już z nazwiska dwie na-
uczycielki. Następnie zastąpił je oko-
ło 1947 roku Pan Stesłowicz. Później 
był zatrudniony jeszcze nauczyciel 
Gruszka.

Przed wojną w Szkole Podstawo-
wej w Osowcu pracowali Panowie 
Ginter z Węgier i Bialas oraz panna 
Ditrich. W czasie wojny uległ znisz-
czeniu budynek szkoły podstawo-
wej, przyzakładowej, jak również 
dom, w którym mieściła się szkoła, 
mieszkanie i kościół ewangelicki. 
Rok szkolny w szkole podstawowej 
rozpoczął się 23 maja 1945 roku w 
budynku obecnego przedszkola. Dy-
rektorem szkoły została Łucja Wic, 
zaś nauczycielami: Józef Kot i Pani 
Skrzętna. Następnie szkołę przenie-

Historia Gminy Turawa
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siono do odbudowanego budynku 
szkoły podstawowej.

Rosjanie spalili również szkołę w 
Węgrach. Dlatego nauka po wojnie 
odbywała się w domu nauczyciela i w 
obecnym przedszkolu. Naukę prowa-
dziły panie nauczycielki: P. Rutkow-
ska, S. Szpakowska, Z. Kozachow-
ska. Odbudowa szkoły w Węgrach 
trwała w latach 1945-50.

 W Zakrzowie Turawskim, po 
przejściu frontu Rosjanie trzymali 
w klasach krowy. Po gruntownym 
oczyszczeniu podłóg unosił się nie-
przyjemny zapach. Dlatego też, żeby 
przygotować szkołę do nauki, trzeba 
było zrywać podłogi.

Najwcześniej rok szkolny rozpo-
czął się w Zawadzie, bo już 2 kwiet-
nia 1945 roku, 188 uczniów było 
zapisanych do szkoły podstawowej, 
a 40 do przedszkola. Naukę zorga-
nizowała Pani Maria Urbańska. Rok 
szkolny rozpoczął się uroczystą mszą 
w kościele w Luboszycach. Szko-
ła w wyniku frontu była częściowo 
zniszczona, miała uszkodzony dach, 
powybijane szyby. Dlatego trzeba ją 
było przygotować do zajęć lekcyj-
nych. Cztery uczennice posprzątały 
szkolę, zaś sołtys Franciszek Soł-
tysiak naprawił okna. Rok szkolny 
zakończył się 16 lipca.  Kolejny rok 
szkolny rozpoczął się 4 września 
1945 roku.  Podjęła wtedy pracę w 
szkole Zofia Pelc, zaś od 4 stycznia 
1946 roku pracę rozpoczęła Janina 
Begeńska.

Stosunki polsko- śląskie po wojnie 

układały się bardzo źle. Przybyli re-
patrianci. Ślązacy nie chcieli wysłu-
chiwać opowieści o okropnościach, 
jakich dopuszczali się Niemcy w cza-
sie wojny. Najgorszej żyło się ludziom 
w latach 1945-46. Na mieszkańców 
napadały bandy mówiące po polsku. 
Wielu mieszkańców chorowało i 
umierało na choroby zakaźne.

Po wojnie należało zapełnić pust-
kę po prywatnych sklepach, które 
przestały istnieć: w grudniu 1945 
roku powołano komitet założycielski 
spółdzielni spożywczej z przewodni-
czący Feliksem Pogodą, zaś pierwsze 
zebranie założycielskie odbyło się we 
wrześniu 1946 roku. Wybrano wtedy 
zarząd spółdzielni i Radę Nadzorczą. 
Pierwszym społecznym prezesem 
został Stefan Podstolski, a jednym 
z pierwszych kierowników - Gotfryd 
Długosz. Pierwsze placówki handlo-
we powstały w Kotorzu Małym u J. 
Świerca i w Kadłubie Tur. u Machra. 
W 1950 roku Spółdzielnia Samopo-
moc Chłopska uruchomiła piekarnie 
w Kadłubie Turawskim, Bierdza-
nach i Ligocie Turawskiej.

Najwcześniej życie kulturalne za-
częło się tworzyć w Osowcu wokół 
Fabryki Wyrobów Metalowych. W 
1947 roku zaczęto budować Zakła-
dowy Dom Kultury. Jego uroczyste 
otwarcie nastąpiło 8 maja 1949 roku. 
Był to pierwszy Dom Kultury, jaki 
powstał w okresie powojennym na 
Śląsku Opolskim. Jeszcze w 1946 
roku powstała Przyzakładowa Szko-
ła Dokształcająca. Szkoła ta miała 

ogromne znaczenie dla fabryki, bo 
powodowała napływ wykwalifikowa-
nych pracowników. Nauka w szkole 
trwała trzy lata i obejmowała na-
stępujące specjalności: kowalstwo, 
frezerstwo, ślusarstwo, tokarstwo. 
Dyrektorem tej szkoły była Pani 
Olga Lasotowa. Początkowo zajęcia 
lekcyjne odbywały się w stacji pomp, 
a następnie w domu kultury. W 1954 
roku szkołę przeniesiono do Opola.

W 1947 roku odbudowano stację 
kolejową w Kotorzu Małym.

Dziękuję tym, którzy udzielili mi 
bezcennych informacji dotyczących 
szkół, a szczególnie: Jolancie Wacła-
wek- długoletniej dyrektorce Szkoły 
Podstawowej z Zawady, Gerdzie Goli 
z Kotorza Małego, Teresie Wojtczyk 
z Bierdzan, Arturowi Gallusowi z 
Osowca, Zygfrydowi Mazurowi z 
Kotorza Wielkiego.

jerzy Farys

w okresie II wojny światowej
cz. X

Niecodzienny 
dodatek 
do „Fali”
W bieżącym numerze „Fali” otrzy-
mali Państwo folder promujący Stra-
tegię Rozwoju Gminy Turawa na lata 
2007 – 2015. O samej Strategii pisa-
liśmy już kilkakrotnie, jednak ważne 
jest dla nas, aby z kierunkami roz-
woju Gminy zapoznać jak najwięcej 
mieszkańców, sąsiednie gminy oraz 
różne instytucje mogące przyczynić 
się do zrealizowania zadań zawar-
tych w Strategii. W tym celu wydali-
śmy folder, który w sposób skrótowy 
prezentuje ten obszerny, około 170 
– stronicowy, dokument. Strategia 
składa się z dwóch części: Raportu 
o stanie społeczno – gospodarczym 
Gminy oraz z właściwej części Stra-
tegii zawierającej koncepcje zadań do 
realizacji. Zapraszamy do zapoznania 
się z treścią dołączonego folderu, a 
następnie do przejrzenia pełnej wer-
sji Strategii. Znajduje się ona na stro-
nach: www.turawa.pl (po lewej stro-
nie, w dziale Gmina Turawa) oraz na 
www.bip.turawa.pl (po lewej stronie, 
w zakładce „akty prawne”).

ToMasz Golec 
urząd GMiny Turawa

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kadłuba Turawskiego, roczniki 1933-1936 w otoczeniu swojego 
nauczyciela Wacława Deca.
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-Proszę czytelnikom Fali przybliżyć swoją 
postać

Nazywam się Jerzy Dziuba, mam 40 lat, je-
stem szczęśliwym mężem, ojcem trojga dzieci: 
dwóch synów- 15 i 17 lat, a w ubiegłym roku 
urodziła nam się długo oczekiwana córka. Z 
zawodu jestem elektromechanikiem, jednak 
nie pracuję w swoim zawodzie, czasami wyko-
nuję prace związane z elektromechaniką po-
magając sąsiadom i mieszkańcom wsi, co mi 
sprawia zadowolenie.  Pracuję w stacji uzdat-
niania wody w Zawadzie, gdzie zajmuję się 
utrzymaniem ruchu i przygotowaniem wody 
dla Opola. Wcześniej pracowałem w jednym 
z najstarszych zakładów w Polsce - w Fabry-
ce Wyrobów Metalowych w Osowcu. Praca 
w fabryce była dla mnie dobrą szkołą życia, 
zdobyłem tam wiele wiadomości zawodowych 
i doświadczenia. Od starszych pracowników 
dowiedziałem się wiele ciekawych informacji 
o historii fabryki, Osowca i Węgier, do dziś się 
z nimi się spotykam i są moimi przyjaciółmi. 
Ciekawe historie udało mi się też usłyszeć 
podczas darcia pierza w domu. Gdy miałem 
13 lat, zmarł mój ojciec, zabrał z sobą wielkie 
doświadczenie, którego do końca nie potrafił 
mi przekazać.

-Jak długo pełni Pan funkcję sołtysa i rad-
nego

 Sołtysem jestem od 2003 roku, obecnie 
jest to już druga kadencja. Zastąpiłem na tym 
stanowisku obecnego wójta Pana W. Kampę. 
Bardzo jest niepokojące, że nie ma szersze-
go zainteresowania społecznego pełnieniem 
funkcji sołtysa. Ja zgodziłem się, jak to się 
mówi popularnie „tak z marszu”, bo wcześ-
niej byłem w Radzie Sołeckiej. 

Radnym jestem pierwszą kadencję.  
-Jak ocenia Pan swoją działalność
 Trudno być sędzią we własnej sprawie, 

być może lepiej byłoby, gdyby wypowiedzieli 
się sami mieszkańcy. Staram się wypełniać su-
miennie wszystkie obowiązki z tytułu bycia 
sołtysem i radnym.  

-Co udało się Panu jeszcze osiągnąć dla 
Węgier

 Pierwszy rok sołtysowania był to czas 
dostosowania się do nowych obowiązków. 
Za to już w drugim roku pełnienia funkcji 
sołtysa zacząłem ścisłą współpracę z radą so-
łecką, stowarzyszeniową szkołą podstawową, 
przedszkolem, ochotniczą strażą pożarną, 
z Towarzystwem Społeczno- kulturalnym 
Niemców, czyli z wszystkimi mieszkańcami 
Węgier, bo organizacje te uzupełniają się na-
wzajem. Współpracujemy wszyscy, wieś nie 
jest aż tak duża, bo według spisu mieszka w 
niej 900 mieszkańców, jednak faktycznie oko-
ło 600, bo dużo osób wyjechało za chlebem. W 

drugim roku mojego sołtysowania zaczęliśmy 
przygotowania do tworzenia wiejskiego pla-
cu zabaw. Odbyłem szkolenie przeznaczone 
dla liderów odnowy wsi, bo chciałem zdobyć 
fundusze na realizacje inwestycji na terenie 
Węgier. Jednak nasza Gmina w opinii władz 
wojewódzkich jest zbyt bogata, nie otrzyma-
liśmy do tej pory od nich żadnych środków 
na odnowę wsi. 

 Dlatego też sami mieszkańcy muszą dbać 
o poprawę wizerunku Węgier. W 2006 roku 
wzięliśmy udział w konkursie odnowy wsi 
i zagroda Państwa Sochor zdobyła trzecie 
miejsce w województwie w kategorii piękna 
zagroda.  Inicjatywę mieszkańców popiera 
Rada Gminy i wójt Gminy. Radni z inicja-
tywy wójta przyznali każdej miejscowości 
trochę pieniędzy, co pomaga w podejmowa-
niu różnych działań. Wysprzątaliśmy teren 
wokół Małej Panwi. O urokliwy ten teren 
wokół rzeki dbamy regularnie już od pięciu 
lat. Praca ta jest bardzo pracochłonna, bardzo 
duża powierzchnia do sprzątania, trzeba było 
zlikwidować dwa dzikie wysypiska. Prace te 
potrwają jeszcze co najmniej 3-4 lata. 

Udało nam się wykonać piękny plac zabaw. 
Inwestycja ta kosztowała aż 18 tysięcy i trzeba 
było zgromadzić odpowiednie fundusze. Bu-
dowa została sfinansowana w części z zysków 
z organizacji 700-lecia Węgier i licznych oko-
licznościowych imprez, jak również z gmin-
nego funduszu antyalkoholowego, jeden ze 
sponsorów ofiarował kwotę 6 tysięcy złotych. 
Część materiałów na jego budowę podarowa-
li sami mieszkańcy, na przykład piasek czy 
materiał na piaskownicę. Najważniejsze jest 
bezpieczeństwo dzieci korzystających z pla-
cu zabaw, dlatego też cały zakupiony sprzęt 
posiada atest. W tym samym czasie powstał 
zielony skwer, który wcześniej bardzo niszczył 
wizerunek wsi. W krzakach stały tam konte-
nery na segregowane śmieci. Przywieziono 20 
przyczep ziemi, kamień, krawężniki, kostkę 
brukową. Ziemię na placu rozplantowano, po-
siano trawę, ułożono kostkę. Przez pół roku 
trwały prace, lecz obecnie plac ten stał się 
wizytowym miejscem wsi. Następnie odbyła 
się cała ceremonia sadzenia na nim drzewek. 
Po jednym drzewku zasadzili: radny, wójt 
Gminy, sołtys, miejscowy ksiądz proboszcz i 

przedstawicielka kobiet. Wymieniliśmy dwa 
stare przystanki na nowe schludne, na bieżą-
co dbamy o remonty dróg. 

W 2006 roku zbudowaliśmy gniazdo bo-
cianów. Po dwóch tygodniach zagościła już w 
nim bociania para, radość wśród mieszkańców 
była ogromna, bo po 14 latach zagościły we 
wsi bociany. Na efekty nie trzeba było długo 
czekać, bo w ubiegłym roku w Węgrach uro-
dziła się aż ósemka dzieci.  W ubiegłym roku 
z inicjatywy rady sołeckiej zostało wykonane 
nowoczesne oświetlenie nowych ulic, za 130 
tysięcy złotych. 

-Co chciałby Pan jeszcze zrobić dla Wę-
gier

Potrzeb jest bardzo wiele. Chciałbym, żeby 
powstała ścieżka spacerowa nad Małą Pan-
wią. Tak samo jak większość sołtysów naszej 
Gminy pragnąłbym, żeby wszystkie drogi 
były wyasfaltowane i oczywiście czekamy na 
kanalizację. 

-Przejeżdżając przez Węgry widzimy wyre-
montowaną szkołę podstawową. Proszę przy-
bliżyć czytelnikom realizację tego remontu.  

  Działam również, jako rodzic, w Stowa-
rzyszeniu Przyjazna Szkoła, która prowadzi 
Szkołę Podstawową w Węgrach. Jestem bar-
dzo zadowolony, że wieś posiada swoją szko-
łę. W szkole dzieje się bardzo wiele. Została 
całkowicie wyremontowana, otrzymała nowy 
schludny wygląd. Żałuję jednak, że nie wy-
konałem pamiątkowych zdjęć budynku przed 
remontem. W zeszłym roku wykonaliśmy 
nowe wielofunkcyjne boisko, ze sztuczną na-
wierzchnią i z płytami do gry w koszykówkę, 
piłkę siatkową i ręczną. Koszt budowy tego 
boiska wynosił prawie 200 tysięcy złotych. 
Boisko to sprawia dzieciom dużo radości, 
jest zawsze dla nich otwarte. Trzeba będzie 
jeszcze pomyśleć o jego oświetleniu, żeby wy-
dłużyć czas zabawy na nim aż do pory wieczo-
rowej. W tym roku będzie jeszcze wykonana 
bieżnia do skoku w dal.    

-Jak wygląda współpraca z mieszkańcami 
Węgier

 Chciałbym pochwalić mieszkańców za ich 
współpracę. Mieszkańcy pracują społecznie 
bardzo chętnie. Jestem jednak zdania, jeśli 
chcesz coś od siebie ofiarować, a pragniesz w 
zamian wdzięczności, już na nią nie zasługu-
jesz . 

-Dziękuję za rozmowę 
wywiad PrzeProwadził 

jerzy Farys

Włodarze naszych wsi
Węgry
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Realizując Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 listopa-
da 2007 r. w sprawie warunków i spo-
sobu wykonywania przez przedszko-
la, szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie po-
czucia tożsamości narodowej, etnicz-
nej i językowej uczniów należących do 
mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności posługującej się ję-
zykiem regionalnym, zwróciłem się do 
Dyrektorów Przedszkoli oraz Dyrek-
torów Szkół prowadzących Oddziały 
Szkolno - Przedszkolne o podjęcie 
działań w tym zakresie.
Proszę więc rodziców lub prawnych 
opiekunów, którzy są zainteresowani 
wprowadzeniem nauki języka niemie-
ckiego w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym, o składanie pisem-
nych deklaracji (wg zamieszczonego 
poniżej wzoru).

waldeMar kaMPa 
wójT GMiny

Deklaracja

Wiejska Izba Regionalna w Ligocie Turawskiej 
przypomina, że z końcem marca 2008 upływa 
termin przekazywania eksponatów do III edycji 
konkursu Ocalić od zapomnienia.
Zapraszamy do wzięcia udziału.

danuTa MaTysek

Turawa w GraFice walTer świerc

Baza turystyki wodnej „Brysiówka”

R E K L A M A
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Pan Artur Długosz został ponownie 
wybrany jako Przewodniczący Gmin-
nego Zrzeszenia LZS. Walne Zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 
14.02. br. Pan A. Długosz przedstawił 
sprawozdanie z czteroletniej kaden-
cji ustępującego Zarządu. Pan Ro-
bert Sobczyk przedstawił natomiast 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
Obecny na zebraniu  wójt Waldemar 
Kampa  z zadowoleniem podkreślił 
ogromną rolę, jaką odgrywa sport w 
naszej gminie. Kierownik Referatu 
Sportu i Turystyki Urzędu Gminy 
– Krzysztof  Barwieniec zapewnił, 
że współpraca z Gminnym Zrzesze-
niem będzie się dobrze układała. Pan 
A. Długosz podziękował członkom 
Zarządu, a także wszystkim społecz-
nikom za 8-letnią współpracę oraz 
wręczył pamiątkowe dyplomy. Nowy 
Zarząd  został wybrany w głosowaniu 
jawnym. W skład jego weszli: J. Klot-
ka, E. Pastuszczak, D. Niemczyk, J. 
Surdziel, W. Czech, B. Klimas, I. Ra-
chwalik. Księgową została R. Gabryś. 
Komisję Rewizyjną  tworzą: R. Sob-
czyk , H. Brandt, M. Sokolski.

– Został Pan kolejny raz prze-
wodniczącym Gminnego Zrzeszenia 
LZS, która to już kadencja?

– Przewodniczącym jestem od 
początku istnienia Gminnego Zrze-
szenia, czyli od 20 marca 2000 roku. 
Dwie pierwsze kadencje były dwu-
letnie. W 2004 roku Walne Zebranie 
zmieniło w naszym Statucie kaden-
cję na cztery lata. Obecna kadencja 
jest czwartą z rzędu i myślę, że dla 
mnie ostatnią.

– Jaki był cel powstania Gminne-
go Zrzeszenia LZS?

– Zrzeszenie powstało, ponieważ 
takie były wymogi prawne. Klu-
by sportowe, aby uzyskać dotację 
z Urzędu Gminy, musiały wejść w 
skład Zrzeszenia i w jego obrębie 
prowadzić księgowość. Podstawą 
całej merytorycznej działalności jest 
Statut  wspólnie opracowany przez 
członków Zarządu.

– Jakie cele powinno spełniać 
Gminne Zrzeszenie w naszym śro-
dowisku?

– Statutowym celem jest progra-
mowanie i rozwój kultury fizycznej 
na terenie gminy. Cel ten realizowa-
ny jest poprzez:

•  Upowszechnianie i rozwijanie 
rekreacji fizycznej i sportu.

•  Popularyzowanie kultury zdro-
wotnej i higienicznego trybu 
życia.

•  Stwarzanie młodzieży warun-
ków do osiągania odpowiednich 
wyników sportowych.

•  Organizowanie imprez i za-

wodów sportowych na terenie 
gminy.

•  Działania na rzecz rozwijania, 
modernizacji i wyposażania 
obiektów sportowych.

– A jak wygląda to w praktyce w 
naszej gminie?

– Na terenie gminy działa 7 pił-
karskich klubów sportowych. Dru-
żyny występują w regularnych 
rozgrywkach w kategorii seniorów, 
juniorów , trampkarzy i młodzików. 
Wszystkie kluby mają w Zarządzie  
swojego przedstawiciela. Zarząd 
dzieli fundusze finansowe dla klu-
bów na działalność sportową. Za te 
środki kluby kupują sprzęt sporto-
wy, opłacają transport zawodników 
na mecze, opłacają sędziów i opłaca-
ją udział swoich piłkarzy w różnych 
rozgrywkach piłkarskich. Cieszę się, 
że  mogliśmy reaktywować  turniej 
piłki nożnej  o mistrzostwo gminy 
Turawa w kategoriach juniorów 
i trampkarzy. Od 2005 jest to im-

Wywiad z Arturem Długoszem – 
Ludowych Zespołów

W dniu 19 grudnia 2007 roku Gmina 
Turawa podpisała umowę z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego III Oddział w 
Warszawie działającym w imieniu Mini-
stra Sportu i Turystyki, na podstawie 
której Bank (BGK) uruchomił środki z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
na przedsięwzięcie pod nazwą: „Moder-
nizacja stadionu sportowego w Kotorzu 
Małym”. Zakończenie realizacji przed-
sięwzięcia inwestycyjnego ustalono na 

dzień 31 maja 2008 roku. Całkowita 
wartość nakładów inwestycyjnych zwią-
zanych z realizacją projektu wynosi 548 
600 zł (w tym nakłady poniesione w po-
przednich latach). Dofinansowanie ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej wyniesie 129 000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2006 roku wy-
konano: wybetonowanie trybuny pod 
montaż siedzisk plastikowych, zain-
stalowanie instalacji zraszaczowej na-

wodnienia płyty boiska, pogłębienie i 
wyprofilowanie zbiornika wodnego w 
celu zabezpieczenia wody do podlewa-
nia płyty boiska, zegar i tablica elek-
troniczna (wzmocnienie fundamentów, 
montaż konstrukcji stalowej pod tablicą 
elektroniczną), ułożenie kostki bruko-
wej – dojście do szatni dla sportowców 
i wokół wiaty gospodarczej, naprawa i 
pielęgnacja murawy boiska piłkarskie-
go.

Fundusze na inwestycje
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preza cykliczna i gromadzi ok. 160 
młodych piłkarzy. Na organizację 
tej imprezy otrzymujemy środki z 
Komisji Przeciwdziałania Alkoholo-
wego. Zrzeszenie zabiega również o 
to, aby treningi dla młodzieży pro-
wadzili  fachowcy , trenerzy piłki 
nożnej.

– Kto organizuje działalność w 
klubach sportowych?

– W każdym klubie działają spo-
łecznie ludzie, którzy poświęcają 
swój czas, a nieraz swoje pieniądze, 
aby stworzyć warunki do uprawia-
nia sportu . Gdyby dziś zabrakło 
tych zapaleńców, to życie sportowe 
zamarłoby w każdym klubie. Przy 
modernizacji czy remontach  obiek-
tów sportowych społecznie pomaga-
ją  fachowcy – murarze, hydraulicy, 
elektrycy, malarze i inni.

– Ile lat zajmuje się Pan spor-
tem?

– W sierpniu tego roku minie 40 

lat. Jako 17-letni chłopak trafiłem do 
LZS Turawa , gdzie grałem w piłkę 
nożną , kilka miesięcy grałem w 
Odrze Opole, 6 lat w Stali Osowiec, 
a ostatnie  2 lata w Kotorzu Małym. 
Tu w Kotorzu  w 1978 roku brałem 
udział w tworzeniu LZS i  pierwszej 
drużyny piłkarskiej. Pierwszy mecz 
tej drużyny odbył się 3.09.1978. W 
1982   jako trener awansowałem  z  
LZS do klasy „A”. Przez kolejne 3 
lata  byłem trenerem „Stali Oso-
wiec”. Zawodnikiem byłem 12 lat, a 
trenerem 11 lat. W 1991 moi syno-
wie zaczęli grać w „Stali Osowiec”, 
a ja przez 9 lat byłem prezesem tego 
klubu, jestem do dziś z nim związa-
ny jako v-ce prezes.

– Takie społeczne zaangażowanie 
wymaga wielu wyrzeczeń, co na to 
rodzina ?

– Tak się złożyło, że będąc tre-
nerem zabierałem dzieci, a czasem 
też żonę na mecze. Dzieci dorasta-
ły w domu, gdzie dominował sport, 

bo interesowaliśmy się też innymi 
dziedzinami - żużlem, piłką ręcz-
ną, siatkówką, hokejem, jeżdżąc na 
mecze. Synowie zdecydowali się na 
piłkę nożną. Starszy syn Piotr grał 
przez 10 lat w Osowcu, w trakcie 
studiów  był w zarządzie klubu, a 
następnie Przewodniczącym Komi-
sji Rewizyjnej  Gminnego Zrzeszenia 
LZS. Młodszy syn Tomasz od 16 lat 
gra w „Stali Osowiec”. W międzycza-
sie próbował swych sił w juniorach 
„Odry Opole”. Podczas studiów  zdo-
był kwalifikacje trenera piłki nożnej  
II klasy i od 6 lat jest trenerem grup 
młodzieżowych  w Osowcu. Córka 
Anna jest kibicem piłki nożnej i od 
kilku lat kibicuje Borussi Dortmund, 
Odrze Opole, Stali Osowiec, Górni-
kowi Zabrze i Silesiusowi Kotórz 
Mały. Działając społecznie w klubach 
sportowych czy w Zrzeszeniu prze-
żywałem chwile sukcesów i chwile 
zwątpienia w sens tego co się robi. 
W tych trudnych chwilach miałem 
wsparcie ze strony żony i dzieci.

– Czego należy życzyć  Przewod-
niczącemu Gminnego Zrzeszenia 
LZS w nowej kadencji?

– Chciałbym, aby w dalszym ciągu 
pozytywnie układała się nasza współ-
praca z Urzędem Gminy i wszyst-
kimi członkami Zarządu Gminne-
go Zrzeszenia, aby nasi sportowcy 
osiągali sukcesy i aby wreszcie na 
terenie naszej gminy powstała hala 
sportowa z prawdziwego zdarzenia.

– Dziękując za rozmowę życzę 
Panu dużo zdrowia , siły i powodze-
nia zarówno w pracy społecznej, jak 
i w życiu osobistym.

Teresa Żulewska

Przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia 
Sportowych w Turawie

Zakres rzeczowy projektu zreali-
zowany w roku 2007:
Trybuny

•  długość: 96,60 m
•  szerokość: 5,50 m
 liczba miejsc siedzących: około 
700 szt. (siedziska plastikowe)

Zakres rzeczowy projektu do zre-
alizowania w roku 2008:
Remont bieżni

•  nawierzchnia z mieszanki mącz-
ki ceglanej i gliny: 2 177,70 m2

•  krawężniki i obrzeża: 407,20 m 
(wewnętrzne) + 446,80 m (ze-
wnętrzne)

Montaż słupów oświetleniowych 
boiska treningowego

•  słupy oświetleniowe
•  przyłącze energetyczne kablo-

we

W lutym br. Gmina ogłosiła prze-
targi na wykonanie oświetlenia wo-
kół boiska treningowego oraz wyko-
nanie remontu nawierzchni bieżni 
wokół boiska głównego. Roboty bu-
dowlane planujemy zakończyć 30 
kwietnia 2008 roku.

AleksAndrA kAnsy 
insPekTor ds. zaMówień Publicznych i inwesTycji

TomAsz Golec 
Główny sPecjalisTa ds. Funduszy zewnęTrznych

sportowe
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Od kilku lat w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Osowcu działa świetlica szkolna, która zapewnia 
opiekę uczniom zarówno przed rozpoczęciem za-
jęć, jak i po ich zakończeniu. Uczęszczają do niej 
nie tylko uczniowie dojeżdżający, lecz również 
miejscowi, których rodzice pracują. Obowiązuje 
u nas zasada akceptacji, życzliwości i dobrowol-
ności. Świetlica w naturalny sposób wspiera dzia-
łania edukacyjne szkoły oparte na aktywnych 
metodach pracy z dzieckiem (metoda projektu, 
kształcenie umiejętności), dostosowanych do jego 
wieku i możliwości. Metody aktywizujące stoso-
wane podczas zajęć prowadzą  do usamodziel-
niania, doskonalą procesy poznawcze, pamięć, 
uwagę, zdolności orientacyjno – porządkowe, a 
także współdziałania w grupie. Zespołowy cha-
rakter zabaw i gier sprzyja ponadto kształtowa-
niu poczucia odpowiedzialności za wykonane 
zadania. Zabawa jest obok nauki podstawową 
formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają 

czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami, 
zainteresowaniami. Odpowiednio dobrane, cieka-
we zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, 
kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegaw-
czość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, 
pamięć i wyobraźnię. Natomiast gry i zabawy 
ruchowe podnoszą sprawność fizyczną.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych 
zwracam na kształtowanie umiejętności współży-
cia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbam 
o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych 
zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. 
Ważne jest także wyrabianie umiejętności na-
wiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie 
umiejętności rozwiązywania sytuacji konflikto-
wych, panowania nad emocjami.

W świetlicy systematycznie odbywają się 
zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebu-
jących pomocy w nauce. Ulubioną formą zajęć 

świetlicowych są zajęcia plastyczno-techniczne 
z wykorzystaniem materiałów kreatywnych. 
Często stają się one pretekstem do poznawa-
nia i rozwiązywania problemów interesujących 
uczniów. W świetlicy działa również szkolny 
zespół wokalny. W godzinach popołudniowych 
mamy do dyspozycji salę komputerową. Przy 
sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w za-
jęciach sportowych i rekreacyjnych na boisku 
szkolnym. Program dydaktyczno-wychowawczy 
co roku wzbogacam autorskim programem. W 
tym roku zgłębiamy zagadnienia ekologiczne i 
poznajemy literaturę dziecięcą innych narodów.  
Dzięki współpracy z pedagogiem, biblioteką, ro-
dzicami, nadleśnictwem świetlica wspiera rozwój 
osobowości i postaw prospołecznych. Dzieci czują 
się związane ze swym środowiskiem i regionem. 
Świetlica w naszej szkole z całą pewnością  jest 
ważnym ogniwem wspierającym rozwój naszych 
uczniów. GraŻyna łukasiewicz

Świetlica szkolna wspomaga rozwój ucznia

W niedzielę 13 stycznia już po raz drugi miesz-
kańcy Rzędowa mieli okazję obejrzeć w swo-
im kościele szkolne przedstawienie jasełkowe 
przygotowane przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Osowcu mieszkających w Rzędowie 
pod kierunkiem pań: Grażyny Łukasiewicz 
oraz Teresy Gallus. Zaprezentowały się tak-
że przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego, 
które dzielnie wspierała pani Beata Warmons. 

W tym roku historia Narodzenia Pana zosta-
ła opowiedziana w nieco niekonwencjonalny 
sposób, gdyż „Świętą Rodzinę i Dzieciątko” 
odwiedzili zupełnie nietypowi goście. Do Bet-
lejem przybyły bowiem najbardziej znane i 
lubiane postacie z bajek. Pokłon Panu oddał 
Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Sierotka 
Marysia, Rybak, nie zabrakło też Pastuszków 
i Zastępu Aniołów. Wszystkich gości prowa-

dziła niezwykła melodia kolęd wykonanych 
przez anielski chór. Świetna gra młodych 
aktorów, którzy z wielkim zaangażowaniem 
wczuwali się w swoje role, wszystkim zgro-
madzonym widzom dostarczyła wielu miłych 
wrażeń. Mamy nadzieję, że ten wspaniały bo-
żonarodzeniowy zwyczaj stanie się tradycją 
dla dzieci z naszej parafii.

GraŻyna łukasiewicz

Jasełka w Rzędowie
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Jednostka OSP w Węgrach 
otrzymała w listopadzie 2007 od 
strażaków z partnerskiej miej-
scowości Wetter\Wengrn (Ruhr) 
w Niemczech w prezencie trzy-
nastoletni samochód VW bus w 
bardzo dobrym stanie technicz-
nym . Prezentem tym sprawili 
nam wielką niespodziankę. Sa-
mochód po dokonaniu drobnych 
napraw kosmetycznych i wypo-
sażeniu w sprzęt ma służyć jako 
wóz ratownictwa technicznego. 
Samochód ten otrzymaliśmy  
z okazji 10 lecia partnerskich 
kontaktów między naszymi 
miejscowościami . W maju za-
mierzamy wspólnie z naszymi 
przyjaciółmi świętować  10 lecie 
naszych kontaktów. Dowiedzie-
liśmy się, że nasi koledzy już od 
trzech lat przygotowywali ten 
samochód dla nas. Kiedy przed 
trzema laty nasza orkiestra dęta 
koncertowała na festiwalu Wet-
ter, mieliśmy okazję zwiedzać  
jednostki straży pożarnej, z ust 
druha Dziuby padło pytanie, czy  
można by było okazyjnie kupić 
samochód, gdyż nasza „Nysa” 
była już w złym stanie. Przyja-
ciele z Niemiec zapamiętali to 
pytanie i gdy tylko nadarzyła  
się okazja, przystąpili do dzia-
łania. Kosztowało ich to wiele 
starań, gdyż gmina zamierzała 
samochód sprzedać. Po wielu 
staraniach udało się władze 
przekonać, aby samochód prze-
kazać jako prezent z okazji 10 
lecia partnerstwa. 24 listopada 
grupa naszych druhów została 
zaproszona do Wetter po odbiór 
samochodu, tam zostaliśmy 
przyjęci i ugoszczeni  na zebra-
niu sprawozdawczym. Z swojej 
strony przekazaliśmy drobne 
upominki. W sprawę przeka-
zania samochodu ze strony 
niemieckiej aktywnie zajęli się 
panowie Walter Knipscheer, 
Wolfgang Stoll i Detlef Fuge. 
Z naszej strony zajmowali się 
sprawą druhowie Jerzy Dziuba 
, Zygfryd Klimek , Andrzej Ma-
tyszok i Michał Morawiec. Przy 
okazji pobytu w Wetter odbyło 
się spotkanie nowo wybranego 
burmistrza Wetter Franka Ha-
senberga z wójtem Waldemarem 
Kampą, na którym panowie 
mieli okazję się poznać i prze-
prowadzić rozmowy.

jerzy dziuba

Moment przekazania kluczy do samochodu.

Prezent dla OSP Węgry

Wiele ostatnio można było usłyszeć i 
przeczytać w lokalnej prasie na temat 
Turawskiego Pałacu. Nie o tym jednak 
pora pisać i komentować coś, co już 
dawno zostało skomentowane. Ludzie 
mówią, mówili i mówić będą. 

A co słychać za zabytkowymi drzwia-
mi Turawskiego Domu Dziecka? 

 Życie toczy się pełną parą. W grud-
niu, zgodnie z tradycją każdego nie-
malże domu, jest obchodzenie Wigilii. 
Tak również było w naszej placówce. 
Przygotowania do tego ważnego świę-
ta trwały już od listopada. Gdy więc 
nadeszła właściwa pora, obok pięknej 
choinki, oprócz naszych wychowanków 
zasiedli zaproszeni goście z panem Sta-
rostą na czele, nasi dobrodzieje  z Nie-
miec, którzy jak co roku przygotowali 
wspaniałe prezenty pełniąc tym samym 
rolę Świętego Mikołaja, oraz osoby, 
które wspierają placówkę nie tylko 
dobrym słowem, ale również dobrym 
gestem. Nie zabrakło również pustego 
nakrycia, bowiem nigdy nie wiadomo, 
kiedy ktoś zapuka i poprosi nas o po-
moc. Dzieci przygotowały jasełka, któ-
re pozwoliły duchowo nastroić się do 
świąt. 

A co potem? Potem wróciliśmy do 
swoich zajęć. Dzieci oczywiście rzuciły 
się w wir nauki, bowiem koniec pierw-
szego okresu był już tuż, tuż i dla nie-
których najwyższa to pora nadrobić za-
ległości w nauce. Wiadomo jednak, że 
nie samą nauką dzieci żyją. Czas prze-
znaczony na wypoczynek spędzany jest 
bardzo aktywnie przez dzieci. Chętni 
uczestniczą w doskonaleniu pływania 

na opolskiej krytej pływalni, inni spo-
śród wychowanków mogą poślizgać się 
na łyżwach w opolskim Toropolu. Nie 
brakuje też wyjazdów do kina czy tea-
tru. Dużą frajdą był dla dzieci wyjazd 
do aquaparku w Tarnowskich Górach. 
Karnawał zakończyliśmy, jak to przy-
stało na mieszkańców pałacu, balem 
kostiumowym, na którym wybrani zo-
stali król i królowa karnawału. Wraz 
z końcem pierwszego semestru nad-
chodzi wymarzony czas dla uczniów 
– ferie. Artykuł ten piszę w przededniu 
wyjazdu dzieci na zimowisko do Rabki 
Zdrój. Dzieci oczywiście są spakowane 
i w pełni gotowe i o niczym innym nie 
mówią, tylko o atrakcjach, jakie na nie 
czekają. O tym, co ciekawego wydarzy-
ło się na zimowisku, na pewno będzie 
można przeczytać już w następnym 
wydaniu Fali. 

    Jak można wyczytać między wier-
szami, mieszkańcy i pracownicy domu 
nie biorą sobie mocno do serca słów po-
jawiających się w prasie odnośnie na-
szej placówki. Patrzymy w przyszłość 
z nadzieją i optymizmem, wierząc, że 
życie, które pisze różne scenariusze, 
znów okaże się naszym sprzymierzeń-
cem. Dzieci poświęcają się zdobywaniu 
wiedzy, rozwojowi umiejętności i relak-
sowi. Słowem - życie w pałacu toczy się 
swym kołem. Czasem tylko korytarzem 
przemknie duch czasu i przypomni o 
mijającym czasie, mówiąc szeptem, że 
pora wziąć się do pracy, bo szkoda mar-
nować czas na rozmowy...

adaM bochenek

Pałacowe scenariusze
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Drodzy czytelnicy kwartalnika „Fala”, 
razem dotarliśmy do ostatniego etapu 
naszej wizyty w partnerskiej Gminie 
Saalfelder Höhe. W ostatnim dniu 
naszej wizyty pojechaliśmy zwiedzić 
cudownie i malowniczo położone miej-
scowości. Pokazano nam atrakcje tu-
rystyczne, które dla swoich turystów 
oferuje piękna kraina Turyngii. Z sa-
mego rana po śniadaniu pojechaliśmy 
wśród malowniczo położonych lasów 
w dolinie rzeki Schwarze do miejsco-
wości Schwarzburg, w której znajdują 
się ruiny zamku. Tylko jeden budy-
nek kompleksu jest wyremontowany 
i w nim odbywają się wspaniałe letnie 
koncerty. Następnie z tej przepięknej 

okolicy przejechaliśmy znowu doliną 
rzeki do miejscowości Obstfelders-
chmiede, gdzie pozbyliśmy się na-
szych samochodów i znaleźliśmy się 
na stacji kolejowej. Nic nie było w tym 
dziwnego, ponieważ stacje kolejowe 
znajdują się prawie wszędzie, jednak 
tu w Turyngii jest taka specyficzna 
linia kolejowa  składająca się z trzech 
niezależnych odcinków. Cała trasa ma 
30 km i podzielona jest na odcinek 
położony w dolinie rzeki Schwarze, 
Rottenbach–Kalzhiitte, odcinek  Obst-
felderschmiede – Lichtenhein nazy-
wany kolejką górską Oberweisbacher 
i trzeci płaski odcinek łączący górną 
stację Lichtenchein z miejscowością 

Cursdorf. I tak pojechaliśmy kolejką 
górską na odcinku 1387,8 m, różnicy 
poziomów 323 m i przy kącie nachy-
lenia stoku od 23,92 – 25,00 %. Dwa 
wagony tej kolejki zawieszone są na 
dwóch końcach liny i kiedy jeden wcią-
gany jest w górę, drugi zjeżdża na dół. 
W połowie trasy znajduje się mijanka, 
którą widać na zdjęciu. Cała podróż 
na górę trwa 18 minut przy szybko-
ści przejazdu 1,6 km/h. Na górze 
przesiedliśmy się do elektrycznej już 
kolejki i nią dojechaliśmy do miejsco-
wości Cursdorf, gdzie czekały na nas 
nasze  samochody. W kolejce tej była 
też mała atrakcja, ponieważ znalazł 
się tam aptekarz w swoim dawnym 
stroju i sprzedawał miejscowy specy-
fik na wszystkie dolegliwości. Muszę 
powiedzieć, że rzeczywiście pomagał 
na wiele dolegliwości. Ze stacji poje-
chaliśmy do restauracji na górze pod 
nazwą „Fröbelturm”. Tu zjedliśmy 
obiad, a potem poszliśmy na wieżę 
zobaczyć malowniczo rozciągające się 
tereny Turyngii. Jest to ich najwyższy 
punkt, więc można było podziwiać całą 
Turyngię. Wieża ta nosi swoją nazwę 
od Friedricha Fröbels, który mieszkał 
tu w latach 1782 – 1852. Friedrich 
Fröbels  był wielkim pedagogiem i 
to w jego głowie w latach 1845 -1849 
zrodziła się idea przedszkoli. Prak-
tycznie był założycielem pierwszego 
z nich. Jego słynny cytat to „Kommt, 
lasst uns unsern Kindern leben” 
co w wolnym tłumaczeniu znaczy 
- chodźcie, pozwólcie naszym dzie-
ciom żyć. Następnie pojechaliśmy do 
miejscowości Sitzendorf, gdzie znaj-
duje się regionalne muzeum maszyn 
parowych. Znajduje się tu oryginalna 

WIZYTA STRAŻAKÓW W PARTNERSKIEJ

PIĘKNE OKOLICE
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maszyna parowa firmy MAN z 1913 
r. Co jest istotne, znajdują się w niej 
oryginalne części i jest uruchamiana 
dla zwiedzających. Porusza ją jednak 
nie para, ale sprężone powietrze. W 
następnych pomieszczeniach tego 
muzeum znajdują się  różnego rodza-
ju ciekawostki i eksponaty, które mogą 
znaleźć się w takim muzeum techniki. 
Są tu różnego rodzaju zegary, maszyny 
rolnicze, traktory, sprzęt codziennego 
użytku i maszyny, które służyły przy 
wydobywaniu łupka i poszukiwaniu 
złota w miejscowej rzece Schwarze. Tu 
też znaleziono największy samorodek 
złota w Niemczech. W rzece tej przez 
setki lat szukano złota i znaleziono go 
dość sporo. W innych pomieszczeniach 
znajdują się eksponaty zwierząt żyją-
cych tu teraz i przed laty. Znajduje się 
tu też parę legendarnych zwierząt, jak 
„Rasselbock” to taki zając z rogami. Z 
nim związana jest bardzo silna legen-
da, ale i zarazem tradycja. O „Rassel-
bocku” są już wzmianki w encyklopedii 
Gajusa Linusa Secundisa „Naturalnea 
historia” z 23-79 roku naszej ery, w 
opracowaniach Konrada Gesnera  z 
lat 1516-1565 i wielu innych. Trady-
cja tego stworzenia jest tak silna, że 
do dnia dzisiejszego na przełomie maja 
i czerwca odbywają się wspólne polo-
wania na to zwierzę. Po zakończeniu 
polowania ucztuje się przy ognisku i 
świętuje. Jest też jeszcze parę innych 
atrakcji, jak kura, która ma jedną nogę 
dłuższą, tak aby mogła swobodnie po-
ruszać się po zboczach górskich. Jest 
tu też powietrze górskie butelkowa-
ne. Mieszkańcy tych terenów umieją 
sprzedać swoje legendy, cieszyć się ich 
posiadaniem, a przez to ściągnąć do 
siebie wielu turystów. Myślę, że my też 
powinniśmy się zastanowić, jak przy-
ciągnąć turystów na nasze wspaniałe 
tereny. Przecież u nas też są legendy, 
chociażby nasze „Rakwioły”, ale to po-
zostawiam już inwencji Was samych. 
Z muzeum techniki i tych przeróżno-
ści pojechaliśmy do fabryki porcelany. 
Tutaj można było zobaczyć arcydzieła 
zrobione ręcznie z porcelany, od zastaw 
stołowych po lampy, wazony i figurki. 
Całe obrazy i całe historie. Można też 
było nabyć parę małych przedmiotów 
na pamiątkę, ponieważ te naprawdę 
piękne arcydzieła kosztowały wiele 
Euro. Z Fabryki pojechaliśmy do miej-
scowości Burkarsdorf, gdzie akurat 
miejscowa grupa mężczyzn stawiała 
Drzewko Majowe o wysokości 24 m. 

W tym dniu cała miejscowość miała 
festyn, w czasie którego przygrywa-
ła czeska kapela. Tradycja stawiania 
drzewka majowego pochodzi z czasów 
Hrabiów i władców ziemskich, kiedy 
to Hrabia darował drzewo majowe ze 
swego lasu, które potem mogli sobie 
zabrać najubożsi mieszkańcy miej-
scowości. Dlatego wybierano jak naj-
większe drzewo, aby było jak najwię-
cej drewna. Tradycja ta trwa do dnia 
dzisiejszego i do postawienia drzewa 
nie używa się żadnych narzędzi oprócz 
pomocniczych podpór z drewna oraz 
siły rąk ludzkich. No i oczywiście du-
żych ilości piwa, aby drzewo stało jak 
najdłużej W tym roku w dniu 1 maja 
chcemy po raz pierwszy przy współ-
udziale naszych strażaków z Niemiec 
postawić takie drzewo w Bierdzanach 
w czasie ich wizyty, na co już teraz ser-
decznie zapraszam. Może ta tradycja 
też przyjmie się u nas. Na koniec tak 
atrakcyjnego dnia zaproszeni zosta-
liśmy do jednego ze strażaków, który 
jest właścicielem dawnej wiejskiej Sali 
i tam mieliśmy kolację i czas na wspo-
mnienia dnia. Jednak wspomnienia 
nie trwały długo, bo całkiem niespo-
dziewanie w sąsiedniej miejscowości 
wybuchł pożar budynku mieszkalnego 
i na własne oczy mogliśmy zobaczyć 
zmagania niemieckich strażaków w 
akcji ratowniczo-gaśniczej. Następ-
nego dnia przed wyjazdem zostaliśmy 
zaproszeni do wiatraka, ponieważ od-

bywał się akurat w Niemczech pokaz 
młynów i młynarstwa. Impreza taka 
jest organizowana co dwa lata w ca-
łych Niemczech w Zielone Świątki. Po 
uraczeniu nas regionalnymi plackami i 
pożegnaniach, którym nie było końca, 
odjechaliśmy do domu. Tak w skrócie 
przybliżyłem państwu okolice Turyn-
gii, w której mamy naszych wspania-
łych partnerów i przyjaciół. Nie sposób 
jest opowiedzieć wszystkiego z deta-
lami i pokazać na łamach Fali wielu 
wspaniałych zdjęć z tych miejsc. Jeśli 
więc ktoś kiedykolwiek będzie w tych 
okolicach, to zapraszam do ich zwie-
dzenia. Ludzie tam są bardzo mili, 
uprzejmi i zawsze bardzo chętnie po-
każą to, co mają najlepszego. Ja żeg-
nam się z państwem i o ile będę mógł 
w tym roku uczestniczyć w wizycie w 
Niemczech, to na pewno podzielę się z 
państwem wrażeniami z tego pobytu. 

Korzystając również z okazji chciał-
bym złożyć wszystkim czytelnikom 
„FALI” z okazji nadchodzących świąt 
Wielkanocnych wszystkiego naj-
lepszego, wiele radości i łask Zmar-
twychwstałego Pana, wielu sukcesów 
zawodowych i wiele miłości i radości 
w Waszych rodzinach. Samych tylko 
pogodnych, radosnych i wesołych dni 
oraz spełnienia tego, co kryje się w 
każdym z Waszych ciepłych i serdecz-
nych serc.

koMendanT GMinny zosP rP w Turawie 
arTur Gallus

GMINIE SAALFELDER HÖHE

I CIEKAWE HISTORIE
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W nawiązaniu do poprzedniego odcin-
ka początków polskiego szkolnictwa w 
Turawie i na życzenie kilku uczennic 
chcę jeszcze raz powrócić do sprawy 
zapisywania uczniów do poszczegól-
nych klas. Jak napisałem, generalnie 

cofano uczniów chodzących poprzednio 
już do szkoły niemieckiej o jeden rok 
z uwzględnieniem zasady, że naukę w 
niej rozpoczęły w dniu 1 kwietnia dzieci 
sześcioletnie, które w pierwszym pół-
roczu tego roku oraz w drugim półro-
czu poprzedniego roku kończyły sześć 
lat. Stosując tę zasadę okazało się, że 
do pierwszej klasy w 1946 r. zaczyna-
ły chodzić dzieci z dwu i pół roczników, 
tj. urodzone w 1939, 1938 i w drugim 
półroczu 1937.  Liczebność takiej klasy 
wynosiła około 60 dzieci i była nie do 
zaakceptowania. Aby tę sytuację trochę 
rozładować postąpiono, według relacji 
wspomnianych wyżej uczennic, następu-
jąco: ustawiono w jednym, długim sze-
regu uczniów z roczników 1937 i 1938 
i co bardziej rosłych lub rozwiniętych 
przesuwano do klasy wyżej. W praktyce 
były to najczęściej dziewczęta, jako że 
one jak wiadomo w dzieciństwie rozwija-
ją się wcześniej. I tak teraz druga klasa 
składała się z uczniów: druga połówka 
rocznika 1936, rocznika 1937 i dodatko-
wo dziewczyn z rocznika 1938. I była ta 
klasa tylko trochę mniej liczna niż klasa 
pierwsza. Z nowym rokiem szkolnym we 
wrześniu 1949 r. oprócz dzieci z Kotorza 
Wielkiego do naszej i tak już przełado-
wanej szkoły zaczęły uczęszczać dzieci 
z domu dziecka. Wtedy nie było innego 
wyjścia, tylko musiano z dwoma klasami 
przenieść się do innego budynku i tak 
klasę bodajże IV umieszczono w naszym 
pałacu, a klasę V w budynku admini-
stracyjnym PGR- dawne mieszkanie 
hrabiowskich inspektorów i poprzednio 
do 1922 r. „Stary Rentamt” (dział eko-
nomiczny). W związku z tym dotych-

czasowa obsada nauczycielska okazała 
się niewystarczająca i do Turawy trafiły 
dwie nowe nauczycielki: p.Sarnecka Ja-
nina i p.Urban Stanisława. Nie zagrzały 
tu miejsca, gdyż z nowym rokiem szkol-
nym we wrześniu 1951 r. już u nas nie 

występują. Jest za to czwórka nowych 
nauczycieli: panie Lichy Gertruda i 
Gardocka Teresa oraz panowie Wielgos 
Edward i Jarecki Stanisław. Pani Lichy 
Gertruda rozpoczęła nauczanie języka 
rosyjskiego w klasach V-VII. Był ku 
temu najwyższy czas, ponieważ absol-
wenci naszej szkoły mieli duże trudności 
z tym językiem w szkołach ponadpod-
stawowych, gdzie nauczanie tego języka 
prowadzono w oparciu o program, który 
zakładał, że we wszystkich polskich pod-
stawówkach ten przedmiot był od piątej 
klasy nauczany.

Od jesieni 1951 r. dotychczasowy kie-
rownik szkoły Dionizy Czabak cały czas 
choruje. Jego obowiązki, choć niechęt-
nie, pełni przez pół roku pani Vincen-
tyna Moszczyńska, by je od lutego 1952 
przekazać młodemu, ale energicznemu 
Edwardowi Wielgosowi. Od półrocza 
1952 z Turawy odchodzi definitywnie 
schorowany pan Czabak- organizator 
tutejszej polskiej szkoły, a wraz z nim 
jego małżonka Janina. Obydwoje, jak 
się wydaje, nie mieli ukończonych szkół 
pedagogicznych. 

Również w roku 1952 odchodzi 
p.Lichy i p.Gardocka, ale przychodzą 
dwie nowe, już absolwentki 5-letniego 
Liceum Pedagogicznego z ul. Luboszy-
ckiej w Opolu- panie Anna Grycan i 
Józefa Michoń oraz nowa nauczycielka 
języka rosyjskiego- p. Władysława Ber-
nardyn. Teraz kadra nauczycielska się 
ustabilizowała i przez następne 2 lata 
do czerwca 1954 pozostaje niezmie-
niona. W pierwszych latach po wojnie 
budynek byłej stanicy młodzieżowej z 
konieczności przystosowany do potrzeb 

szkolnictwa pękał w szwach. Chodziły tu 
teraz roczniki przedwojenne najbardziej 
liczne.  W tej sytuacji po dojściu dzieci 
z Kotorza W., a później jeszcze z domu 
dziecka, wszystkie czynniki lokalne, tj. 
władze gminne, kierownictwo szkoły i 

rodzice, czyniły starania o wybudowanie 
nowej szkoły. Starania zostały uwieńczo-
ne sukcesem i w 1953 r. została przez 
Miastoprojekt Katowice wykonana do-
kumentacja. Inwestorem był wydział 
oświaty przy Powiatowej Radzie Naro-
dowej w Opolu. Z jej ramienia budowę 
pilotował Inspektor Szymon Kausz. W 
Turawie powołano społeczny komitet 
budowy szkoły w składzie: Czesław 
Goszczyński, L. Mioduszewski, J. Bie-
gański, S. Kensy, L. Kupka i Anna Gry-
can. Głównym wykonawcą było Opol-
skie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Terenowego- popularna Terenówka. 
Kierownikiem budowy był pan Segieth, 
a kolejnymi mistrzami panowie Klich, 
Vogtmann i Kornek z Luboszyc, ojciec 
znanego bramkarza Budowlanych, póź-
niejszej Odry Opole- Konrada Kornka, 
broniącego z powodzeniem także bram-
ki reprezentacji Polski w piłce nożnej. 
Dużą część robót, zwłaszcza pomocni-
czych, wykonali z inicjatywy i zachęty 
społecznego komitetu sami mieszkańcy. 
Budowę prowadzono w latach 1954-
1956. Wybudowano budynek jaki dzisiaj 
znamy, jednopiętrowy z ośmioma salami 
lekcyjnymi, salą gimnastyczną, węzłami 
sanitarnymi na obu kondygnacjach i z 
centralnym ogrzewaniem. Była szkołą 
na owe czasy nowoczesną, a i dziś nic 
jej nie brakuje, zwłaszcza gdy aktualnie 
nowa Pani Dyrektor z zapałem przystą-
piła do prac modernizacyjnych- co wszy-
scy widzimy- bądź co bądź półwiekowego 
obiektu. Już teraz nasza szkoła wygląda 
zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz jak 
nowa. Niestety nie zachowały się z lat 
1954-56 tj. z lat można by powiedzieć 

O szkole odc. VI
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najciekawszych, protokoły posiedzeń 
Rady Pedagogicznej, a to one są dla mnie 
głównym źródłem wiadomości do pisania 
niniejszej historii. W związku z tym mu-
siałem rozmawiać z wieloma osobami, 
wtedy uczniami, jak również prowadzić 
korespondencję z byłymi, jeszcze dziś na 
szczęście żyjącymi i coś pamiętającymi 
nauczycielami, jak Pani Józefa Michoń z 
Nysy czy Pan Rudolf Gryga z Armstadt 
w RFN. Późną jesienią 1954 do wojska 
zostają powołani kierownik Wielgos i Ja-
recki Stanisław. W ich miejsce przycho-
dzi młoda nauczycielka, której nazwiska 
nie udało mi się ustalić- o przezwisku 
„Młodzik” i Pan Lalicz. W następnym 
roku Pana Lalicza zastąpiła Pani Knop. 
Obowiązki kierowania szkołą przej-
muje na 2 lata Anna Grycan. Jeszcze 
w czasie trwania niektórych prac wy-
kończeniowych w nowej szkole, już na 
wiosnę 1956 r. do gotowych pomieszczeń 
lekcyjnych przeprowadziły się stopnio-
wo w pierwszej kolejności klasy uczące 
się dotąd w Pałacu i budynku admini-
stracyjnym PGR. Z dniem 1 września 
1956 r. natomiast już wszystkie klasy 
rozpoczęły nauczanie w budynku nowej 
szkoły. W dotychczasowym budynku 
urządzono przedszkole i jest w nim do 
dziś. Pierwszym kierownikiem w nowej 
szkole został na jeden rok Pan Henryk 

Kołodziejczyk. Nauczał w VII kl. języka 
polskiego i biologii i w V kl. matema-
tyki i biologii. Pozostali nauczyciele to: 
ucząca nieprzerwanie od 1946 r. Pani 
Vincentyna Moszczyńska, która uczyła 
matematyki i geometrii we wszystkich 
pozostałych klasach, Pani Michoń- hi-
storia, geografia i w-f, Pani Grycan- 
fizyka, chemia i język rosyjski, a Pani 
Urszula Kołodziejczyk- język polski. 
Tak więc w nowej szkole, gdy wszystkie 
klasy mieściły się pod jednym dachem, 
z powodzeniem nauczało pięciu nauczy-
cieli. Natomiast już w roku następnym, 
tj. 1957/58, z uwagi na to, że roczniki 
powojenne były wówczas bardzo nielicz-
ne, etatowo do grona nauczycielskiego 
należało już tylko 4 nauczycieli. Byli to: 
kierownik szkoły Rudolf Gryga, Panie 
Moszczyńska, Michoń i Krystyna Krza-
nowska-Wrona, ale to już inna historia.

Spostrzegawczy czytelnik zauważył 
zapewne, że od początku polskiej szkoły 
w Turawie cały czas do 1957 r. przewija 
się nazwisko nauczycielki matematyki 
Pani Vincentyny Moszczyńskiej. Przy-
szła do nas jako pierwsza i wytrwała u 
nas do końca swoich dni. Urodzona w 
1887 r., od 1956 r. pracowała jeszcze na 
¾ etatu nie mogąc rozstać się z naszą 
szkołą. Była osobą wyjątkowo dobrą jako 
nauczyciel i człowiek- czego niestety nie 

można powiedzieć o wszystkich, którzy 
w początkowym okresie przewinęli się 
przez naszą szkołę. Była przez wszyst-
kich uczniów bardzo lubiana, a jej prze-
zwisko „Staroł” wymawiane było przez 
nich ze czcią i szacunkiem. Jako jedyna 
z nauczycieli pracujących po wojnie w 
turawskiej szkole spoczywa na naszym 
cmentarzu w Kotorzu Wielkim ( zmarła 
w 1979 r. ). Cześć jej pamięci i pokój jej 
prochom. 

Nasze zdjęcia dostarczone przez Pa-
nie Teresę Król z Turawy i Hildegardę 
Król z Marszałek przedstawiają:

1. Absolwentów VII klasy z nauczy-
cielami w czerwcu 1952. W środku sie-
dzą nauczyciele- w okularach Pani Lichy 
Gertruda, Wielgos Edward, Vincentyna 
Moszczyńska i Jarecki Stanisław. Zaska-
kuje duża ilość dziewcząt- to ta dawna 
druga klasa, o której piszę w tekście 
powyżej.

2. Mieszaną grupę uczniów V, VI i VII 
klasy z gronem nauczycielskim przed 
budynkiem nowej szkoły na rozpoczę-
cie roku szkolnego 1956-1957. Siedzą od 
prawej: kierownik szkoły Henryk Koło-
dziejczyk, Panie J. Michoń, V. Moszczyń-
ska, U. Kołodziejczyk, A. Grycan.

Na tym historię szkoły w Turawie 
kończę. alFred kuPka

R E K L A M A



1�� marzec��008f a l a

Poprzednich częściach przedstawi-
łem wspomnienia rodzimych miesz-
kańców, którzy przeżyli II wojnę 
światową. W tej części przedstawiam 
wspomnienia 88 letniego mieszkań-
ca Rzędowa Pana Wojciecha Łaza-
rza. Pan Łazarz urodził się w ma-
łej wiosce w powiecie olkuskim, w 
obecnym województwie śląskim, w 
listopadzie 1945 roku został odde-
legowany przez Lasy Państwowe z 
Bytomia do nadleśnictwa w Tura-
wie. Objął wtedy posadę gajowego 
w Rzędowie. Wiedza Pana Łazarza 
dotycząca historii naszej gminy jest 
tak ogromna, że w następnym wy-
daniu Fali przedstawię wywiad z tak 
ciekawym człowiekiem.

jerzy Farys

Wspomnienia 
Wojciecha Łazarza

Była jesień. W wiosce Rzędów od-
bywały się omłoty , które prowadził 
gospodarz Karol Moch. Na całej wsi 
młócił stodołę po stodole. W tym 
dniu młócono w gospodarstwie Ka-
rola Feliksa. W czasie tych omłotów 
mimo huku maszyny wszyscy za-
trudnieni przy młóceniu zboża usły-
szeli ogromne wybuchy bomb. Cała 
wieś zadrżała. Moch Karol wyłączył 
maszynę, a wszyscy pracownicy po-
uciekali z tej maszyny i opuścili go-
spodarstwo. Uciekali do lasu za leśni-
czówkę w kierunku Imielca. Okazało 
się, że był to nalot samolotów bom-
bowych na zapory Jeziora Turaw-
skiego, który miał miejsce w 1945 
roku. Ponieważ nad wałami Jeziora 
Turawskiego wisiały balony, które 
chroniły przed zrzuceniem bomb, 
samoloty omijały Jezioro Turawskie 
i zrzucały bomby na łąki Rzędowa 
raz na Michalonce. Do dzisiejszego 
dnia są dziury po tych bombach na 
łąkach Imielca i w lesie. Wojska ro-

syjskie wkroczyły do Rzędowa 21/22 
stycznia 1945r. Najpierw pozbierali 
wszystkie konie oraz mężczyzn, któ-
rzy nie zdążyli się ukryć. Pierwsze 
wojska rosyjskie były łagodne, nie 
dokuczały, ale kradły. W następnych 
dniach nadeszły drugie wojska rosyj-
skie, ale już brutalnie obchodzili się 
z mieszkańcami. Gwałcili kobiety i 
kradli żywność, a przede wszystkim 
wódkę, mięso, szynkę oraz kiełba-
sę. Po kilku dniach zaczęli zabierać 
wszystkie bydło ze wsi, które pro-
wadzili do Zakrzowa Turawskiego 
do byłej gorzelni. Tam kobiety pod 
przymusem były zatrudnione do do-
jenia krów. Z tego mleka robiły ma-
sło i sery. Mężczyźni zaś rozjeżdżali 
się po sąsiednich wioskach i zwozili 
dla krów siano. Po pewnym czasie 
kobiety zostały zwolnione do domu. 
Natomiast chłopi musieli prowadzić 
te krowy do Częstochowy. Z Rzędo-
wa było kilku chłopów, którzy te kro-
wy prowadzili, m.in. świętej pamięci 
Feliks Karol, Mazur Antoni, Mazur 
Józef, Pytel Antoni, Słowik Igna-
cy i Kula Maksymilian. Wszyscy ci 
mężczyźni zwolnieni zostali w Czę-
stochowie i mogli wrócić do domu 
piechotą. Feliks Karol opowiadał, że 
jak rano wyszedł z Częstochowy, to 
wieczorem był w Rzędowie. Po dro-
dze znalazł skrzypce i gdy wracał do 
domu, a jechało wojsko ruskie, to on 
na tych skrzypcach zaczął grać. Ru-
scy żołnierze bardzo się z tego śmiali 
i w związku z tym nie zabierali go 
z tej drogi. W okresie letnim 1945r. 
sprowadzili Rosjanie do Rzędowa 
około 50 niemieckich  jeńców. Nie-
wolnicy ci kosili i suszyli na łąkach 
trawy, które Rosjanie zabierali dla 
krów. Jeńcy ci mieszkali w leśni-
czówce w Rzędowie, naturalnie pod 
ścisłym nadzorem wojsk sowieckich.  
Pan Wojciech Łazarz wspomina, że 
jak po wojnie pojechał do Opola na 
rowerze, to widział, jak niemieccy 
żołnierze będący w niewoli wywozi-

li z miasta śmieci ulicą prowadzącą 
z dworca wschodniego w kierunku 
Gosławic. Na tym wozie ze śmiecia-
mi, który ciągnęło sześciu jeńców 
niemieckich, siedziało 2 żołnierzy 
polskich z bronią maszynową. Obok 
wozu do ulicy równolegle z ciągnię-
tym wozem szło 2 polskich żołnierzy. 
Było mi wtedy żal tych niemieckich 
jeńców.

Wojska z naszego terenu i ościen-
nych gmin skoncentrowano w Opo-
lu. Wtedy Rosjanie spalili Opole. W 
nocy było widać ogromne łuny ognia 
nad Opolem. Później po spaleniu 
tego miasta cały front poszedł na 
zachód. Nie było już u nas żołnierzy 
ruskich z wyjątkiem żołnierzy będą-
cych na Rybaczówce przy Jeziorze 
Turawskim.  Rosjanie zajmowali 
się odłowem ryb, które dostarczali 
na front posuwający się w kierunku 
Berlina. Kobiety z Rzędowa chodziły 
na Rybaczówkę zanosząc Rosjanom 
masło, sery oraz jajka. Za przynie-
sione produkty otrzymywały sól, 
cukier, kaszę i świeczki. Ponieważ 
od Ruskich można było nabyć naj-
potrzebniejsze środki żywnościo-
we, a przede wszystkim sól i ryby, 
kobiety z Rzędowa zaraz po froncie 
chodziły na piechotę do Opola, han-
dlować mlekiem, maślanką, masłem, 
serami i jajkami. Za przyniesione to-
wary otrzymywały naftę, świece, sól, 
cukier i mąkę. Pół roku po froncie 
uruchamiano kolej Opole- Kluczbork 
przez Kotórz Mały. Była to wielka 
wygoda, ponieważ ludzie nie musieli 
piechotą chodzić do Opola. Początko-
wo jeździłem na rowerze, ale długo 
nim nie pojeździłem, bo Rosjanie za-
brali mi rower- wspomina pan Woj-
ciech. Pieszo chodziłem z towarem, 
który przygotowała mi żona- dodaje. 
Ruskie gospodarstwo rybne na Ry-
baczówce spełniało ważną rolę dla 
ludzi z Rzędowa i ościennych wio-
sek, ponieważ tam zaopatrywali się 
w sól, kaszę i ryby. Prowadzony był 
handel wymienny. Latem 1945r. do 
Rzędowa przyjechali Rosjanie i za-
brali Agnieszkę P… i Martę Moch, 
a następnie zawieźli je do Suchego 
Boru. Tam pracowały w kuchni. Po 
pół roku wróciły do Rzędowa. Po 
pewnym czasie Agnieszka urodziła 
syna, któremu nadała imię Józef. 
Gdy jej syn podrósł, poszedł do ka-
capów i powiedział im, że jego ojciec 
jest ruskim żołnierzem i on chciałby 
odnaleźć ojca albo otrzymać jakieś 
przywileje po żołnierzu ruskim.

dokończenie na str. 17

Myśmy żyli w czasie II wojny światowej



marzec��008� 1�f a l a

dokończenie ze str. 16

Józka zabrali do Wrocławia, dali 
mu pracę jako dziecku po ruskim ka-
capie. Był chytry, więc za pewien czas 
prysnął za granicę i w ogóle do Polski 
nie przyjeżdża.

Po II wojnie światowej władzę objął 
rząd ludowy. Prezydentem został Bo-
lesław Bierut. Wybrany prezydent źle 
rządził, tzn. ludzie narzekali na niego 
i nie byli zadowoleni z wybranego pre-

zydenta. Gdy zmarł Stalin, to Bierut 
pojechał na pogrzeb do Moskwy. Bole-
sław Bierut zachorował, okazało się, 
że jego stan jest poważny. Jak wracał 
do Polski, to już samolotem w trum-
nie.

Wiosną stawałem na komisję pobo-
rową do wojska, wspomina Pan Ła-
zarz. Punktem zbornym była karczma 
w Ozimku. Tam podszedł do mnie 
mężczyzna w moim wieku i powiada: 

Ja Cię znam, tyś jest z Rzędowa, ale 
ty mnie nie znasz, bo jestem z Kadłu-
ba Turawskiego i nazywam się Józef 
Grysczyk. Zapytał mnie, czy byłem 
na wojnie, odpowiedziałem: nie. A on 
mi oświadczył, że niedawno wrócił z 
wojny po 4 latach i zaś go rejestrują 
na wojnę. Grysczyk z Kadłuba Turaw-
skiego żyje do dnia dzisiejszego i jest 
moim serdecznym przyjacielem.

sPisała doMinika koMPala

Myśmy żyli w czasie II wojny światowej – Wspomnienia Wojciecha Łazarza

W roku 2008 Urząd Gminy zgodnie z 
wieloletnim planem inwestycyjnym 
planuje przeprowadzenie kolejnych 
remontów dróg gminnych:

1. Szkolna - Kotórz Mały
2. Stawowa - Kotórz Wielki
3. Nowa - Zawada
4. Brzegowa - Zawada
5. Kępska - Zawada
6. Młyńska - Trzęsina
7. Polna - Trzęsina
8. Zielona - Osowiec
9. Polna - Bierdzany
10. Klonowa - Zawada (w przy-

padku zabezpieczenia współfinanso-
wania)

W zamierzeniach inwestycyj-
nych ujęte jest uzupełnienie w 
sołectwach oświetlenia, wodo-
ciągów i kanalizacji na podstawie 
złożonych dotychczas wniosków 
sołtysów i mieszkańców. W tym 
zakresie przede wszystkim prio-
rytetem jest likwidacja odorów 
w Trzęsinie oraz poprawa jako-
ści wody z ujęcia w Marszałkach. 
Rezultaty te mają być osiągnięte 
przez zaprojektowanie i wykona-
nie (jeżeli w budżecie będzie wy-
starczające pokrycie na szacowa-
ną wartość robót budowlanych) 
obejścia kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w przypadku Trzę-
siny. Natomiast zadania w celu 
poprawy jakości wody w Mar-
szałkach to opracowanie projektu 
budowlanego na połączenie sieci 
wodociągowych ujęć Kadłub Tu-
rawski i Marszałki oraz rozbudo-
wa ujęcia wody w Marszałkach. 
Ponadto przewidziane jest roz-
poczęcie prac nad opracowaniem 
dokumentacji na wykonanie wo-
dociągów na obrzeżach Zbiornika 
Turawa i poprawę infrastruktury 
technicznej oraz jakości wody w 
Jeziorze Średnim.

raFał kuchTa

Zadania inwestycyjne na 2008 r.

Zadaniami inwestycyjnymi wymie-
nionymi w Strategii Rozwoju Gminy 
Turawa, które wybijają się na czoło 
inwestycji koniecznych do zrealizo-
wania w obszarze priorytetowym 
„Gospodarka lokalna i infrastruk-
tura techniczna”, są: 

Pozycja 2: Kanalizacja sanitarna 
Kotorza Wielkiego i południowego 
brzegu Jeziora Turawskiego oraz 
miejscowości Marszałki i północnego 
brzegu Jeziora Turawskiego, miej-
scowości Węgry

Pozycja 4: Kanalizacja miejscowo-
ści: Rzędów, Kadłub Turawski, Za-
krzów Turawski, Ligota Turawska, 
Bierdzany.

Skanalizowania tak dużego ob-
szaru Gmina Turawa może dokonać 
jedynie poprzez zewnętrzne dofinan-
sowanie. W przypadku naszej gmi-
ny w grę wchodzi jedynie Fundusz 
Spójności, który dofinansowuje duże 
projekty w dziedzinie ochrony śro-
dowiska i transportu. W Polsce in-
stytucją wdrażająca ten instrument 

finansowy jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) oraz fundusze 
wojewódzkie - WFOŚiGW. Jednak 
ani gmina, ani związek międzyg-
minny nie może być beneficjentem 
(wnioskodawcą) pomocy z Funduszu 
Spójności. NFOŚiGW nakazał, aby 
beneficjentami Funduszu Spójności 
były już działające lub specjalnie 
utworzone spółki. Zadaniem spó-
łek   byłoby wnioskowanie o środki, 
a następnie zarządzanie realizacją 
projektu, przejęcie funkcjonujące-
go w obszarze zlewni oczyszczalni 
ścieków majątku oraz stanie się 
właścicielem nowowytworzonego, 
w ramach projektu, majątku kana-
lizacyjnego lub wodno-kanalizacyj-
nego. 

W celu stworzenia spółki – bene-
ficjenta o odpowiednim potencjale 
majątkowym i o znaczącym zakre-
sie projektu Gmina Turawa i Gmina 
Łubniany zawiązały w dniu 9 stycz-
nia 2008 roku spółkę pod nazwą 
„Wodociągi i Kanalizacja Turawa 

– Spółka z ograniczona odpowie-
dzialnością”.

Wcześniej, bo w dniu 30 listo-
pada, Rada Gminy Turawa podję-
ła uchwałę w sprawie utworzenia 
Spółki: WiK Turawa z siedzibą w 
Kotorzu Małym. 

Niepowodzeniem zakończył się 
wybór prezesa spółki, osoby odpo-
wiedzialnej za tworzenie spółki, 
zespołu projektowego i składa-
nie wniosku o dotację z Funduszu 
Spójności. Gmina przeprowadziła 
otwarty nabór, do którego zgłosiło 
się sześciu kandydatów. Spośród 
nich wyłoniono jednego kandyda-
ta, który niestety zrezygnował ze 
stanowiska. Obecnie spółka jest w 
trakcie rejestracji w Krajowym Reje-
strze Sądowym. Jednak wybór pre-
zesa pozostaje sprawą otwartą, gdyż 
struktura spółki, a zatem tak zwa-
na zdolność instytucjonalna benefi-
cjenta do wnioskowania i przyjęcia 
unijnych pieniędzy, bez prezesa jest 
niska, co z kolei rzutuje na słabszą 
ocenę projektu.	 TG

Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o.
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W dniu 8 lutego 2008 roku Gmina 
Turawa podpisała umowę z Opol-
skim Centrum Demokracji Lokalnej 
w Opolu na opracowanie dokumentu 
pod nazwą: „Wieloletni Plan Finan-
sowy oraz Wieloletni Plan Inwesty-
cyjny Gminy Turawa”. Głównym 
wykonawcą opracowania będzie 
Małopolski Instytut Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji w Kra-
kowie.

Wieloletni Plan Finansowy to 
projekcja możliwości finansowych 
gminy, uwzględniająca wskaźniki 
makroekonomiczne, założone sto-
py procentowe, poziom zadłużenia, 
prognozę dochodów i wydatków oraz 
prognozę przychodów i rozchodów. 
Niezbędnym przy opracowaniu Wie-
loletniego Planu Finansowego jest 
udostępnienie przez gminę licznych 
danych finansowych, umożliwiają-
cych dokonanie projekcji i analiz. W 
tym celu przewidywanych jest kilka 
spotkań ze Skarbnikiem Gminy oraz 
Referatem Finansowym. 

W ramach opracowania WPF 
przewiduje się następujące działa-
nia:

–  zebranie danych i ich wstępna 
analiza wspólnie ze Skarbnikiem 
Gminy – m.in.: sprawozdania z 
wykonania budżetu z lat 2003-
2007, zestawienia obecnego 
zadłużenia gminy i plan spłaty, 
prognozy dochodów i wydatków 
budżetu gminy, plan wydatko-
wania dotychczas pozyskanych 
środków ze źródeł zewnętrznych 
oraz rezerwy wkładu własnego;

–  przeprowadzenie analiz finanso-
wych – praca ekspercka;

–  opracowanie końcowe dokumen-
tu „Wieloletni Plan Finansowy 
Gminy Turawa na lata 2008-
2013”.

W skład Zespołu ds. Opracowania 
WPF weszli:

•  Waldemar Kampa – Wójt Gmi-
ny 

•  Maria Zubeil – Skarbnik Gmi-
ny

•  Beata Drozdowska – Zastępca 
Skarbnika

•  Tomasz Golec - Główny Specjali-
sta ds. funduszy zewnętrznych

Wieloletni Plan Inwestycyjny 

(WPI) jest średniookresowym do-
kumentem planistycznym, porząd-
kującym zamierzenia inwestycyjne 
Gminy. WPI stanowi ważną funkcję 
w procesie programowania rozwoju, 
jest podstawą ubiegania się o ze-
wnętrzne środki finansowe, ułatwia 
podejmowanie bieżących decyzji w 
zgodności z celami rozwoju. Jest in-
strumentem wspomagającym zarzą-
dzanie finansowe gminy.

		
W skład Zespołu ds. Opracowania 

WPI weszli:
•  Waldemar Kampa – Wójt Gmi-

ny 
•  Franciszek Mykietów – Prze-

wodniczący Rady Gminy
•  Szymon Śliwiński – Przewodni-

czący Komisji ładu, porządku, 
rolnictwa i ochrony środowiska 
Rady Gminy

•  Joachim Klotka – Przewodni-
czący Komisji oświaty, kultury, 
sportu oraz współpracy z zagra-
nicą Rady Gminy

•  Robert Sobczyk – Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy

•  Artur Gallus – Przewodniczący 
Zarządu Gminy Turawa Towa-
rzystwa Społeczno – Kultural-
nego Niemców na Śląsku Opol-
skim

•  Sławomir Kubicki – Zastepca 
Wójta

•  Maria Zubeil – Skarbnik Gmi-
ny

•  Jerzy Musielak – Dyrektor 
Gminnego Zespołu Ekonomicz-
no – Administracyjnego Szkół

•  Rafał Kuchta – Kierownik Re-
feratu budownictwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska

•  Aleksandra Kansy – Inspektor 
ds. Zamówień publicznych i in-
westycji

•  Tomasz Golec – Główny Spe-
cjalista ds. funduszy zewnętrz-
nych

Przewidywany termin końcowego 
opracowania Wieloletniego Planu 
Finansowego: 16 kwietnia 2008 r., a 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego: 
30 kwietnia 2008 r. 

Koordynatorem działań ds. WPF i 
WPI (osobą do kontaktu) jest Pan To-
masz	Golec	(tomasz.golec@turawa.pl).
	 TG

Prace nad szczegółowymi 
dokumentami rozwojowymi

W dniu 17 stycznia br. w Urzędzie 
Gminy Turawa odbyło się spotka-
nie informacyjne poprowadzone 
przez konsultantki z Regionalnego 
Ośrodka Europejskiego Funduszu 
Społecznego przy Fundacji Rozwo-
ju Śląska oraz Wspierania Inicja-
tyw Lokalnych w Opolu. Osobami 
prowadzącymi były panie: Kalina 
Jurek i Anna Dybka. Tematem 
tego krótkiego szkolenia, zorga-
nizowanego przez Gminny Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół (GZEAS) i Urząd Gminy 
Turawa, było wsparcie edukacji w 
ramach Priorytetu IX Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. 
W spotkaniu wzięło udział czter-
naście osób, wśród których byli za-
równo pracownicy Urzędu Gminy, 
GZEAS-u, jak również liczne gro-
no zaproszonych dyrektorów szkół 
i przedszkoli z terenu Gminy.

   W trakcie trwającego około 2 
godzin spotkania informacyjnego 
konsultantki przedstawiły możli-
wości wsparcia społeczności lokal-
nych w ramach Programu Opera-
cyjnego „Kapitał Ludzki” w latach 
2007 – 2013. Szczególny nacisk 
położyły na działanie najbardziej 
interesujące zebranych: Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i za-
pewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty (działanie 9.1). 
W ramach tego działania gminy 
i szkoły stowarzyszeniowe mogą 
składać wnioski o dofinansowanie 
na następujące rodzaje projektów: 
9.1.1. - Zmniejszanie nierówności 
w stopniu upowszechniania edu-
kacji przedszkolnej, 9.1.2. - Wy-
równywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniej-
szanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych. 

   W trakcie spotkania powoła-
no zespół, który zajmie się pracą 
nad złożeniem wniosku w ramach 
działania 9.1.2. Projekt dotyczyć 
będzie najprawdopodobniej zajęć 
dodatkowych (dydaktyczno-wy-
równawczych oraz specjalistycz-
nych) w szkołach, a także innowa-
cyjnych form nauczania poprzez 
zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii.

ToMasz Golec

Program unijny 
„Kapitał Ludzki” 
dla szkół



marzec��008� 1�f a l a

Koło DFK w Ligocie Turawskiej powsta-
ło w 1989 roku. Pierwszym przewodni-
czącym był pan Johann Tamm. Obecny 
zarząd powołano w lutym 2007 roku. W 
skład zarządu wchodzą:

1. Alfred Michalczyk - przewodniczą-
cy

2. Monika Morcinek - zastępca prze-
wodniczącego 

3. Brygida Kansy - sekretarz
4. Kinga Micha1czyk - skarbnik
5. Elżbieta Wieczorek - członek
6. Ronald Kurowski - członek.

Natomiast w skład Komisji Rewizyj-
nej wchodzą:

1. Janusz Łazik - przewodniczący
2. Krzysztof Wollny - zastępca prze-

wodniczącego
3. Gabriela Sopa - sekretarz.

Nasze Koło liczy obecnie 169 człon-
ków płacących. Większość z nich to osoby 
starsze, jednak ostatnio można zauważyć 
coraz liczniejszy udział młodzieży. Wzo-
rem lat poprzednich nasze Koło współ-
pracuje ze wszystkimi strukturami spo-
łecznymi i organizacjami działającymi w 
Ligocie Turawskiej. Współorganizujemy 
i współfinansujemy wszystkie uroczysto-
ści, imprezy i jubileusze w naszej miej-
scowości. Co roku razem z Radą Sołecką 
organizujemy spotkania dla seniorów i 
osób samotnych, dożynki wiejskie, a tak-
że paczki dla dzieci z okazji Mikołaja.

Wspomagamy finansowo Święto Ro-
dziny organizowane co roku przez Pub-
liczną Szkołę Podstawową w Ligocie Tu-
rawskiej. Uczniowie szkoły biorą udział 
w konkursach literackich i czytelniczych 
organizowanych przez bibliotekę Cari-

tas, co wpływa na popularyzację języka 
niemieckiego w naszym środowisku. 
Dzieci i młodzież zostały nagrodzone 
książkami, encyklopediami oraz dzieła-
mi literackimi.

Członkowie naszego Koła co roku 
wyjeżdżają na wycieczki i turnusy zdro-
wotne, a dzieci na kolonie dzięki finan-
sowemu wsparciu TSKN Opole.

Jak dotąd nasze Koło nie miało swo-
jego biura, dzięki naszej współpracy z 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Ligocie 
Turawskiej jesteśmy w trakcie jego or-
ganizowania.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować 
Gminnemu zarządowi DFK działające-
mu na terenie naszej gminy za życzli-
wość i wsparcie w naszych działaniach i 
przedsięwzięciach.

zarząd dFk w liGocie Turawskiej

Mniejszość Niemiecka w Ligocie Turawskiej

Ostatnimi czasy dość często 
można usłyszeć taką anegdotę: 
- Z czym kojarzą ci się Święta 
Bożego Narodzenia? – Z rekla-
mami kredytów świątecznych w 
telewizji…

Czy rzeczywiście żyjemy w 
czasach, gdzie nie ma miejsca 
na tradycję? Jestem przekona-
na, że w wielu domach nadal 
pamięta się o przedświątecznym 
wypiekaniu korzennych pierni-
ków, a w Wigilię po dostrzeżeniu 
pierwszej gwiazdki na niebie, za-
siada się do stołu z dodatkowym 
nakryciem, z pachnącym sian-
kiem pod obrusem…Już czuć 
tę wyjątkową przedświąteczną 
atmosferę… Ale w turawskim 
gimnazjum od listopada dało się 
wyczuć przedsmak świąt.

Już wtedy gimnazjaliści przy-
gotowywali wspaniałe świątecz-
ne ozdoby i piękne kartki, a jede-
nastoosobowa grupa pracowała 
nad występem pt.: „Die Wieh-
nachtszeit”. Całość nadzorowała 
opiekunka RSU – pani Agniesz-
ka Jurek, która jest również 
autorką scenariusza występu. 
A całe to zamieszanie po to, by 
05.12 móc godnie reprezentować 
naszą szkołę na Jarmarku Bożo-
narodzeniowym.

W tej uroczystości braliśmy 
udział już po raz drugi. W tym 
roku zgłosiło się 28 szkół, z czego 
wybrano 10, których scenariu-
sze okazały się być najlepszymi. 
Uważamy za wielki sukces to, że 

nasza placówka otrzymała zgodę 
na udział.

W środę, 05.12, rozłożyliśmy 
nasze „produkty” na stoisku 
przed katedrą w Opolu. Prze-
chodnie bardzo chętnie kupo-
wali nasze choinki wykonane 
ze sznurka, sizalu lub szyszek; 
niemałym powodzeniem cieszyły 
się też ozdoby z makaronu. Ku-
pujący mieli naprawdę ogromny 
wybór. Mogli też nacieszyć oczy 
występami uczniów. Nasi gim-
nazjaliści zaprezentowali przed-
stawienie „Die Weihnachtszeit”, 
mające formę wywiadu z prze-
chodniami. Reporterka pytała 
różne osoby o to, co sądzą o 
Świętach Bożego Narodzenia i w 
jaki sposób je spędzają. Całości 
dopełniły kolędy śpiewane przez 
anioły przy pięknej melodii fletu 
poprzecznego.

Komisja po obejrzeniu wszyst-
kich wystąpień przyznała nam 5. 
miejsce. Nie wszyscy zgodzili się 
z tym wynikiem, ale nie mnie to 
oceniać…Nagrodą pocieszenia 
były ołówki dla uczniów i odtwa-
rzacz CD dla szkoły. Jednak dla 
nas najważniejszy był sam udział 
w „Weihnachtsmarktcie”, co 
niewątpliwie było pięknym do-
świadczeniem, a co najważniej-
sze: każdy z nas jest już teraz w 
pełni przekonany, że święta nie 
muszą się kojarzyć z reklamami, 
bo otrzymaliśmy dowód na to, że 
tradycja nie zanika… 

zuzanna ToMsa

Wydatki bieżące przezna-
czone dla poszczególnych so-
łectw utrzymane zostaną na 
poziomie roku ubiegłego.

Każde z jedenastu so-
łectw oraz nowo utworzone 
w roku bieżącym Osiedle 
„Zawada” może wykorzy-
stać kwotę 800 zł na utrzy-
manie czystości, 1 000 zł na 
utrzymanie zieleni i 700 zł 
na wykonanie zadań z za-
kresu kultury.

Podział wydatków na 
remonty bieżące dróg gmin-
nych i meliorację uzależnio-
ny jest od powierzchni dróg 
i długości rowów w poszcze-
gólnych wsiach. Do wstęp-
nego podziału przeznaczona 
zostanie kwota 50 000 zł na 
prace melioracyjne i 100 000 
na remonty dróg. 

W najbliższym czasie in-
spektor ds. dróg i melioracji 
pan Piotr Lis ustali wspól-
nie z sołtysami poszczegól-
nych wsi zakres prac, jakie 
będą w każdej miejscowości  
realizowane. 

Uchwałą Rady Gminy 
Turawa Nr XI/77/2007r z 
dnia 18.12.2007r  w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2008 
rok został zatwierdzony plan 
inwestycji oraz remontów 
w obiektach komunalnych, 
tak więc oprócz wydatków, 
o których mogą decydować 
sołectwa, przewidziane są 

wydatki m.in. na takie za-
dania jak:

- dokończenie kanalizacji 
wsi Zawada,

- rozpoczęcie kanalizowa-
nia Węgier, Kotorza Wiel-
kiego, Marszałek i obrzeży 
jezior,

- wykonanie projektów 
kanalizacji pozostałych wsi,

- połączenie sieci wodo-
ciągowej Kotorza Małego i 
Zawady

- budowa studni w Kadłu-
bie i wykonanie projektu po-
łączenia wodociągów Kadłub 
– Marszałki,

- asfaltowanie dróg w 
Kotorzu Małym, Kotorzu 
Wielkim, Zawadzie, Osowcu, 
Trzęsinie 

i Bierdzanach, 
- budowa nowych punk-

tów świetlnych wg kolejno-
ści złożonych wniosków,

- remont mieszkań w Ko-
torzu Małym,

- remont budynku byłej 
szkoły podstawowej w Za-
krzowie Turawskim,

- naprawa dachu na 
budynku oddziału przed-
szkolnego  w Rzędowie i na 
budynku mieszkalnym w 
Węgrach,

- częściowe zabezpiecze-
nie wydatków na realizację 
projektów z zakresu odnowy 
wsi.

Maria zubeil

Środki dla sołectw w 2008 r. Tradycja – rzecz święta…
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Przeglądając kronikę Carla Kahla 
natrafiłem na bardzo ciekawe ma-
teriały dotyczące Zakrzowa Turaw-
skiego, które nie były jeszcze pub-
likowane na łamach kwartalnika 
„Fala”. W piątą niedzielę po Wielka-
nocy 1574 roku Johann Kokorz von 
Kamenetz nabył polać lasu między 
Kadłubem – Dylakami, przy lesie 

królewskim, do dóbr folwarcznych 
Kuchary i Rozsocha od braci Hen-
rich i Stephan Koschützki z Zakrzo-
wa.  Zaś w 1620 roku Johann Bress 
von Ludwigsdorf (Charbielin) zaku-
pił udział w Zakrzowie z posiadłością 
rycerską, dwór, folwark, karczmę, 
pola, puszczę sosnową i dębiny od 
Bartholomusa Donatha von Pohlom 
za 1230 śląskich talarów. Oznacza to, 
że przekazy ustne mówiące o zamku 
w Zakrzowie nie są żadną legendą. 
Przy dokumencie tym jest uwaga, 
że z tym udziałem powiązana jest 
lokata (prawo przedstawiania kan-
dydatów do pewnych przywilejów) 
i	prezentowania proboszcza w 
Zakrzowie. Wynika z tego, że w 
1600 roku w Zakrzowie istniał 
kościół parafialny i mieszkał 
ksiądz proboszcz. Najprawdopo-
dobniej w czasie wojny trzydziesto-
letniej proboszcza wyrugowano, a 
dobra kościelne przejęli luterańscy 
właściciele. Następny właściciel Za-
krzowa Jan Dubrawka był prote-
stantem, w 1629 roku odkupił udział 
po zmarłym Johanie Bress von Lu-

dwigsdorf (Charbielin) za 4000 ślą-
skich talarów. Bardzo rzadko podaje 
się w źródłach, że w XVII wieku na 
terenie naszej gminy było wielu 
protestantów.	

Ostatnio otrzymałem od Pana 
Artura Kupki kopię mapy ślą-
ska opolskiego z 1736 roku, nazwy 
miejscowości są podane w języku 

polskim i niemieckim. Fragment 
tej mapy dotyczący Gminy Tu-
rawa zamieszczam na okładce.	
Proszę zauważyć, że na obrzeżach 
Zakrzowa znajdował się już w 1736 
roku kościół św. Stanisława. Obec-
ny zabytkowy kościół w Zakrzowie 
pochodzi z 1754 roku (odlew znaj-
dujący się po prawej stronie wieży) i 
jest pod wezwaniem Piotra i Pawła. 
Oznacza to, że na tym samym miej-
scu w dosyć dalekim oddaleniu od 
wsi, już kilkaset lat temu istniał koś-
ciół. Jak podałem powyżej- według 
kroniki Carla Kahla- kościół ten był 
parafialny. Po likwidacji probostwa w 
Zakrzowie, wieś została przyłączona 
do parafii Zębowice. Na mapie tej za-
znaczono również kościół w Ligocie 
Turawskiej (Ligota- Elguth). Wiado-
mo, że w czasie II wojny światowej 
Rosjanie spalili w Ligocie kościół po-
chodzący z 1813 roku. Oznacza to, 
że podobnie jak Zakrzów, również 
Ligota posiadała swoją świątynię już 
na początku XVII wieku. Oczywiście 
na mapie zaznaczono kościoły w Ko-
torzu Małym i Bierdzanach, co jest 

ogólnie wiadomym faktem.
 Proszę czytelników „Fali”, żeby 

więcej czasu poświęcili na analizę 
tej mapki i zobaczyli, jak przebie-
gały wcześniej drogi. Droga główna 
z Kadłuba (Kadlub) do Opola (Op-
pelln) prowadziła przez: Rzędów   
(Rzinzow), Turawę, Kotórz Wielki 
(Gr. Kottorz), Zawadę (Sawada), a 
pomijała Kotórz Mały (Kl. Kottorz). 
Porównałem obecną mapę dróg Gmi-
ny Turawa i okazało się, że droga z 
Kotorza Wielkiego do Zawady dalej 
istnieje, jako polno- leśna na skra-
ju kotorskiego lasu. Obszar lasu w 
tym rejonie nie zmienił się prawie 
od 300 lat. Proszę zauważyć, że nie 
było bezpośredniego połączenia dro-
gowego między Kadłubem a Dylaka-
mi – które nazywały się wtedy Tilla. 
Zaś w Bierdzanach i Zawadzie były 
już wtedy folwarki pańskie.

Trzysta lat temu w Trzęsinie (Ha-
mer Trzen∫chin) była już huta żela-
za, zaś w małej wsi Ro∫soga (Roz-
socha) znajdowała się cegielnia. Już 
wtedy w Turawie na Małej Panwi 
był most. Między Kotorzem Małym 
a Zawadą w Borkach funkcjonowała 
karczma. 

Na mapie zaznaczono ilość gospo-
darstw w każdej wsi: Bierdany -13. 
Kadłub Tur.-11, Kotórz Mały- 8, 
Kotórz Wielki- 11, Ligota Tur.- 12, 
Rzędów-brak, Węgry – 12, Zawada 
-11, Zakrzów Tur. -11. 

Zachęcam czytelników do wnikli-
wej analizy tej matki. 

jerzy Farys

Kościół w Zakrzowie Tur. grafika W. Świerca

Ciekawa mapa z 1736 roku

Życzenia od Biskupa
Pragnę przekazać wszystkim czytel-
nikom Fali moje serdeczne życzenia 
z okazji zbliżających się Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego.  Niech to 
spotkanie z Chrystusem Zmartwych-
wstałym będzie źródłem wielkiej 
radości i nadziei w naszym życiu; 
niech nam uświadamia fakt, że i my 
jesteśmy powołani przez Niego, aby 
być świadkami tego Nowego Życia w 
Chrystusie poprzez wiarę, nadzieję i 
miłość. Dziękuję Wam Wszystkim za 
Wasze modlitwy i ofiary przekazywa-
ne na misje w naszym Wikakariacie. 
W tym roku te ofiary zostają przeka-
zane na wychowanie zawodowe mło-
dzieży przy naszej katedrze. Szczęść 
Wam Boże.

wasz biskuP z kadłuba, 
anTonio boniFacy reiMann, oFM
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Opisaną w poprzednim odcinku naszej hi-
storii pocztę w Turawie uruchomiono, jak 
to napisał ks. Kahl w swoich zapiskach kro-
nikarskich, z początkiem 1881r. Pierwszym 
kierownikiem tego urzędu pocztowego zo-
stała Pani Anna von Rahden, żona przy-
bocznego myśliwego Hrabiego - Theodora 
von Rahden, późniejszego wieloletniego 
kierownika nowego turawskiego tartaku. 
Natomiast linię telefoniczną uruchomiono 
w dniu 10.05.1881r. Została poprowadzo-
na od Osowca, przez Węgry i Kotórz Mały 
wzdłuż istniejącej drogi łączącej te miej-
scowości, aż do poczty w Turawie. Skoro 
jestem przy temacie, to wybiegnę trochę do 
przodu i powiem, że miedziane druty tej li-
nii w ilości 20,5kg zostały w grudniu 1907r. 
przez nieznanych sprawców zdemontowa-
ne i skradzione. Na tę okoliczność ukazało 
się w „ Oppelner KreisBlatt”- tj. tygodnik 
urzędowy starostwa powiatu opolskiego 
Nr 52 z grudnia 1907r., zawiadomienie 
Cesarskiej Naddyrekcji Poczty w Opolu 
o wyznaczeniu nagrody w wysokości 100 
marek za wskazanie sprawcy. Ogłoszenie 
to podpisał w dniu 24.12.1907r., w imieniu 
dyrekcji (-) Kupka. Około roku 1873 właści-
ciel karczmy- dzisiejszy GS- Johann Bock, 
który według tradycji rodzinnej przybył 
do nas z Anglii, sprzedaje swoją majętność 
hrabiemu turawskiemu. Postąpił tak roz-
goryczony, z tego powodu, że żaden z jego 
dwóch dorosłych synów nie garnął się do 
branży handlowej. Syn Anton ożenił się z 
Rosalią Gola, córką Josefa i Franciszki na 
największe wtedy, tj. 33morgowe gospodar-
stwo  w Marszałkach (dziś Grzesik i już 
prawie w całości rozparcelowane). Nato-
miast senior Johann z małżonką i drugim 
synem wyprowadzili się z Turawy. W 1874r. 
pierwszą dyplomowaną akuszerką w Tura-
wie i okolicy jest pani Bertha Sowada, z 
domu Grzesik. Pochodziła z Marszałek, po 
zamążpójściu zamieszkała w domu męża, 
w Turawie przy dzisiejszej ulicy Opolskiej 
25. Po 20 latach otrzymała pomoc- lub 
konkurencję- w osobie drugiej koncesjo-
nowanej akuszerki pani Josefy Kupka, 
później Geppert. W tym momencie muszę 
wspomnieć, że śmiertelność noworodków, 
jak i młodych matek była wtedy i nie tyl-
ko u nas zastraszająco wysoka. Akuszerki 
nieświadomie infekowały je tzw. gorącz-
ką połogową, dopóki austriacki lekarz dr 
Semmelweiss nie zbadał i opisał genezy tej 
choroby i sposobu jej zapobiegania. Natura 
broniła się w ten sposób, że dzieci rodziły 
się wtedy prawie jak w przysłowiu „Co rok 
prorok”. Znaną postacią wtedy w Turawie 
była też pani Nerlich,  matka Karola Ner-
licha, ostatniego o tym nazwisku z dynastii 

nadleśniczych Turawskich Hrabiów. Była 
wdową po drugim z nich, zastrzelonym 
przez Ligockich Rołbsików- tę historię opi-
sałem bliżej w opowiadaniu „ O naszych 
Rołbsikach cz.1”. Gdy wychodziła ze starej 
nadleśniczówki (dziś ul. Opolska 48)  na 
ulicę Turawy z pękatą torbą lekarską na 
ręce, wypełnioną różnorakimi homeopa-
tycznymi lekarstwami, wiadomo było, że 
oczekuje pomocy medycznej chory miesz-
kaniec Turawy. Jedna z jej córek, Hedwig, 
prowadziła sklep kolonialny Karla Glaece-
ra w budynku gastronomicznym i hotelu 
Gottlieba Ebischa tuż przy starym moście 
na Małej Panwi. Gottlieb (Bogumił) Ebisch 
był po hrabiach najbogatszym człowiekiem 
w Turawie i długoletnim sołtysem. Umie-
ra w 1886r. Przy tej rodzinie chciałbym 
się trochę dłużej zatrzymać, pomimo że 
w czwartym odcinku tej serii już co nie-
co o niej napisałem. Ojciec naszego Gott-
lieba, również Gottlieb, przyżenił  się do 
poprzednich właścicieli Drobik- Draub, 
prawdopodobnie właścicieli pierwszego 
sklepu i karczmy w Turawie. Ich zabudo-
wania stały w miejscu, gdzie teraz znajduje 
się teren posterunku policji i część placu 
przy Urzędzie Gminy oraz ogród, podwór-
ko i mieszkanie państwa Matuszewskich. 
Posiadali oprócz tego 160 morgów ziemi. 
Gottlieb senior ożeniony był dwukrotnie. 
Pierwsza żona Johanna Draub zmarła mło-
do po urodzeniu w 1816r. synów bliźnia-
ków. Pomimo że byli protestantami, dzieci 
wychowali po katolicku, na chrzcie dano im 
imiona Christian i Johann Nepomuk. Po 
śmierci żony żeni się powtórnie z Johanną 
Dehn. Mieli dwóch synów: Gottlieb junior, 
urodzony w 1825r. i Robert, urodzony w 
1837r. oraz córkę Augustę, urodzoną w 
1820r. Gottlieb senior wywianował swoje 
dzieci następująco: bliźniakom z pierwsze-
go małżeństwa wydzierżawił od hrabiego 
turawskiego bielarnię wełny na Kucharach. 
Synowie z drugiego małżeństwa otrzymali 
w spadku: Gottlieb junior wyżej opisaną 
karczmę i stary sklep oraz 60 morgów zie-
mi, Robert karczmę -teraz biblioteka- i 50 
morgów ziemi, a córka Augusta zamężna 
z leśniczym hrabiego Karlem Glaecerem 
sklep oraz 50 morgów ziemi. Opisane zie-
mie uprawne rozciągały się od Łycyny w 
stronę dzisiejszej oczyszczalni ścieków, po 
obu stronach polnej drogi od Turawy, po 
oczyszczalnię oraz częściowo na północ od 
Thonlochu, teraz ziemie pana Sobantki i 
pani Matysek. Jeszcze dziś obszar pola po 
lewej stronie drogi do oczyszczalni ścieków 
to pole „Glaecrowe”. Jak wspomniałem wy-
żej, w 1886 roku umiera Gottlieb Ebisch, 
w 1887 jego siostra Augusta, po mężu Gla-

etzer, oraz w 1902 ostatni z braci - Robert. 
Ich spadkobiercy sprzedali swoje posiadło-
ści. Kompleks zabudowań przy moście na 
Małej Panwi, tj. hotel, starą karczmę, sklep 
i nową karczmę, która stała wzdłuż szosy, 
dziś posiadłość pana Matuszewskiego, za-
kupił hrabia na Turawie. Karczmę i sklep 
-dziś biblioteka i tzw. dom tartaczny przy 
ulicy Opolskiej 31- zakupili August i Józefa 
Geppertowie. Pole zostało rozparcelowane  
i wykupione częściowo przez hrabiego ( 
dziś okolice Thonlochu). Pozostały obszar 
po obu stronach drogi polnej od Łycyny 
po oczyszczalnię zakupili chałupnicy i za-
grodnicy Turawy i Łycyny. Kompleks za-
budowań przy moście hrabia przeznaczył 
na mieszkania dla swoich pracowników. W 
nowej karczmie przy szosie urządził dwa 
mieszkania oraz biura „Gemeindeamtu”, 
tj. Urzędu Gminy. Był w tym urzędzie 
nominalnie Amtsvorsteherem, tj. kimś 
w rodzaju wójta, ale jego pracę jako tzw. 
zastępcy wykonywali: główny ekonomista 
majoratu turawskiego (Rentmeister) lub 
nadleśniczy hrabiego. W omawianym tu 
okresie, tj. lata 70-te do 90-tych XIXw., 
głównym ekonomistą i zarazem zastępcą 
tego Amtsvorstehera był pan Zimeck, a 
jego sekretarzem w Urzędzie był nauczy-
ciel muzyki pan Lange. Likwidacja jednej 
karczmy w Turawie przez hrabiego mia-
ła też uzasadnienie ekonomiczne. W tym 
bowiem czasie Kościół katolicki prowadził 
udaną, zakończoną powodzeniem kampa-
nię likwidacji plagi alkoholizmu i pijaństwa 
na Górnym Śląsku. Wobec znacznego teraz 
spadku konsumpcji „gorzały” straciła rację 
bytu ilość trzech gospód w Turawie! I do-
brze, że się tak stało, zdarzały się bowiem 
przypadki krańcowe, że przepijano całe 
gospodarstwa. Rodziny takich alkoholików 
szły z przysłowiowymi torbami, na swoje 
utrzymanie musiały pracować jako wyrob-
nicy i parobcy u innych gospodarzy. Dla 
ścisłości powiedzieć muszę, że w tej walce 
z alkoholizmem Kościół znalazł też popar-
cie ze strony władz państwowych i policji. 
Nazwiska niepoprawnych, nałogowych al-
koholików na podstawie wyroku sądu ogła-
szano w tygodniku urzędowym starostwa 
powiatowego z jednoczesnym nakazem 
pod adresem lokali z wyszynkiem zabra-
niającym sprzedaży takiemu delikwentowi 
alkoholu pod groźbą kary. W każdej kar-
czmie na widocznym miejscu musiało być 
umieszczone nazwisko lub nazwiska takich 
„Trunkenboldów” tzn. alkoholików lub pi-
jaków z tej miejscowości.

Cdn.

alFred kuPka

Historia Turawy i jej mieszkańców
cz. X
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Następnym klubem z naszej Gminy, który 
będziemy Państwu przedstawiać, jest  wy-
stępujący w A klasie LZS z Ligoty Turaw-
skiej. Tradycje sportowe w Ligocie Turaw-
skiej sięgają aż do 1939 roku, ale oficjalnie 
jako klub sportowy datuje się je z końcem 
lat czterdziestych, czyli od roku 1948.

Wraz z upływem czasu Klub przeżywał 
wzloty i upadki, zmieniali się zawodnicy 
i prezesi.

W 1957 roku zespołem kierował Jan 
Kulik.

Przetrwawszy najtrudniejsze czasy, w 
tym 7-letnią przerwę w działalności spor-
towej, LZS zaczął systematycznie wzbo-
gacać swój dorobek. W 1976 roku został 
oddany piękny i przestronny budynek 
szatni sportowej, wybudowany w czynie 
społecznym. Znajdują się w nim: sala tele-
wizyjna, sala klubowa, biuro zarządu LZS, 
natryski, szatnie, sanitariaty i pomieszcze-
nia gospodarcze.

Z klubem związane są nazwiska zarzą-
du: St.Traczuk, H.Stas, H.Syga, P.Matysek, 
Cz.Karczewski, B.Klimas, oraz zawod-
ników: N.Grzesik, H.Kensy, R.Grzesik, 
K.Wollny, B.P.Maurer, J.Bartyla, W.Panicz, 
E.Mazur, E.Wodniok, J.Lazik, Switala.

W latach 80-tych trzon drużyny two-
rzyli: B.Klimas, G.Hauf, J.Hanowski, 
H.Kensy, R.Grzesik, E.Wodniok, E.Stas, 
J.Skiba, N.Grzesik, H.Skiba, P.Walerowicz, 
K.Wollny, G.Niesporek, K.Lip. Drużyna ta 
wywalczyła ostatni awans do A Klasy.

W dniach 11-12 lipca 1998 roku w 
wielkiej imprezie sportowo-rozrywkowej 
spotkała się cała wieś, aby uczcić 50 lecie 
istnienia klubu LZS w Ligocie Turawskiej. 
Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
odznaczył zasłużonych działaczy Klubu, 
m.in.: H.Stasia, P.Matyska, St.Traczuka, 
B.Klimasa. 

Od blisko trzech lat, przy wsparciu 
finansowym Gminy (zakup niezbędnych 
materiałów) członkowie Klubu społecz-
nie przeprowadzili kapitalny remont i 
modernizację budynku sportowego. W 
obecnym sezonie seniorzy klubu z Ligoty 
Turawskiej spisują się bardzo dobrze w 
grupie 1.  A-klasy i po rundzie jesiennej 
zajmują 2. miejsce premiowane awansem 
do nowej 4. ligi. W klubie z Ligoty widać, 
iż wysiłek piłkarzy i działaczy nie idzie 
na marne i zgodnie z  przedsezonowymi 
oczekiwaniami zespół  zajmuje wysokie 
miejsce w tabeli.  Klub z Ligoty postawił 
przede wszystkim na piłkarzy, którzy mają 
doświadczenie z gier w wyższych klasach 
rozgrywkowych i  to jest recepta na dobre 
wyniki, które osiąga LZS Ligota Turaw-
ska. Oczywiście jest to też w dużym stop-
niu zasługa zarządu klubu, który stwarza 
warunki do tego, aby zespół z Ligoty grał 
jeszcze lepiej.

Historia Klubu
Rozmowa z  Bernardem Klimasem, 
Prezesem klubu z Ligoty Turawskiej:

-Od ilu lat jest Pan Prezesem klubu z Ligo-
ty Turawskiej?

-W 2001 roku zostałem wybrany przez 
członków zarządu klubu z Ligoty Turawskiej  
na Prezesa klubu.

-Jakie miał Pan założenia zostając Preze-
sem klubu?

-Moim założeniem, gdy obejmowałem sta-
nowisko Prezesa klubu, był w pierwszej ko-
lejności remont łazienek, pokrycie dachu oraz 
remont wszystkich pomieszczeń w klubie. 
Następnym celem, jaki sobie postawiłem, było 
powiększenie terenu boiska, ogrodzenie wokół 
boiska oraz wycięcie drzew.

-Jaki cel zarząd klubu stawiał drużynie 
przed obecnym sezonem?

-Przed obecnym sezonem doszło do zmiany 
trenera. Funkcję tę objął Mariusz Kuś, który 
został grającym trenerem i uważam, iż z per-
spektywy czasu był to dobry wybór, co poka-
zały wyniki w A klasie. Drużyna także została 
wzmocniona, co na pewno zaprocentuje w 
lidze. 

-Jakiś czas temu wykonywano prace na 
boisku klubu z Ligoty. Czy w związku z tym 
są planowane prace nad boiskiem, czy też 
ostatecznie zakończono już wszystkie korekty 
związane z boiskiem?

-Prace na naszym obiekcie trwają cały czas. 
W grudniu, dzięki pomocy sponsora naszego 
klubu, zamontowane zostało automatyczne 
nawadnianie płyty boiska. Obecnie dobiega 
końca remont generalny naszej klubokawiarni 
na pierwszym piętrze naszego budynku klubo-
wego. Rozpoczął się też już montaż całkowitego 
ogrodzenia naszego obiektu. Jakiś czas temu 
zostały wycięte drzewa, które okalaly nasz 
obiekt, a teraz w ich miejsce zamontowana 
zostanie siatka ogrodzeniowa, a za bramkami 
siatka piłko-chwytowa, czyli można powiedzieć, 
że praca na naszym obiekcie wre, że dzięki 
oczywiście wielu życzliwym osobom, których 
nie sposób wymienić, ale w szczególności za 
pracę społeczną pragnę podziękować sołtysowi 
wsi z Kadłuba Turawskiego panu Ernestowi 
Grzesikowi, który społecznie wykonał pogłę-
bienie studni. Na słowa uznania zasługuje też 
zakład energetyczny Pawła Kansego z Kadłuba 
Turawskiego za wykonanie oświetlenia na boi-
sku oraz pan Walter Bacajewski za wykonanie 
nawadniania boiska, a także wszyscy  pozosta-
li, którzy swoją pracą społeczną bardzo nam 
pomagają. Chcemy także powiększyć nasz 
obiekt, niestety na razie właściciel ziemi są-
siadującej z naszym boiskiem nie chce wyrazić 
zgody na odsprzedaż części tych ziem. Mamy 
jednak nadzieję, że już w wkrótce zmieni on 
zdanie i zrozumie także potrzeby naszej wioski 
i klubu, za co bylibyśmy mu bardzo wdzięczni, 
ponieważ przyczyniłoby to się do poprawy wa-
runków dla naszej młodzieży do uprawiania tej 

dyscypliny sportu.
-Drużyna z Ligoty po rundzie jesiennej zaj-

muje 2. miejsce w tabeli A klasy grupy 1. Czy 
klub zamierza wykorzystać to, iż drużyna jest 
druga w tabeli i poczyni wszelkie starania, aby 
znalazła się w wyższej klasie rozgrywkowej, 
czy też nie będzie robić żadnej tragedii z tego, 
że drużyna seniorów po sezonie nie wywalczy 
awansu?

- Sytuacja wyjściowa jest bardzo dobra, 
zwłaszcza że na wiosnę rozegramy aż osiem 
meczów u siebie i tylko pięć na wyjazdach. 
Zimą skład został jeszcze wzmocniony kilkoma 
wartościowymi piłkarzami. Jest to - oczywiście 
- tyko sport i wszystko jest możliwe, ale awans 
byłby pięknym prezentem na 60-lecie naszego 
klubu.

-Co Pan sądzi o reorganizacji rozgrywek, 
która ma nastąpić po obecnym sezonie?

- Uważam, że dotychczasowy system był 
bardzo dobry, ale PZPN postanowił zreor-
ganizować rozgrywki. Będzie to odczuwalne 
zwłaszcza dla drużyn, które będą występować 
w nowej III lidze, ponieważ koszt utrzymania 
drużyny będzie większy. 

-Już przez jakiś czas klub współpracuje 
z klubem Małapanew Ozimek. Na czym ta 
współpraca polega?

- Gdy naszym trenerem był Andrzej Noga, 
trenował on równocześnie drużynę z Ozimka, 
a współpraca ta polegała na wymianie zawod-
ników oraz rozgrywaniu meczy sparingowych. 
Po odejściu pana Nogi współpraca jest w tej 
chwili minimalna.

-Czytając poprzednie wywiady z Prezesami 
klubów z Kotorza Małego i Osowca, można się 
dowiedzieć, iż te dwa kluby stawiają na mło-
dzież po to, aby w niedalekiej przyszłości ją 
promować. Czy w waszym klubie również są 
takie plany związane z młodzieżą?

- Obecnie jest niewielu młodych chłopców 
z naszej wioski i okolic, którzy paliliby się do 
uprawiania piłki nożnej. W ostatnim czasie 
udało nam się wyszkolić bardzo dobrych, mło-
dych zawodników. Niestety w obecnej chwili 
jest z tym trochę gorzej i musimy nad tym 
mocniej popracować, bo zdajemy sobie sprawę, 
jaka to jest ważna rzecz. Chcemy także w przy-
szłości założyć drużynę trampkarzy, ale czy się 
to powiedzie, będzie zależeć od tego, czy będzie 
odpowiednio dużo chłopców zainteresowanych 
tą dyscypliną.

-Jak przebiegają przygotowania zawodni-
ków z Ligoty Turawskiej do rundy wiosennej?

- W dniu 3 stycznia rozpoczęły się przygo-
towania do rundy wiosennej. Zajęcia odbywają 
się na w halach w Ozimku i Ligocie Turawskiej 
oraz na siłowni w Opolu. Klub pozyskał no-
wych zawodników, sa to: Mariusz Kwietniew-
ski z Rajfla Krasiejów, Roman Blozik i Mate-
usz Sykulski z Małapanew Ozimek, Marcin 
Rekawek (futsal), natomiast z wypożyczenia 
powraca Piotr Gryszczyk.

ciąg dalszy na str. 30
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Urodził się 3 grudnia 1868 r. we Wrocławiu. Wyznania 
mojżeszowego, później ewangelickiego. Syn Siegfrieda 
- kupca i rajcy Wrocławia. Ukończył gimnazjum św. 
Elżbiety w tym mieście, a następnie studiował nauki 
ścisłe na uniwersytecie w Berlinie i Heidelbergu oraz 
na Politechnice w Charlottenburgu. Profesor poli-
kliniki w Karlsruhe, a od 1911 r. dyrektor Instytutu 
Fizyki, Chemii i Elektroniki im. cesarza Wilhelma w 
Berlinie. Chemik, zajmował się badaniami z zakresu 
chemii fizycznej, między innymi rozkładem termicz-
nym węglowodorów, elektrochemią i katalizą oraz ter-
modynamiką i reakcjami chemicznymi w układach 
gazowych. Sławę przyniosło mu opracowanie syntezy 
amoniaku. Zaangażowany w wysiłek wojenny Kaise-
rowskich Niemiec podczas I wojny światowej, uczest-
niczył w pracach nad produkcją gazów bojowych uży-
tych przeciw wojskom alianckim. Za ten odcinek jego 
działalności został mocno skrytykowany i do dziś mu 
tego nie wybaczono. A on był po prostu synem swojej 
epoki i patriotą swojej ojczyzny, której chciał w ten 
sposób dopomóc. Pod koniec przegranej wojny był 
bliski załamania nerwowego i żałował  swojego czy-
nu. Jego najgorsi wrogowie i krytycy powinni jednak pamiętać, że 
nasza słynna Nagroda Nobla istnieje dzięki wynalazkowi materiału 
wybuchowego, do dziś służącego, oprócz zastosowania do celów 
pokojowych, też  zabijaniu i niszczeniu. Nagrodę Nobla otrzymał 
w 1918 r. w dziedzinie chemia jako wynalazca sposobu produkcji 
amoniaku. Rozczarowany dojściem do władzy narodowych socjali-
stów w swojej ojczyźnie, której tak chciał służyć, wyemigrował na 
zaproszenie Uniwersytetu Cambridge do Anglii. Zmarł 29 stycznia 
1934 r. w czasie pobytu na leczeniu w Bazylei w Szwajcarii.

Urodzony 11 października 1884 roku w Złotnikach 
(Wrocław), wyznania ewangelickiego. Pochodził z 
rodziny naukowców, teologów i handlowców. Jego 
ojciec był właścicielem fabryki chemicznej. Ukoń-
czył gimnazjum we Wrocławiu, a następnie studio-
wał nauki ścisłe na uniwersytetach we Wrocławiu 
i Lipsku. Profesor Uniwersytetu w Heidelbergu. 
Od 1916 roku kierownik założonego przez siebie 
laboratorium w Mannheim, od 1926 wchodzącego 
w skład koncernu I.G. Farben-Industrie A.G. Jako 
chemik zajmował się badaniem wpływu wysokich 
ciśnień na przebieg reakcji chemicznych. Opra-
cował metody otrzymywania benzyny przez tzw. 
upłynnianie węgla, cukru z drewna oraz fenolu i 
glikolu. Otrzymał Nagrodę Nobla za wyniki ba-
dań wpływu wysokich ciśnień na przebieg reakcji 
chemicznych. Przed tym otrzymał wiele innych 
nagród i wyróżnień, między innymi tytuł doktora 
Uniwersytetu w Heidelbergu i doktora Honoris 
Causa Uniwersytetu w Hanowerze. Po roku 1945 
wobec niemożności kontynuowania swoich prac 
badawczych w powojennych, zniszczonych Niem-
czech wyemigrował do Argentyny. Zmarł w 1949 r. w Buenos 
Aires. Ze Śląskiem cały czas był uczuciowo związany i często 
odwiedzał swoje rodzinne miasto Wrocław.

alFred kuPka

Unsere Grossen – Nasi Wielcy
Fritz Haber wurde am 9. Dezember 1868 in Breslau gebo-
ren. Sein Vater, Siegfried, ein Jüdicher Kaufmann gehörte 
zu den alteingesessenen Familien in Breslau. Als Fritz sich 
später taufen liess kam es zu Konflikten mit seinem Vater. Er 
besuchte die St. Elisabeth Schule und führte schon während 
seiner Schulzeit Chemieexperimente durch. 1886-91 studierte 
er Chemie an den Uniwersitäten in Heidelberg und Berlin 
sowie an der Technischen Hochschule in Charlottenburg. Da-
nach arbeite er für kurze Zeit in der chemischen Firma seines 
Vaters. 1894 arbeitet er als Assistent unter Professor Bunte 
in Karlsruhe. Als er sich 1896 mit seinen experimentellen 
Studien über die Analyse und die Verbrennung von Hydrocar-
bon, einer zusammensetzung von Stickstoff und Wasserstoff 
als Privatdozent qualifizierte, wurde er noch in selben Jahr 
zum Proffesor für physikalische Chemie und Elektochemie 
sowie zum Direktor des Instituts in Karlsruhe ernannt. Hier 
schuf er die Grundlagen für die sog. Ammoniak -Synthese. So 
gelang im die herstellung von Ammoniak der zum produzie-
ren von Schiesspulver und Kunstdünger Benötigt wurde. 
Fritz Haber stellte sich als Patriot im erstem Weltkrieg der 
deutschen Kriegsführung zuVerfügung. Unter seiner Mi-
twirkung wurde der Gaskrieg gegen die allierten Truppen 

organisiert.  Dies wurde im später zum Vorwurf gemacht. Am Ende des 
Krieges war er einem Nervenzusammenbruch nahe. 
1918 erhielt er dann den Nobelpreis für Chemie. 1933 verliess Haber auf 
Einladung der Uniwersität Cambridge Deutschland und emigrierte nach 
England, enttäuscht von dem nationalsozialistischen Regime in seinem 
Vaterland mit dem er es so gut gemeint Ratt. Am 29. Januar 1934 starb 
er; auch geistig gebrochen über das was seinem Vaterlande jetzt von den 
neuen Machthabern Bevorstand- in Basel Schweitz wo er sich zur Erholung 
aufhielt.

Geboren am 11. Oktober 1884 in Goldschmieden bei Breslau. 
Er entstammte einer Familie deren Mitglieder Wissenschafter 
Theologen und Geschäftsleute waren. Sein Vater hatte eine 
eigene Chemiefabrik in Goldschmieden. Schon während seine 
Schulzeit entwickelte er grosses Interesse an der väterlichen 
Fabrik. Lernte unter väterlicher Aufsicht verschiedene Arbeits-
methoden und chemotechnische Prozesse. Bevor er zu studie-
ren anfing, schickte in sein Vater für 6 Monate ins Ruhrgebiet 
wo er praktische Dinge eines Metallbetriebes kennen lernte 
und später von diesen Erfahrungen profitierte. 1903 begann er 
in Breslau Chemie zu studieren und wechselte nach Ableistung 
des Wehrdienstes an die Uniwersität Leipzig. Dort arbeitete er 
an der These: „Uber absolute Schwefelsaure als Lösungsmit-
tel.” 1909 ging er nach Karlsruhe wo er unter Haber arbeitete. 
1910 errichtete er sein eigenes Laboratorium wo er vor allem 
den Hydriereffekt des Wasserstoffs bei Kohle und schwerem 
Heizöl unter Hochdruck erforschte. Bergius widmete sich auch 
der Zuckergewinnug aus Zellulose des Holzes. 1931 wurde im 
zusammen mit Carl Bosch der Nobelpreis für Chemie für die 
Erfindungen und Beitrage zur Entwicklung der chemischen 
Hochdruckmethoden verliehen. In seinem Leben hat er vie-
le Ehrungen erfahren. Im Jahre 1945 da es im vernichtetem 

Deutschland nicht möglich war seine Arbeit vortzusetzen wanderte er nach 
Argentinien aus. Dort starb er 1949 in Buenos Aires. Schlesien aber blieb er 
immer verbunden und besuchte oft seine Vatersstadt Breslau. 
Quelle:
1. www.nobel.se Verfasser Joachim Czernek 
2. „Nobliści Górnego Śląska” Piotr Greiner
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Drodzy Przyjaciele Misji 

Mimo że trwa jeszcze karnawał i 
wiele ludzi tak na całym świecie jak 
i w Boliwii się bawi, nasz wikariat 
Apostolski pogrążony jest w smutku. 

Wspominałem już o wyjątkowo ob-
fitych  w tym roku deszczach w całej 
Boliwii. Opady w górach zamienia-
ją się w potężne i niekontrolowane 
rzeki... niosące z sobą muł, piasek, 
drzewa... i wszystko, co napotykają 
po drodze. Nierzadko woda zmienia 
bieg, co doprowadza do wielu trage-
dii. Zalewane są osiedla, wioski ludz-
kie, zalewane są uprawne pola i lasy, 
gdzie ludzie chodzą na polowania.  

Od ponad 30 lat woluntariuszka 
i dobrodziejka naszych  misji Pani 
Lúzie Lintner z południowego Tyrolu 
współpracowała z naszym Wikaria-
tem. Jej szczególnie „umiłowanym” 
miejscem była parafia San Antonio de 
Lomerio. Tam prowadziła przeróżne 
projekty, zwłaszcza dla kobiet i dla 
dzieci. Czasem będąc dłużej w Boli-
wii po kilka miesięcy, czasem krócej 
– jak i tym razem niespełna miesiąc 
– zawsze jakby jej celem było San An-
tonio de Lomerio. 

San Antonio de Lomerio to jedna 
z najbardziej oddalonych i trudno 
komunikacyjnie dostępnych parafii 
naszego Wikariatu. Nie prowadzi tam 
żaden asfalt, żadna linia elektryczna, 
żadna linia telefoniczna. Obojętnie czy 
zjeżdżając z asfaltu w San Ramom, 
czy w Concepción, ma się do pokona-
nia... przez busz, przez lasy, raz w górę 
raz w dół, przez koryta rzek i przez 
często wystające skały, ponad 100 km 
ciężkiej i niełatwej ziemnej drogi. 
Oczywiście przejechać można tylko 
samochodem terenowym. Wielokrotnie 
przemierzając tę drogę, zachwycałem 
się pięknem przyrody, otaczających 
terenów, ale też zawsze... liczyłem się 
z niebezpieczeństwem, jakie na niej 
można było spotykać. 

Tego roku Pani Luzie przyleciała 
do Boliwii na krótko. Wylądowała w 
Santa Cruz 20.01.08.  

W niedzielę w towarzystwie zna-
jomych (z Niemiec) i dwóch miejsco-
wych kilkunastoletnich chłopaków w 
pożyczonym od Ks. Schickera Jeepie 
udała się w kierunku San Antonio de 
Lomerio. Większość drogi przejecha-
li bezpiecznie... ale ok. 12 km przed 
San Antonio blisko małej wioski 
Coroladillo napotkali na przeszkodę 

nie do przebycia. Poziom wody rzeki 
Zapoco był nie do pokonania. Z su-
chego kamienistego koryta zrobiła się 
rwąca hucząca i szeroka na ok. 50 m 
rzeka. Przebycie jej samochodem było 
niemożliwe, gdyż woda przelewała się 
przez most. Zgromadzeni przy brzegu 
ludzie powiadomili, że ok. 1 km dalej 
jest zrobione awaryjne przejście piesze 
przez rzekę. Tak naprawdę były to ko-
nary połamanych drzew i przerzucona 
lina. Jednemu z chłopaków zależało 
na przejściu. Na drugim brzegu cze-
kał na niego jego ojciec. Sam jednak 
nie miał odwagi. Luzie zobowiązała 
się pomoc mu w przejściu na drugi 
brzeg. W połowie mostu oboje straci-
li panowanie i wpadli w nurty rzeki. 
Oboje też zdążyli uchwycić się wysta-
jącej gałęzi. Niestety pod ciężarem 
ludzi i przez siłę wody gałąź się zła-
mała. 14-letni Pedro zdążył ostatecz-
nie o własnych siłach dostać się do 
brzegu, Luzie porwana została przez 
wir silnej rzeki i po kilku sekundach 
ku przerażeniu wszystkich naocznych 
świadków, zniknęła w wirach rzeki. 
Działo się to w niedzielę ok. 15.00 po 
południu. Od tego czasu ślad po Luzie 
zaginął. Wielogodzinne poszukiwania 
przez miejscowych ludzi nie dały re-
zultatów. W poniedziałek przybyła spe-
cjalna ekipa ratunkowa z Santa Cruz. 
Był nawet helikopter do dyspozycji... 
niestety mimo nadludzkiego wysiłku 
Luzie nie została odnaleziona. Wieść 
rozeszła się bardzo szybko, modliliśmy 
się wszyscy o pomoc. Nawet we wczo-
rajszych wiadomościach telewizyjnych 
mówiono o tym wypadku. Dopiero 
dziś koło południa, kiedy woda nieco 
opadła... odnaleziono Luzie ok. 400 m 
od miejsca wypadku, w miejscu bar-
dzo niedostępnym, niestety martwą. 
Ciało Luzie jest obecnie transportowa-
ne do San Antonio de Lomerio, gdzie 
najprawdopodobniej jutro odbędą się 
uroczystości pogrzebowe.  

 
Odeszła osoba przez wiele lat ser-

cem i czynem związana z naszym 
Wikariatem, z misjami w Boliwii, a 
także w Brazylii i Peru. Odeszła po 
nagrodę... ale jej czyny i jej serce po-
zostało w Boliwii. 

 
Was wszystkich też o tę modlitwę i 

pamięć w intencji Frau Luzie proszę.
 

Tarcisio joseF laMik oFM

Santa Cruz de la Sierra, 
20.01.2008

Drodzy Przyjaciele Misji  

Dziękuję serdecznie za spotkanie z 
Wami. Zaraz po przyjeździe do San-
ta Cruz, 5.01. pojechałem do dwóch 
parafii (Asunta i San Ramón), aby 
przedstawić wspólnocie parafialnej 
księży odpowiedzialnych od 1 lute-
go za duszpasterstwo. Potem udałem 
się samolotem do Cochabamby (8.01-
12.01) na coroczne spotkanie dla Życia 
Konsekrowanego. Z ramienia Episko-
patu jestem odpowiedzialny za towa-
rzyszenie osobom zakonnym w Boliwii. 
Temat tegorocznego spotkania to „Nie 
gaście Ducha”. Nie gasić w naszych 
sercach miłości do Chrystusa i do lu-
dzi w czasach wielkich przemian spo-
łeczno-politycznych w Boliwii. Jak to 
robić? Przede wszystkim uczyć się na 
nowo słuchać, co Pan Bóg mówi do 
nas dzisiaj i czego oczekuje od nas, 
zakonników i zakonnic. Po przyjeździe 
z Cochabamby pojechałem do miejsco-
wości zwanej Cuatro Canadas, aby 
pożegnać siostrę Monikę, która zacho-
rowała na białaczkę i musi się udać 
w tych dniach do Brazylii, aby poddać 
się chemioterapii. Przy pożegnaniu po-
wiedziała mi: Ojcze, ja odjeżdżam, ale 
moje serce zostanie tutaj. Podziękowa-
łem jej za dwunastoletnią służbę Bogu 
i ludziom w tej miejscowości.  

W Niedzielę Chrztu Pańskiego od-
prawiłem Mszę świętą w Puerto Rico, 
gdzie pracują Siostry Sercanki. Dwie 
siostry (Margarita, Ines), które pra-
cowały tutaj od początku (2.02.2004), 
otrzymały obediencję przeniesienia się 
do innej placówki, a na ich miejsce 
przychodzą trzy siostry.  

W poniedziałek 13 stycznia poje-
chałem pociągiem wraz z pięcioma 
księżmi diecezjalnymi i diakonem do 
miejscowości Chochis, odległej o 349 
km od Santa Cruz, aby uczestniczyć w 
rekolekcjach prowadzonych przez O. 
Fernando Bascpe (Salezjanin). Wyje-
chaliśmy w południe i dojechaliśmy 
późnym wieczorem, około godziny 
22.30. W pociągu bez przerwy chodziły 
kobiety, dzieci, oferujące nam obiad, 
kawę, napoje, itd. (oczywiście wszyst-
ko odpłatne). Rekolekcje odbyły się w 
domu zwanym Schronienie Niepoka-

Listy
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z misji
lanego Serca Maryi. Właścicielka tego 
domu należy do grupy czcicieli Mat-
ki Bożej z Medjugorje. Następnego 
dnia rankiem naszym oczom ukazał 
się przepiękny widok skalistej ściany 
góry o wysokości 1400 m. Są to skały 
wulkaniczne o kolorze czerwonawym. 
Nieopisany widok, między szczelinami 
skał pnie się tutejsza roślinność. Od 
czasu do czasu na jej skalistym zboczu 
osiadają kłęby chmur. Sam ośrodek re-
kolekcyjny jest cudownie usytuowany 
wśród palm, krzewów i kwiatów ozdob-
nych. Gdyby nie małe muszki, zwane 
tutaj echenes, mielibyśmy wrażenie, że 
jesteśmy w raju.   

Czy takie nie jest nasze życie? Ciągle 
w podróży, spotykamy wielu dobrych 
ludzi, którzy służą nam w różny spo-
sób. Pod koniec tej podróży, gdy otoczą 
nas na chwilę ciemności, przebudzimy 
się do nowego życia, gdzie nigdy nie 
zagaśnie nam słońce i cieszyć się bę-
dziemy z obecności Boga, Jego świat-
łości i tylu Jego przyjaciół, którzy nas 
poprzedzili do wiecznej ojczyzny.   

W samych rekolekcjach uczestniczyli 
również księża z diecezji San Ignacio 
de Velazco. Było nas razem dwudzie-
stu jeden uczestników. A tematem 
tych rozważań była scena z ostatniej 
wieczerzy - umycia stóp uczniom przez 
Pana Jezusa według ewangelii św. 
Jana. Najpierw każdy z nas powinien 
uznać swój brud i pozwolić się oczyścić 
przez Chrystusa, który przyjął na siebie 
grzechy całego świata i obmył je przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie. A 
następnie to zbawcze doświadczenie 
przybliżać  każdemu człowiekowi, 
szczególnie w sakramencie Pojednania 
i Eucharystii.  

Wracając pociągiem do Santa Cruz 
zbliżaliśmy się do stacji końcowej. 
Syrena lokomotywy co trochę się od-
zywała, jakby cieszyła się z zakończo-
nej podróży. A ja myślami biegłem do 
tych wszystkich, którzy w swoim życiu  
dotarli do tej końcowej stacji. Jedni 
zupełnie świadomie, tak jak to było 
w wypadku mojego niezapomnianego 
Ks. Proboszcza Jerzego Obsta; inni w 
sposób nagły, nieświadomy (dwa dni 
temu w wypadku drogowym niedaleko 
Copacabany zginęło 28 osób).  

Życzę Wam i sobie, abyśmy w tym 
nowym roku wykorzystali każdą chwi-

lę na chwałę Bożą i na pożytek bliź-
niego.  

Jeszcze na zakończenie dwa słowa 
o sytuacji społeczno-politycznej w Bo-
liwii. W tych dniach toczą się rozmo-
wy między przedstawicielami rządu 
i tutejszą opozycją (przede wszystkim 
zwolennikami autonomii departamen-
talnej). Tak rząd, jak i opozycja są 
świadomi, że droga do pokoju i dobra 
wspólnego prowadzi poprzez rozmowy 
i obopólne ustępstwa i korektę wielu 
sformułowań - w nowej Konstytucji i 
w statutach autonomicznych ogłoszo-
nych w minionych dniach w pięciu de-
partamentach (województwach). Jako 
Konferencja Biskupów, zachęcamy, aby 
te rozmowy były prowadzone na funda-
mencie prawdy i poszanowania praw 
ludzkich.  

Jeszcze raz dziękuję O. Prowin-
cjałowi Wacławowi, O. Krystianowi 
z Ośródka Misyjnego na Górze św. 
Anny, O. Gwardianowi Błażejowi, Ks. 
Jarosławowi z mojej parafii rodzinnej 
w Ligocie Turawskiej, mojemu przyja-
cielowi Michałowi z żoną Katarzyną, 
którzy pracują w nowopowstałym Sto-
warzyszeniu im. O. Dominika Kiescha; 
wszystkim Krewnym, Dobrodziejom 
naszej Misji w Boliwii za doznaną do-
broć w czasie mojego krótkiego pobytu 
w Ojczyźnie i rodzinnych stronach.  

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję 
za modlitwy i ofiary.  

bP anToni boniFacy reiMann, oFM 

Festyn Misyjny w Kadłubie 
Turawskim – uzupełnienie

W poprzednim numerze 
kwartalnika Fala przedstawi-
łem Państwu wspaniałomyśl-
nych i szczodrych Sponsorów, 
którzy wsparli naszą inicjaty-
wę. Zapomniałem jednak wy-
mienić Pani Elżbiety Turbań-
skiej z Kadłuba Turawskiego, 
która również wspomogła mi-
sje. Tą drogą jeszcze raz dzię-
kuję wszystkim Dobroczyń-
com, a Panią Elżbietę gorąco 
przepraszam. 

Michał Panicz

INFORMACJA 
ZARZĄDU 
GMINNEGO 
TSKN
Zarząd Gminny Towarzystwa 
Społeczno Kulturalnego Niem-
ców na Śląsku Opolskim w Tu-
rawie informuje mieszkańców, 
że zgodnie z rozporządzeniem 
ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie warunków i sposobu wykony-
wania przez przedszkola, szkoły i 
placówki publiczne zadań umoż-
liwiających podtrzymywanie 
poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości naro-
dowych i etnicznych oraz społecz-
ności posługującej się językiem 
regionalnym, zaistniała możli-
wość bezpłatnej nauki języka 
niemieckiego w przedszkolach.  

W przedszkolach zostaną 
rozprowadzone wśród rodziców 
wnioski w celu zadeklarowania 
dziecka do nauki języka niemie-
ckiego.  Proszę o pilne wypełnie-
nie powyższych wniosków i zło-
żenie ich w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 kwietnia br. w 
celu uzyskania możliwości otrzy-
mania stosownej subwencji.

Okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych w imieniu Za-
rządu Gminnego TSKN  życzę 
Wam, drodzy mieszkańcy, aby 
blask prawdy o zmartwychwsta-
niu rozświetlał wszelkie mroki 
codzienności,  wiara w nowe ży-
cie napełniała serca wszystkich 
radością, pokojem, wzajemnym 
zrozumieniem i wielką miłością.  
Poniedziałek Wielkanocny niech 
obfituje w wodę dla tych, komu 
jest przeznaczona, a zajączek 
niech wszystkim dzieciom przy-
niesie wiele radości i prezentów.

Przewodniczący zarządu GMinneGo Tskn 
arTur Gallus
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Sport, w każdej jego formie, jest do-
bry dla naszego zdrowia. Połączenie 
idei propagowania zdrowego stylu 
życia z działaniami profilaktycznymi 
na rzecz bezpieczeństwa na drogach 
to już nie tylko sposób na spędzenie 
wolnego czasu, ale również sposób 
na poprawę życia społeczeństwa. Ta 
właśnie idea przyświeca cyklicznej 
imprezie organizowanej już od dzie-
więciu lat w Turawie. Imprezą tą jest 
Turawski Bieg Przełajowy. Co roku 
do startu w tym biegu staje około 
200 uczestników i to nie tylko z te-
renu Gminy Turawa, ale również z 
ościennych Gmin oraz województw. 
Mottem tego biegu od samego po-
czątku jest hasło „Wróć do domu, 
nie umieraj na drodze”. Za dużo 
miejsca zajęłoby mi teraz przedsta-
wianie osób, które brały udział w tej 
imprezie, ale miło dodać, że oprócz 
osób znanych z telewizji byli również 
zawodnicy startujący z sukcesami na 
mistrzostwach świata i Europy wśród 
juniorów, seniorów i weteranów. Za-
pomnieć nie można też o uczniach 
i przedszkolakach, a są wśród nich 
dzieci biorące udział od pierwszego 
biegu, które z wielkim zapałem biorą 
udział w biegach przełajowych.

Tegoroczna impreza odbędzie się 
31 maja, a start i meta znajdować 
się będą jak zwykle na terenie Pub-
licznego Gimnazjum w Turawie. O 
godzinie 9.30 rozpocznie się powita-
nie uczestników, a pierwsi zawodni-
cy, czyli przedszkolaki, wystartują o 
godz. 10.00.

W tym roku czeka na uczestni-
ków i kibiców bardzo ciekawa nie-
spodzianka. Otóż od maja na terenie 
Gminy Turawa przebywać będzie 
młodzież  z niemieckiego Idar–Ober-
stein, która we współpracy z młodzie-
żą z II Liceum Ogólnokształcącego 
w Opolu, realizować będzie projekt 
„Warto ratować Jezioro Turawskie”, 
którego efektem ma być film na ten 
temat. Gorąco zachęcam wszystkich 
chcących zobaczyć efekt twórczości 
młodzieży oraz pasjonatów biegania 
do udziału w biegu oraz do obejrze-
nia filmu, który wyświetlany będzie 
w trakcie trwania imprezy.

Impreza zapowiada się również na 
bardzo medialną, bowiem zaproszo-
ne są wszystkie opolskie media oraz 
włodarze naszych opolskich ziem z 
wojewodą na czele.

Chciałbym też dodać, ze jest to 
jedna z największych obecnie im-

prez masowych, organizowanych na 
terenie Gminy Turawa. Jako jeden 
z organizatorów, chciałbym gorąco 
zachęcić potencjalnych sponsorów 
i darczyńców, którzy chcieliby wes-
przeć nasz bieg finansowo lub rze-
czowo. Nie mogę  też zapomnieć po-
dziękować wszystkim tym, którzy od 
lat wspierają tą inicjatywę. Bieg ten 
nie odbyłby się bez wsparcia finan-
sowego Urzędu Gminy w Turawie, a 
także osób dobrego serca, którym raz 
jeszcze dziękuję.

Wszelkich informacji na temat 
biegu udziela oraz osobą kontakto-
wą jest autor tego artykułu. Program 
dostępny będzie na stronach interne-
towych Urzędu Gminy w Turawie. 

Pamiętajmy jednak, że nikt i żad-
na działalność na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa na drogach nie wpłynie 
tak korzystnie na bezpieczeństwo, 
jak nasz zdrowy rozsądek, wzajemne 
zrozumienie i rozwaga, do których 
bardzo serdecznie zachęcam. Pa-
miętajmy, że każdy z nas, jak mówią 
słowa hymnu tego biegu, trzymając 
w ręku kierownicę, trzyma również 
czyjeś życie.

adaM bochenek

Bieganie w Turawie

O tym projekcie, realizowanym z 
pieniędzy Unii Europejskiej, pisze-
my na łamach FALI od kilku lat. 
Gmina złożyła wniosek projektowy o 
dofinansowanie budowy kanalizacji 
Kotorza Małego i Zawady do Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Opolskiego w lipcu 2004 roku. 
Oficjalna nazwa projektu brzmi: 
„Ochrona wód podziemnych oraz 
ujęć wody pitnej dla Miasta Opola i 
Gminy Turawa (Kotórz Mały, Zawa-
da)”. Po wielu perturbacjach, dopie-
ro w roku 2006 podpisaliśmy umowę 
z Wojewodą Opolskim na realizację 
tej inwestycji. W ciągu około półto-
ra roku realizacji Gmina złożyła do 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
czternaście wniosków o płatność 
pośrednią (finansowanie projektu 
przez Unię odbywało się na zasadzie 
refundacji poniesionych wydatków 
– części zapłaconych faktur).

W ramach projektu dofinansowa-
nego w około 75% z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
Gmina skanalizowała dwie wsie, wy-
budowała ok. 43 km sieci kanaliza-
cyjnej, 1 przepompownię ścieków w 
Zawadzie, 624 przyłącza kanalizacyj-
ne do posesji (249 w Kotorzu Małym 
i 375 w Zawadzie). Unia Europejska 
dofinansowała projekt w wysokości 
7 204 210,51 zł. Pierwotna wartość 
projektu, ustalona w wyniku postę-
powania przetargowego, wyniosła 9 
881 230,05 zł. Pod koniec realizacji 
projektu, w styczniu br, pojawiło się 
utrudnienie w postaci wzrostu staw-
ki podatku VAT z 7% do 22%, w wy-
niku czego wartość całkowitych na-
kładów w ramach projektu wzrosła 
do 9 966 579,12. Niestety nie pociąga 
to za sobą wzrostu dofinansowania 

UE, które tym samym spadło z 75% 
do 74,39% (Gmina dopłacić musiała 
wykonawcy ok. 80 000 zł). Wzrost 
stawki podatku VAT uderzył w wielu 
beneficjentów unijnej pomocy; u nie-
których, przy dużych kontraktach,  
wartość dopłaty liczono w milionach 
złotych.

Rzeczowa realizacja inwestycji za-
kończyła się 31 stycznia 2008 roku. 
Obecnie Gmina oczekuje na kontrolę 
projektu ze strony Opolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego. Po pozytywnych 
wynikach kontroli spodziewamy się 
otrzymania reszty przyznanej Gmi-
nie dotacji.

Wykonawcą robót budowlano – 
montażowych było konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa In-
żynieryjnego – WPBK z Opola oraz 
POL-AQUA z Piaseczna.

TG

Zakończenie projektu ZPORR
– kanalizacji Kotorza Małego i Zawady
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31.01 w tłusty czwartek zebrało się 
prawie 70 pań poprzebieranych w 
różnorodne stroje, by w tym jednym 
z ostatnich dni karnawału bawić 
się na Babskim Combrze, przezna-

czonym tylko dla kobiet. Podobnie 
jak w ubiegłym roku wszystkie pa-
nie jadły i piły, ale także tańczyły i 
brały udział w konkursach. Wielkie 
COMBROWANIE 2008 w szampań-

skim humorze przy akompaniamen-
cie zespołu „Grandis” trwało do póź-
nych godzin nocnych.

rada sołecka

Po raz drugi bawiły się odważne kobiety Kotorza Małego

Trzy lata temu rozpoczęliśmy  współ-
pracę z mieszkańcami najwyżej po-
łożonej  miejscowości w Polsce – z 

Zębem koło Zakopanego. Najpierw 
jako szkoła udaliśmy się tam, by 
„dotknąć” kultury, folkloru i trady-

cji mieszkańców Tatr. Dla uczniów 
była to cudowna lekcja przyrody, 
geografii, muzyki i historii. Chyba 

żadna lekcja nie pozosta-
wiła tyle w pamięci ucz-
niów. Dla nas - nauczycieli 
i rodziców - była to okazja 
nie tylko do nowych zna-
jomości, ale do czerpania 
z doświadczeń i mądrości 
tamtych, jakże otwartych, 
ciepłych i gościnnych lu-
dzi. Zachwyceni ich kul-
turą tak pieczołowicie 
przekazywaną młodszym 
pokoleniom, zauroczeni 
wręcz ich dumą z tego, 
że są góralami, postano-
wiliśmy zaprosić ich do 
Węgier.

dokończenie na str. 29

Rewizyta w Zębie
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Któż nie zna biblijnej przypowieści o 
talentach? Chyba nie ma osoby, któ-
ra nigdy nie słyszała o tym, jak pan 
obdarował swoich podopiecznych 
talentami. Nazwa ta odnosiła się do 
pokaźnych sum pieniędzy – dla po-
równania: w czasach Jezusa jeden 
talent równał się  piętnastoletniemu  
wynagrodzeniu przeciętnego rolni-
ka! (Któż nie marzy o takiej sumie od 
swego pracodawcy…?) Dwaj słudzy 
puszczają złoto w obieg, zyskując dwa 
razy więcej, trzeci sługa zaś zakopuje 
skarb w ziemi. Nic nie zyskuje, mało 
tego – talent zostaje mu potem  za-
brany przez pana.

Talenty w tej przypowieści mają 
oczywiście przenośny sens. Nie chodzi 
o miarę wagi ani o pieniądze, ale o te 
dary, które Bóg dał nam dla naszego 
użytku. Biorąc przykład z biblijnych 
sług, którzy nie zakopywali majątku, 
my również mamy podjąć ryzyko i 
zainwestować w predyspozycje, by 
nierozwijane - nie zaniknęły.

Idealne warunki do rozwijania 
talentów daje szkoła. Wiem, wiem, 
uczniowie chętnie narzekają na swo-
je uczelnie, ale to właśnie tam najle-
piej mogą  się wykazać smykałką do 
matematyki, języków obcych czy che-
mii… Chociaż  na pytanie: „Jaki jest 
twój  ulubiony przedmiot w szkole?” 
większość gimnazjalistów zdecydowa-
nie i bez zastanowienia odpowiada: 
„Dzwonek!”, to chyba każdy z  nich 
faworyzuje jakąś dziedzinę. Kierując 
się ilością uczniów turawskiego gim-

nazjum, którzy zakwalifikowali się 
do gminnych etapów  Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych, sądzę, 
że do naszej szkoły uczęszcza multum 
młodych talentów…

Tegoroczne eliminacje do wyżej 
wymienionych konkursów odbyły się 
na innych zasadach, niż to bywało 
dotychczas. Byliśmy bowiem zobo-
wiązani do wzięcia udziału w etapie 
szkolnym, po czym  uczniowie zysku-
jący minimalnie 85% punktów kwali-
fikowali się do etapu gminnego. Mo-
żemy być naprawdę dumni z naszych 
gimnazjalistów! W konkursach wzięło 
udział wcale niemało osób, a do dru-
giego etapu dostały się następujące:

Konkurs Języka Niemieckiego:
Armin Lazik
Jasmina Glib
Patryk Wieczorek
Dirk Czok
Kamila Michalczyk
Denis Schilk

Konkurs Języka Polskiego:
Zuzanna Tomsa
Agnieszka Panicz
Anna Smajda

Konkurs Matematyczny:
Rafał Jonczyk
Dawid Galus

Konkurs Geograficzny:
Dawid Galus
Zuzanna Tomsa

Konkurs Języka Angielskiego:
Aneta Kurpierz
Sabina Langner
Agnieszka Panicz

Uff! Przyznajcie sami, Drodzy 
Czytelnicy, to multum osób!  Jed-
nak na tym nie koniec! Nasza szkoła 
brała udział również w VI Ogólno-
polskim Konkursie Języka Niemie-
ckiego. Aż 9 gimnazjalistów zakwa-
lifikowało się do  etapu regionalnego, 
który odbywał się we Wrocławiu. 
Nasz uczeń – Armin Lazik okazał się 
prawdziwym orłem w tej dziedzinie. 
Na 50 punktów możliwych zdobył 
47, tym samym otrzymując zapro-
szenie do Warszawy na eliminacje 
centralne. Brawo!

Jezus w swojej przypowieści o 
talentach chciał, byśmy nie marno-
wali zdolności, które otrzymujemy 
od Boga. Jedni mają predyspozycje 
artystyczne, inni wolą nauki przy-
rodnicze. Wiadomo, nie każdy może 
zostać znanym i cenionym naukow-
cem, ale wszyscy powinni wierzyć 
w swoje możliwości i krok po kroku 
podążać dalej… Bez wątpienia każdy 
posiada  tak zwaną „żyłkę”  do cze-
goś. Dowód? Proszę bardzo – wystar-
czy spojrzeć na listę powyżej. Każdy 
z tych młodych ludzi ma talent, a 
dzięki olimpiadom może go rozwijać. 
Gratulacje dla nich wszystkich! Oby 
tak dalej…!

zuzanna ToMsa

Młode talenty

NOWINKI ZAKRZOWSKIE
•  6 grudnia 2007 r. ekipa Mikołajowa 

ruszyła przez całą wieś z prezenta-
mi dla dzieci, grzańcem i pierni-
kami dla dorosłych. Sponsorami 
paczek byli pan Marek Plotnik i 
sołtys. Szczególne podziękowania 
należą się pani Gizeli Plotnik za 
upieczenie pysznych pierników.	

Na zdjęciach widzimy ekipę w pra-
cy i po pracy.

•  Młodych ludzi we wsi jak na le-
karstwo, dlatego też najlepiej wy-
chodzą imprezy organizowane dla 
seniorów. Na spotkaniu w dniu 22 
stycznia w przedszkolu zjawiły się 

babcie i dziadkowie z Zakrzowa i z 
Ligoty. Piękne występy artystycz-
ne przygotowały przedszkolaki, a 
poczęstunek ich mamy oraz Rada 
Sołecka. Na uroczystość przybyły 
władze gminy – pan wójt oraz pani 
sekretarz, pani dyrektor szkoły 
Podstawowej w Ligocie, Ksiądz 
wikary i sołtys. 

•  Uwaga wszyscy mieszkańcy!	
Rada sołecka prosi o gromadze-
nie makulatury i białego szkła. O 
terminie odbioru tych surowców 
mieszkańcy zostaną powiadomie-
ni. Środki uzyskane ze sprzedaży 
potrzebne będą na zorganizowanie 
dożynek gminnych.

M.zubeil
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W 2007 roku na terenie KP Ozimek 
odnotowano łącznie 429 zdarzeń 
przestępczych i jest to aż o 105 zda-
rzeń mniej niż w 2006 roku - 534 
zdarzenia i aż o 259 mniej niż w 
2005 roku - 688 zdarzeń. Jest to ko-
lejny rok, w którym znacznie spadła 
liczba zdarzeń przestępczych.

Ogólna liczba zdarzeń przestęp-
czych w poszczególnych gminach:

L.p. Miasto 
Ozimek

Teren wiejski 
gm. Ozimek

Gmina 
Turawa

Gmina 
Chrząstowice

Gmina 
Tarnów Op.

2007 r. - 429 90 96 113 60 70
2006 r. - 534 148 110 124 67 85
2005 r. - 688 187 125 164 109 103

Największy spadek zdarzeń prze-
stępczych odnotowano na terenie 
miasta Ozimek – w okresie dwóch 
lat jest to spadek aż 50%. 

W roku 2007 odnotowano również 
spadek ilości wszczętych postępowań 
przygotowawczych,  tj. wszczęto 631 
postępowań - w stosunku do 690 po-
stępowań w roku 2006  i  806 postę-
powań w roku 2005.	

Wskaźnik dynamiki wszczętych 
postępowań przygotowawczych 
wyniósł – 91,4. Bardziej znaczący 
spadek nastąpił w liczbie stwierdzo-
nych czynów przestępczych – z 992 
czynów przestępczych w 2006 roku 
– do 796 w roku 2007. Wskaźnik dy-
namiki stwierdzonych czynów prze-
stępczych wyniósł - 80,2.

I. Analiza zdarzeń z uwagi na 
kategorię przestępstwa i miejsce 
popełnienia

W przypadku kradzieży cudzej 
rzeczy sytuacja kształtowała się na-
stępująco:

L.p. m. Ozimek gm. Ozimek gm. Turawa gm. Chrząst. gm.Tarnów Op.
2007 r. - 146 35 33 37 22 19
2006 r. - 141 49 23 35 17 17
2005 r. - 178 65 32 39 19 23

Znacznie spadła liczba tych zda-
rzeń na terenie miasta Ozimek, na-
tomiast na pozostałym terenie wzro-
sła. Największy wzrost odnotowano 
na terenie wiejskim gminy Ozimek.

Na terenie gminy Turawa ta prze-
stępczość w ciągu trzech ostatnich 
lat utrzymuje się na podobnym po-
ziomie.

W przypadku włamań do obiek-
tów sytuacja w poszczególnych gmi-
nach kształtowała się następująco:

L.p. m. Ozimek gm. Ozimek gm. Turawa gm. Chrząst. gm. Tarnów Op.
2007 r. - 104 13 22 41 14 14
2006 r. - 142 29 37 22 26 28
2005 r. - 191 36 32 55 39 29

W przypadku tych zdarzeń odno-
towano duże spadki – największy na 
terenie miasta Ozimek, natomiast 
jedyną gminą, gdzie odnotowano 
wzrost, jest gmina Turawa. W przy-
padku gminy Turawa znaczny spa-
dek tych przestępstw odnotowano w 
2006 roku, natomiast zdecydowanie 
najgorszym rokiem był 2005. 

Procentowy udział zdarzeń prze-
stępczych w poszczególnych gmi-
nach kształtował się w następujący 
sposób:

L.p. Teren 2005 r. 2006 r. 2007 r. UWAGI
1. Miasto Ozimek 27% 28% 22% spadek
2. Teren wiejski 

gm.Ozimek
18% 21% 22% wzrost

3. Gmina  Turawa 24% 23% 26% wzrost
4. Gmina 

Chrząstowice
16% 13% 14% wzrost

5. Gmina Tarnów 
Opolski

15% 15% 16% wzrost

Znacznie spadł procentowy udział 
zdarzeń przestępczych zaistniałych 
na terenie miasta Ozimek – aż o 
6%, natomiast odnotowano wzrost 
na terenie gminy Turawa – o 3 %. 
Na pozostałym terenie utrzymuje się 
na podobnym poziomie co w latach 
ubiegłych.

Z powyższej analizy wynika, że 
działania prewencyjne w 2008 roku 
będą ukierunkowane na ogranicze-
nie przestępczości na terenie gminy 
Turawa.

II. Uzyskane wyniki i realizowane 
czynności  prewencyjne

Uzyskane wyniki prewencyjne 
oraz realizowane czynności służbowe 
przez funkcjonariuszy przedstawiały 
się to w następujący sposób:

L.p. Przykładowe czynności 2006 rok 2007 rok
1. Liczba konwojów 336 337
2. Przeprowadzone interwencje policyjne 2.156 2.752
3. Wykonano wywiadów/ustaleń 1.861 2.700
4. Wnioski na leczenie odwykowe 37 49
5. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 71 105
6. Zatrzymano uprawnień do kierowania 47 26
7. Przeprowadzono spotkań (w szkołach, 

sołeckie, osiedlowe, z obywatelami)
1.959 1.841

8. Wylegitymowano osób – 
w tym nieletnich:

10.875 
1.523

11.444 
1.608

9. Skontrolowano pojazdów – 
w tym rowerów:

4.461 
837

5.506 
932

koMisariaT Policji w oziMku

KRONIKA POLICYJNA Ozimek, dnia 22.02.2008 roku

dokończenie ze str. 27 

Przyjeżdżając do nas na Jarmark 
Bożonarodzeniowy, przywieźli 
wraz ze swoimi strojami i instru-
mentami atmosferę góralskiej 
kultury i zwyczajów. W Węgrach 
poczuliśmy halny wiatr, usłysze-
liśmy dzwonki pasących się owiec 
i oczami wyobraźni ujrzeliśmy 
dumnie stojący krzyż na Gie-
woncie.

W dniach 23-24.02 2008r. na 
zaproszenie mieszkańców Zębu 
udaliśmy się autokarem w od-
wiedziny do naszych znajomych. 
Zostaliśmy przywitani i ugosz-
czeni jak prawdziwi przyjaciele. 
Mieszkaliśmy w domach tych 
ludzi, których gościliśmy we 
własnych domach. W sobotnie 
popołudnie gospodarze przygoto-
wali dla nas niespodziankę: przed 
remizą czekały na nas konne po-
wozy, które najpierw zabrały nas 
na ognisko z kiełbasą i przejazd 
wyciągiem krzesełkowym żeby, 
jak to powiedział jeden z górali, 
„z bliska podziwiać pikne wier-
chy”. Rozpostarła się przed nami 
panorama Tatr z Wielką Krokwią 
i „rozłożonym” Zakopanem u na-
szych stóp. 

Wieczorem w remizie straża-
ckiej odbyło się spotkanie przy 
pieczonym prosiaku i góralskim 
cieście. Po kolacji zaproszono nas 
na część artystyczną : śpiewy, 
tańce, góralska muzyka, przygo-
towana przez miejscowe zespoły. 
Na nasze spotkanie przybył sam 
wójt, który wymienił regional-
ne pamiątki i zapewnił naszego 
wójta, że z przyjemnością poczy-
ni wszelkie starania, by partner-
stwo naszych miejscowości pręż-
nie się rozwijało. Ciężko nam się 
było rozstać z górami i naszymi 
przyjaciółmi z Zębu . Przypo-
mniały nam się słowa wielkiego 
miłośnika Tatr Jana Pawła II 
„Cóż powiedzieć - żal odjeżdżać”. 
Byliśmy wszyscy zafascynowani 
ciepłym przyjęciem.

W maju nasza szkoła spędzi 
w szkole w Zębie tydzień na tak 
zwanej „zielonej szkole”. Pod ko-
niec roku szkolnego uczniowie z 
Zębu przyjadą do nas, a zespół 
„Zbójnicek” jest zaproszony na 
„Święto Rodziny”.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, 
że w krąg przyjaciół naszej szkoły 
i miejscowości została włączona 
przepiękna miejscowość Ząb w 
Gminie Poronin. ewa PieTras

Rewizyta w Zębie
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Do tego spotkania doszło całkiem przy-
padkiem, a było ono, jak to można po-
wiedzieć, wielce zaskakujące. Przecha-
dzając się po zabytkowych wnętrzach 
Pałacu w Turawie, w którym obecnie 
mieści się Dom Dziecka, spotkałem 
dziwnego, stałego mieszkańca, z ist-
nienia którego nikt nie zdawał sobie 
sprawy, no może prawie nikt. Nietrud-
no zgadnąć, że wielkie było moje zdzi-
wienie, ponieważ moim oczom ukazał 
się...duch. Zareagowałem, jak pewnie 
w tym momencie większość z nas by 
zareagowała, czyli panicznie otwarłem 
usta, by krzyczeć ze strachu i już mia-
łem dać nogę, gdy tymczasem, to on do 
mnie pierwszy zagadnął:

– Witaj człowieku.
– Witam ... ducha. Czy mogę tak 

pana nazywać? Przyznam, że na-
jadłem się strachu.

– He he. Ależ oczywiście, jestem du-
chem Turawskiego Pałacu, ale wystar-
czy samo duch. Przyznam na początku, 
że rzadko mam okazję porozmawiać.

– Rzadko też można spotkać du-
cha, który chce rozmawiać.

– Nie, to wy pierwsi uciekacie.
– Świetnie wyglądasz, nie tak 

jak duch, no może jesteś trochę 
niewyraźny. Ile masz lat?

– Niewyraźny, bo chory jestem i u 
Goździkowej jeszcze nie byłem. Jeśli 
chodzi o wiek, to młody jestem, rzek-
łbym, należę do młodzieży wśród du-
chów. Jestem tu od początku, jakieś 
dwieście lat. Mam znajomych, co to 
niby z Krzyżakami na wyprawy cho-
dzili. Jeden to się chwalił nawet, że zna 
Bolesława, tyle że nie pamięta, którego. 
Skleroza, jak to nazywacie.

– Jesteś młody, jak to podkre-
śliłeś, pamięć pewnie nie zawodzi, 
więc powiedz mi, jak wyglądało ży-
cie w dawnych czasach w pałacu?

– Oj, bywało tu wesoło, tańce, polo-
wania, wytworne damy, bale, a i sam 
pałacyk inaczej wyglądał, nie to co te-
raz. Łezka się kręci w oku, a teraz to i 
straszyć nie muszę, wystarczy się mu-
rom przyglądnąć, aż strach patrzeć.

– A czy straszenie to łatwe za-
jęcie?

– Nie tyle łatwe, co śmieszne. Kiedyś 
to się suknię jakiejś damie zadarło, po 
komnatach się nocą przeszło, świece po-
gasiło, strachu ludzie mieli, a ja ubaw 
po pachy. Damy krzyczały, panowie z 
szablami latali w samych gatkach. A 

dziś? Trzeba stale uważać, bo teraz 
nagrywanie i monitorowanie modne. 
Zdjęcia z ukrycia robią, jakieś dyktafo-
ny noszą, strach straszyć. Nie ma też 
kogo straszyć, ludzie się już duchów nie 
boją.

– To znaczy, że teraz nie stra-
szysz?

– Muszę jakoś do emerytury prze-
trwać, czasami coś tam wymyślę, ale 
teraz to tu dzieci mieszkają. Czasem, 
prawdę mówiąc, to sam się boję, jak tę 
muzykę dziwną słyszę,  to hałas jakiś i 
łomot, nic to wspólnego nie ma z mu-
zyką. Fikołki to przy tym jakieś fikają, 
rękami machają, krzyczą, jakich to cza-
sów ja dożyłem...?

– A jak pałac kiedyś wyglądał, w 
tych pięknych czasach?

– Aż miło wspominać. Piękne to cza-
sy były, komnaty freskami zdobione, 
obrazy na ścianach, trofea myśliwskie. 
A zwierzyny po lasach ile było? Hra-
biostwo polowania urządzało, a jakie 
jelenie były wtedy? Z zewnątrz pięknie 
mury zdobione, a sala lustrzana jaka 
piękna onegdaj była. O ogrodach nie 
wspomnę, aleje z marmuru, stawy, po 
których państwo pływali, ryb bez liku, a 
każda większa od poprzedniej. Co rusz 
ktoś powozem zajeżdżał w gościnę. Dziś 
z parku niewiele zostało, salę lustrzaną 
na balową przerobili. O, kominek z bia-
łego marmuru pozostał w bibliotece co 
kością słoniową była zdobiona, kredens 
w dawnej jadalni i ten kominek, co to 
hrabia kazał na niego marmur z Nowej 
Gwinei wozić. Pokoje u dzieci takie, z 
jakimiś tam standardami zgodne, bale 
też czasami bywają, ale to nie to.

– Ale się rozczuliłeś, a co o dzi-
siejszym świecie sądzisz?

– Dziś się wszyscy śpieszą, ciągle się 
mijają, sami sobie ludzie życie gmatwa-
ją. Drób ponoć jakiś rządzi, czy inne tam 
zwierzątka z bajek Disney’a. Normalnie 
strach. Żal, że się chałupa sypie i tyle.

– Dziękuje za wywiad, w sumie 
to miło mi było Cię spotkać. Czego 
mogę Ci życzyć?

– Myślę, że... spokoju ducha. A ja 
chciałbym życzyć wszystkim czytel-
nikom Fali hartu ducha, uduchowio-
nych Świąt, jak najmniej bezduszności, 
strasznie dużo uśmiechu dla innych 
oraz spełnienia wszystkich marzeń.

– Do zobaczenia.
– O, na pewno nie chcesz.

z ducheM Pałacu w Turawie 
rozMawiał adaM bochenek

Jak to onegdaj 
w Pałacu bywało

ciąg dalszy ze str. 22

Prowadzone są negocjacje z bramkarzem, 
który występował dotychczas w drużynie znaj-
dującej sie w czołówce tabeli, oraz ze znanym 
napastnikiem, który występował swego czasu 
w ekstraklasie. O wynikach tych negocjacji 
poinformujemy wkrótce. Z zespołu nikt nie 
odszedł, chociaż trener Mariusz Kus rozważa 
możliwość wypożyczenia kilku zawodników, 
którzy nie mają szans na grę. 

-Czy jest Pan zadowolony z dotychczasowej 
Pana Prezesury?

- Jestem zadowolony z mojej prezesury, 
a to dzięki zarządowi klubu, w skład które-
go wchodzą Rober Liebe, Klaudiusz Panicz, 
Piotr Matysek, Paweł Bacajewski oraz reszta 
członków zarządu, który ambitnie realizuje 
nasze plany.

-Czy utkwiło w Pana pamięci jakieś szcze-
gólne zdarzenie dotyczące zespołu z Ligoty 
Turawskiej?

- Ważnym wydarzeniem był awans druży-
ny do A klasy, a także zdobyty w zeszłym roku 
Puchar Polski podokręgu opolskiego.

-W obecnym roku klub, którego jest Pan 
Prezesem, będzie obchodził 60-lecie swego ist-
nienia. Czy są planowane jakieś uroczystości 
z tej okazji?

- Przygotowujemy się do tego jubileuszu 
już od dłuższego czasu. W dniach 11-13 lipca 
2008 organizujemy wielki festyn sportowy z 
tej właśnie okazji. W ogromnym namiocie o 
powierzchni 640 m2 oraz na naszym boisku 
odbędzie się wiele atrakcji. Będzie wesołe 
miasteczko, zabawy taneczne, mecze piłki 
nożnej, konkursy dla dzieci i dorosłych, wy-
stępy zespołów muzycznych i kabaretowych 
oraz wiele innych imprez.

-Na zakończenie naszej rozmowy, życzę 
klubowi z Ligoty Turawskiej, aby bez żadnych 
przeszkód mógł po obecnym sezonie wywal-
czyć awans do wyższej klasy rozgrywkowej!

-Dziękuje bardzo.
Dziękuję za rozmowę

Strona internetowa klubu: www.lzsligotaturawska.pl

Zarząd klubu

Prezes:  B. Klimas
Z-ca pr.:  R. Liebe
  K. Panicz
Skarbnik: P. Matysek
Sekretarz: P. Bacajewski
Członkowie: A. Czapla
  A. Karczewski
  M. Kus
  A. Stas
  K. Wiesiolek

Pazowski Michał, oleksowicz łukasz

Historia Klubu
Rozmowa z Bernardem Klimasem, 
Prezesem klubu z Ligoty Turawskiej
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Już po raz ósmy w niedzielne po-
południe 16 grudnia odbyło się w 
Kadłubie Turawskim spotkanie 
opłatkowe dla samotnych miesz-
kańców naszej wsi. Imprezę zor-
ganizowała Rada Sołecka wraz z 
miejscowym kołem mniejszości 
niemieckiej. Program artystycz-
ny przygotowały nauczycielki 
naszej szkoły.

Tradycyjne potrawy wigilij-
ne przygotowały panie: Maria 
Moch, Krystyna Pyras,  Ka-
rina Kupka i Regina Mora-
wiec.

Nasz niezawodny zespół mu-
zyczny „Rajana” zaskoczył 
wszystkich nowymi aranżacjami 
kolęd oraz przygotowaniem cał-
kiem nowych utworów. Kolędy 
w ich wykonaniu sprawiają, że 
wszyscy zaczynamy odczuwać 
tę  niezwykłą magię świąt.

Nasze maluszki z oddziału 
przedszkolnego i klasy I przed-
stawiły pod kierunkiem wycho-

wawczyni - pani Agnieszki 
Biegańskiej, piękną insceniza-
cję o tematyce zimowej, a dzieci 
z klas I-III pod kierunkiem pani 
Krystyny Panicz - bardzo re-
fleksyjne i wymowne przedsta-
wienie jasełkowe „Betlejemska 
dobranocka”. Przedstawienia 
były przeplatane piosenkami, 
kolędami w języku niemieckimi 
i w języku angielskim, przygo-
towanymi przez panią Iwonę 
Byrę.

Nie można pominąć zasług 
naszych wspaniałych mamuś, 
które przygotowały piękne stroje 
dla swoich pociech.

 Było - jak zwykle - wzruszają-
co, sympatycznie. Główny orga-
nizator spotkania- pan Ernest 
Grzesik - zadbał o symboliczne 
paczki świąteczne dla zaproszo-
nych gości. Dziękujemy, Panie 
Sołtysie!

krysTyna borkowska

Spotkanie opłatkowe

W 2007 roku Węgrach urodziła się 
szczęśliwie aż ósemka dzieci. Jest to 
ważna wiadomość, bo na tak małą miej-
scowość, jaką są Węgry, jest to dużo w 
dzisiejszych czasach, gdy rodzi się tak 
mało dzieci. Szczęśliwe mamy spotkały 
się przy okazji zrobienia wspólnego zdję-
cia przed szopką w Węgrach . Po zrobie-
niu zdjęć sołtys zaprosił mamy na kawę 
i ciasto . Maluchom na pewno będzie się 
trudno rozpoznać za kilka lat, gdyż z ra-
cji chłodu trzeba je było ciepło ubrać.

Mamom , ojcom oraz dzieciom ży-
czymy wiele zdrowia, aby dzieci rosły i 
dobrze się rozwijały, by były radością dla 
rodziców i mieszkańców Węgier.

sołTys j. dz.

„Bocian spadł na Węgry”

Na zdjęciu od lewej Helena Bastek z Pauliną, Beata  Dziuba z Zofią, Małgorzata Morawiec z Marcinem, 
Sabina Wodniok z Filipem, Ewa Pietras z Michaliną, Anna Mędrala z Magdą, Aneta  Tarara z Benedyktem, 
Grażyna Albańska z Amelią.
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Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Bierdzanach uczestniczą w realizacji pro-
jektu finansowanego przez Unię Europej-
ską i budżet państwa. W maju nawiązana 
została współpraca z Nadleśnictwem Szu-
mirad. 30.05.2007 r. uczniowie uczestniczy-
li w wycieczce przyrodniczej do rezerwatu 
„Smolnik”, gdzie leśnicy przygotowali ogni-
sko połączone z pieczeniem kiełbasek oraz 
pogadankę nt. flory i fauny rezerwatu.

20.06.2007 r. uczniowie byli we Wroc-
ławiu. Zwiedzili Ogród Botaniczny, brali 
udział w lekcji muzealnej w Panoramie 
Racławickiej, podziwiali Ostrów Tumski i 
Rynek Starego Miasta. 

27 i 28.09. odbyła się wycieczka do War-
szawy. Pierwszego dnia dzieci zwiedziły 
Zamek Królewski z Kolumną Zygmunta, 
Starówkę, Katedrę św. Jana, Barbakan, 
Pomnik Małego Powstańca, Grób Niezna-
nego Żołnierza, Ogród Saski, Pałac Kultury 
i Nauki. Wieczorem obejrzały film w trójwy-
miarowym kinie pt. „Dinozaury żyją”. 

Drugiego dnia dzieci zwiedziły Muzeum 
Wojska Polskiego, uczestniczyły w lekcji 
muzealnej pt. „Spacer po Muzeum Narodo-
wym w Warszawie”. Otrzymały karty pracy, 
które po kolei wypełniały, samodzielnie od-
krywając tajemnice muzeum i zapoznając 
się z wybranymi dziełami sztuki. Spacero-
wały również po Parku Łazienkowskim, 
podziwiając Pałac na Wyspie i Pomnik F. 
Chopina. Następnie uczestniczyły w lekcji 
muzealnej „Wizyta u króla” w Pałacu w 
Wilanowie. Otrzymały bogate w ilustracje i 
informacje materiały do uzupełnienia, które 
wypełniały w trakcie zwiedzania. 

W dniach 18 i 19.10 odbyła się dwu-
dniowa wycieczka do Poznania, Gniezna i 
Biskupina. 

W Poznaniu dzieci zwiedziły Katedrę z 
podziemiami na Ostrówku, Stare Miasto 
z Ratuszem, Kościół farny i koziołki. Spa-
cer po mieście z przewodnikiem przybliżył 
im historię miasta i umożliwił zapoznanie                  
z najciekawszymi zabytkami. W Gnieźnie 
podziwiały Drzwi Gnieźnieńskie, Katedrę 
z podziemiami. Uczestniczyły w lekcji mu-
zealnej podczas projekcji filmu w Muzeum 
Początków Państwa Polskiego. W Biskupi-
nie zwiedziły Rezerwat i Muzeum Archeolo-
giczne. Przejazd kolejką wąskotorową z Bi-
skupina do Żnina dostarczył dzieciom wiele 
niezapomnianych wrażeń. Na zakończenie 
wycieczki były w „Zaurolandii” w Rogowie. 
Dzieci podziwiały naturalnej wielkości, 
różnorodne dinozaury. Ich historia na tle 
dziejów Ziemi, wspomagana przepięknymi 
tablicami edukacyjnymi została przedsta-
wiona w bardzo ciekawy sposób przez prze-
wodnika parku. Ogromną atrakcją był dla 
nich plac zabaw w „Zaurolandii”. 

Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z 
Opola - 15 listopada odbyło się integra-
cyjne spotkanie z uczniami Publicznego 
Gimnazjum nr 4 z Opola w Bierdzanach.  
Najpierw wspólnie zwiedzaliśmy drewniany 
kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej. Pani Maria 
Wojtczyk – mieszkanka Bierdzan opowia-
dała o historii kościoła, polichromiach oraz 
świętych przedstawionych na malowidłach 
i rzeźbach. Wspomagał ją ksiądz Gerard 
Wilk. 

Następnie wszyscy udali się do lasu na 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Od wielu 
lat współpracujemy z Nadleśnictwem Tu-
rawa - leśnicy przygotowali dwa ogniska, 
prowadzili pogadanki i czuwali nad bezpie-
czeństwem.  W szkole opowiedzieli 
uczniom o Nadleśnictwie i swojej pracy. 
Odbył się pokaz filmu „Od drzewa do drew-
na”. 

Mieszkaniec Bierdzan – pan Wiesław 
Gadecki przeprowadził pogadankę „Od nek-
taru do miodu”, a także pokazał uczniom 
swoją pasiekę, opowiedział o życiu i zwy-

czajach pszczół, zapoznał z pszczelarskim 
zapleczem, poczęstował miodem. Jeden z 
gospodarzy – pan Jagusch pokazał uczniom 
nowoczesną hodowlę trzody chlewnej. Od-
powiadał na ich liczne pytania związane z 
hodowlą. 

07.12. odbyła się wycieczka do Opola. 
Uczniowie spotkali się z pracownikami 
Biblioteki Dziecięcej w Opolu, którzy po-
kazali im zbiory biblioteczne, zapoznali ze 
sposobami wypożyczania książek. Przedsta-
wili działy tematyczne, na które podzielony 
jest księgozbiór. Dzieci zafascynowane były 
różnorodną techniką wydawania książek. 
W Sali Bajek wysłuchały czytanej przez 
bibliotekarkę bajki o Mikołaju. Dziękując 
za wizytę uczniowie wręczyli własnoręcz-
nie wykonane przez siebie aniołki i kartki 
świąteczne.

Dzieci zapoznały się z życiem i twórczoś-
cią Jana Cybisa w Galerii Muzeum Śląska 
Opolskiego.

Uczestnicy kółka dziennikarskiego od-
wiedzili redakcję Nowej Trybuny Opolskiej. 

Projekt „SZKOŁA NA TAK”
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Spotkali się z jedną z dziennikarek, która 
oprowadziła ich po działach, zapoznała z 
pracą dziennikarzy oraz pokazała, w jaki 
sposób powstaje gazeta. Uczniowie mieli 
okazję zajrzeć do archiwalnych numerów, 
porównać, jak wzrastała objętość gazety.

Dzieci obejrzały w „Kinopleksie” –  
„Film o pszczołach”, a z okazji mikołajek 
otrzymały naklejki.

Odbyło się też spotkanie z gimnazjali-
stami, panią wicedyrektor i nauczycielami 
PG nr 4 z Opola. W czasie wspólnego po-
częstunku pani wicedyrektor opowiedziała 
o szkole, licznych projektach, w których 
uczniowie uczestniczą, sposobach nagradza-
nia za osiągnięcia, kółkach pozalekcyjnych. 
Pokazała dzieciom poszczególne klasy, peł-
ne ciekawych pomocy naukowych, gazetki 
na korytarzu, gablotę pełną pucharów. W 
bibliotece szkolnej odbyła się prezentacja 
wszystkich akcji, projektów, apeli, konkur-
sów, w których uczniowie uczestniczyli w 
r. szk. 2006/2007, wykonana przez jednego 
z chłopców.

13.12 uczniowie naszej szkoły pojechali 
na wycieczkę do Brzegu. Przewodnik opro-
wadził ich po Ratuszu, tutaj m.in. obejrzeli 
wystawę kart telefonicznych, widokówek, 
znaczków pocztowych i pocztówek pocho-
dzących z całego świata oraz poświeconą 
stanowi wojennemu. Zostali zapoznani z 
historią Brzegu, jego herbem, elewacjami 
kamieniczek na Rynku. Spacerowali po 
ciekawych zaułkach Brzegu. Poznali cechy 
stylu gotyckiego i barokowego na przykła-
dzie dwóch budowli sakralnych: Kościoła 
św. Mikołaja i Kościoła św. Krzyża. Zwie-
dzili także Muzeum Piastów Śląskich wraz 
z podziemiami. 

Wycieczkę zakończył spacer po parku 
nad Odrą, gdzie znajduje się zachowana 
brama brzeska. 

Kontynuowana jest współpraca z Zespo-
łem Folklorystycznym „Jaźwinki”. 31.01 
gościliśmy w szkole szesnastoosobowy 
zespół, w którym występują także nasze 
uczennice. Podczas spotkania miały miejsce 
tańce i śpiewy ludowe oraz uroczysty poczę-
stunek. Kultywowana była również tradycja 
obchodzenia tłustego czwartku - gospodynie 
upiekły pączki dla wszystkich uczniów. Ucz-
niowie zachęceni miłą atmosferą włączali 
się w śpiewanie znanych pieśni ludowych. 
Odbyły się też pokazy tańca współczesnego 
w wykonaniu uczennic klasy V i VI. 

Wszystkie wycieczki oraz wydarzenia 
szkolne zostały uwiecznione w postaci ga-
lerii zdjęć na korytarzu szkolnym.

Jesteśmy w trakcie przygotowań do 
ostatniej dwudniowej wycieczki w Góry 
Świętokrzyskie.

naPisała: urszula ejsMonT

w PSP Bierdzany

R E K L A M A
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Jest już tradycją szkolną, że na koniec I 
semestru w Szkole Podstawowej w Osowcu 
odbywa się niecodzienna uroczystość. Ucz-
niowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w 
nauce, zostają wyróżnieni na forum całej 
społeczności uczniowskiej i szkolnej. Jak 
poinformował mnie Pan dyrektor Andrzej 
Wojtkiewicz, uroczystość ta sięga jeszcze 
korzeniami okresu Polski międzywojennej, 
kiedy świadectwa były trójkolorowe. Wy-
różniający się wtedy uczniowie otrzymywali 
świadectwo ze złotym paskiem i odpowiednio 
ci, którzy uzyskiwali gorsze oceny otrzymy-
wali świadectwo ze srebrnym lub brązowym 
paskiem. W statucie szkoły w Osowcu jest 
zapis, że uczniowie, którzy uzyskują średnią 
ocen 4.4 – 4.7, otrzymują dyplom z brązowym 
paskiem. Odpowiednio ci, którzy uzyskali 
większą średnią, bo do 5.0, uzyskują dyplom 
z srebrnym paskiem, zaś ci najlepsi, których 
średnia ocen jest powyżej 5.0, otrzymują dy-
plom ze złotym paskiem. W tym roku w kla-
sach 4-6 zostało wyróżnionych aż 23 uczniów. 
Ceremonia wręczenia tych wyróżnień odbyła 
się 7 lutego bieżącego roku. Jak podkreślił 
Pan dyrektor Andrzej Wojtkiewicz, cel zorga-
nizowania tej uroczystości był jeden: zmobili-
zować uczniów do dalszej nauki, a szczególnie 
tych, który uzyskali dyplom z brązowym pa-
skiem, żeby podciągnęli się jeszcze troszecz-
kę w nauce i na zakończenie roku szkolne-
go uzyskali świadectwo z wyróżnieniem ze 
średnią powyżej 4.75. Wyróżnieni najlepsi 
uczniowie ze średnią powyżej 5.0 otrzymali 
prezenty książkowe, zaś pozostali wyróżnieni 
uczniowie dostali drobne upominki. Jak pod-
kreślił Pan dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Osowcu, nauczyciele pracują z uczniami wy-
różniającymi się już od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej, a nawet i wcześniej, bo już w 
oddziałach przedszkolnych. Anglistka Kata-
rzyna Panicz, która uczy dzieci w oddziale 
przedszkolnym w Rzędowie i w zerówce w 
Osowcu, pracuje dodatkowo z dziećmi wyka-

zującymi zdolności językowe. Nie zapomina 
się również w szkole w Osowcu o uczniach, 
którzy osiągają gorsze wyniki w nauce, z nimi 
również pracują nauczyciele i dla nich zorga-
nizowane są zespoły wyrównawcze.

Najwszechstronniejszą uczennicą w 
szkole w Osowcu jest Katarzyna Dembińska 
- uczennica klasy 6a.  Uzyskała średnią ocen 
w pierwszym semestrze 5.89. Z większości 
przedmiotów uzyskała ocenę celującą. Jako 
jedyna uczennica z całej Gminy Turawa 
zakwalifikowała się do czterech olimpiad 
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. 
Oznacza to, że aż w czterech olimpiadach na 
szczeblu gminnym zajęła pierwsze miejsce. 
Brała udział w olimpiadzie z języka angiel-
skiego, matematycznej, przyrodniczej i z ję-
zyka polskiego. Mam nadzieję, że ta wybitnie 
zdolna uczennica dalszą naukę podejmie w 

gimnazjum w Turawie. Jak podkreśliła Ka-
sia, tak dobre oceny osiągnęła dlatego, bo lubi 
się uczyć i pracuje bardzo systematycznie. Na 
naukę poświęca średnio dwie godziny dzien-
nie. Kasia jest uczennicą bardzo skromną, 
tak jak wszystkie dziewczyny w tym wieku 
lubi czytać książki o tematyce dziewczęcej, 

szczególnie przygody Harrego Pottera, jak 
również lubi słuchać dobrej muzyki rozryw-
kowej. Jak podkreślił Pan dyrektor Andrzej 
Wojtkiewicz, cała społeczność szkolna trzyma 
za Kasię kciuki, wszyscy życzą jej samych wy-
granych olimpiad.

jerzy Farys

Z ostatniej chwili: Kasia Dembińska 
zajęła znakomite drugie miejsce w finale 
wojewódzkim Olimpiady Języka Polskiego. 
Gratulujemy!

Jest się czym chwalić!

Uczniowie wyróżnieni dyplomami z brązowymi paskami.

Kasia Dembińska.

Uczniowie wyróżnieni dyplomami ze srebrnymi paskami.
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Krzyżówka nr 62
Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1- twórca filmu; 6- szczyt w Tatrach z 
żelaznym krzyżem; 10- piosenkarka greckiego po-
chodzenia; 11- centralna część miasta; 12- mit.córka 
Agamemnona; 13- …lub reszka; 14- obiekt sportowy 
z boiskiem i trybunami; 15- gromadka maluchów; 
16- … na zakupy; 19- przyrząd wskazujący strony 
świata; 22- wada moralna, uczucie przykrości z 
powodu powodzenia innych; 25- śpiewający ptak z 
wróblowatych; 27- przypinana w czasie walca ko-
tylionowego; 28- największy port morski Francji; 
29- tkanina ozdobna zdobiąca wnętrza Wawelu; 
31- umowa pisemna przy wynajęciu statku lub sa-
molotu; 34- coś, czym bawią się dzieci; 38-  koniec i 
…; 39- synonim tzw. prawa przyrody; 40- gwałtowne 
uderzenie wojsk, atak, natarcie; 41- drewn. tabliczka 
sygnalizująca uruchomienie kamery w czasie nagry-
wania filmu; 43- brukiew; 46- marchew zwyczajna; 
49- wg ,,Odysei” Homera- ośr. państwa Odyseusza; 
52- gencjana, roślina zielna; 53- program obliczenia 
lub postępowania dla komputera; 54- współbrzmie-
nie co najmniej 3 dźwięków lub rodzaj płacy; 55- 
zbiorowe zaprzestanie pracy; 58- niedorzeczność, 
nonsens; 61- lepszy w niej wróbel niż gołąb na 
dachu; 64- ciepłe wojłokowe buty, berlacze; 65- wę-
dzony śledź; 67- płyta lodowa; 68- obwódka; 69- tyle, 
ile można unieść na rękach; 70- Odra, Mała Panew; 
72- skrzydlata konnica króla Jana III; 72- podwyż-
szenie na występy artystyczne.
Pionowo: 1- zwłoka, odłożenie; 2- żołnierz policji 
wojskowej; 3- coś z dziczyzny; 4- naprawa, repera-
cja; 5- gorące źródło; 6- … papierów wartościowych 
lub samochodowa; 7- imię Hańskiej; 8- przed Środą 
Popielcową; 9- koszona na łące; 17- ozdobny krzew 
parkowy; 18- … Brandenburska w Berlinie; 20- pra-
cował pługiem na polu; 21- hazardowa gra w karty; 
23- poszwa, w niej pierze poduszki lub pierzyny; 24- 
ciżba; 25- zespół wartościowych przedmiotów ukry-
tych, często, w ziemi; 26- … jęczmienna lub pęczak; 
30- ruch na szachownicy; 31- lekceważy przyjęte 
normy i zasady, kanalia; 32- występuje w filmie; 33- 
np. Poznańskie; 35- targ, targowisko; 36- podłużna 
wkładka metalowa do łączenia wału z piastą koła; 
37- siły zbrojne, wojsko; 41- sitwa, koteria; 42- sta-
roskand. poeta lub pieśniarz - wojownik; 44- wkład 
rzeczowy założycieli spółki akcyjnej; 45- tafla; 47- 
część ery; 48- niewielki statek rybacki; 50- opłata 
notarialna; 51- kuzyn karpia; 56- śledzik w ruloni-
ku; 57- Tadeusz, polski aktor filmowy (1926-97); 59- 
gra w karty lub szkło kryształowe; 60- zadowolenie, 
frajda; 61- basowa z 4 strunami; 62- powtarzany w 
piosence; 63- branie narkotyków; 64- mieszkaniec 
Italii; 66- np. czarnoziem.
Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu 
hasła od 1 do 49.

oPracował: PioTr jendrzej
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Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 61 w „FALI” nr 4/71/2007 nagrodę 
otrzymała Pani: Magdalena Latka z Ligoty Turawskiej (Kuchnia Polska 
– Ewy Aszkiewicz). Hasło krzyżówki brzmiało: „Wesołych i Zdrowych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Dosiego Roku składa Redakcja FALI”.

W imieniu kolegium redakcyjnego naszego kwartalnika życzymy ciekawej 
i „smacznej” lektury. 

Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 62 prosimy nadsyłać do dnia 
30 kwietnia 2008 roku na adres: Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 
39c, 46-045 Turawa (Urząd Gminy Turawa).

redakcja



Uczniowie wyróżnieni dyplomami ze złotymi paskami.

Świętej pamięci Ksiądz Jerzy Obst.

Spotkanie opłatkowe w Kadłubie Turawskim.

Mikołajki w Zakrzowie Turawskim.

Fragment mapy śląska opolskiego z 1736 roku, dotyczący Gminy Turawa.


