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Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Turawa
za dotychczasową współpracę, za udział w wyborach samorządowych oraz każdy
oddany głos, a tym samym za zaufanie, którym mnie obdarzyliście na kolejne 4 lata.
Zapraszam również wszystkich chętnych do współpracy na rzecz naszej Gminy
i jej mieszkańców.

Wasz Wójt
Waldemar Kampa

Wybrany Wójtem po raz trzeci
Rozmowa z Wójtem Gminy Turawa – Panem Waldemarem Kampą
to bardzo dobry wynik. Czy spodziewał się Pan tego, iż zwycięży Pan już
w pierwszej turze?

Sylwetki naszego Wójta nie muszę nikomu opisywać, gdyż od 2002 roku
pełni on swoją funkcję w Gminie Turawa
i jest wszystkim znany. W tegorocznych
wyborach samorządowych został wybrany na kolejną, trzecią już kadencję. Sam
fakt, iż mając godnych rywali zwyciężył
już w pierwszej turze, dowodzi, iż ufa mu
większość mieszkańców naszej Gminy.
- Panie Wójcie, jak się Pan czuje po wyborach?
- Po pierwsze jestem zmęczony, po drugie bardzo szczęśliwy, a po trzecie jestem
bardzo mile zaskoczony tak ogromnym
poparciem mieszkańców Gminy Turawa,
mając jednocześnie godnych rywali.
- Wygrane wybory na stanowisko Wójta Gminy trzy razy z rzędu (na razie)
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- Wygrana już w pierwszej turze jest dla
mnie absolutnym zaskoczeniem. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować za ogromne poparcie, za udział
mieszkańców w wyborach samorządowych, za każdy głos oddany na mnie
oraz docenienie tego, co dotychczas starałem się robić dla dobra naszej Gminy
i jej mieszkańców. Dziękuję za wiele słów
wsparcia i życzliwości, nie tylko członków
Mniejszości Niemieckiej, ale wszystkich
mieszkańców naszej Gminy. Przepraszam
również za to, co nie wyszło.
- Co zaliczyłby Pan do swoich największych sukcesów minionej kadencji?
- Niewątpliwie największym sukcesem
było pozyskanie wspólnie z WiK-iem Turawa 35 mln. zł dofinansowania na budowę kanalizacji, jak również rozpoczęcie
jej budowy w miejscowościach, w których
jej brak. Kolejnym dużym osiągnięciem
minionej kadencji było pozyskanie inwestora na budowę galerii handlowej, gdzie
rozmowy w tej sprawie trwały już od
2003r., a finałem tych wszystkich starań
będzie niewątpliwie otwarcie „Turawa
Parku”, zaplanowane na marzec 2011r.
Ponadto rozmowy, które przeprowadziłem w Warszawie z kolejnym dużym
inwestorem –siecią „IKEA”, zmierzają

w dobrym kierunku i wszystko wskazuje
na to, iż w najbliższej przyszłości m.in. na
terenie naszej Gminy powstanie właśnie
IKEA. Do sukcesów minionej kadencji
należy również zaliczyć rewitalizację Jeziora Średniego za pomocą m.in. aeratora
oraz skanalizowanie takich miejscowości
jak: Węgry, Zawada i Kotórz Mały.
- Co przysparzało Panu najwięcej problemów w minionej kadencji?
- To były przede wszystkim anomalie pogodowe i związane z tym kłopoty z podtopieniami i niedrożnymi przepustami.
Również przy realizacji wielu inwestycji
problemem było poszukiwanie i zdobywanie środków zewnętrznych, które na
szczęście udało się pozyskać.
- Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość względem naszej Gminy?
- Jest to przede wszystkim realizacja kanalizacji w pozostałych miejscowościach,
by wszystkie miejscowości były do 2012r
skanalizowane. Również pozyskanie funduszy na infrastrukturę wokół Jeziora
Średniego, jak i lobbowanie na rzecz Jeziora Turawskiego, a także sięgnięcie po
środki na jego rewitalizację są kolejnymi
działaniami zaplanowanymi na najbliższą
przyszłość. Planowana jest również rewitalizacja kanału Osowskiego oraz pozyskanie odpowiednio dużych środków na
budowę hali sportowej przy gimnazjum,
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bo bez znacznego wsparcia środkami
z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury i Sportu przy naszych wydatkach na kanalizację, rozpoczęcie budowy pełnowymiarowej hali sportowej
nie będzie po prostu możliwe.
- Jak ocenia Pan skład nowej Rady Gminy?
- Przede wszystkim chciałbym z tego
miejsca podziękować za dotychczasową
współpracę z Radnymi minionej kadencji. Spore zmiany nastąpiły w składzie
nowo wybranej Rady Gminy. Gratuluję
tym, którzy zdobyli zaufanie mieszkańców i mam nadzieję, że dla dobra naszej
Gminy i jej mieszkańców ta współpraca
będzie się dobrze układała. Jednak dopiero po kilku miesiącach pracy z radnymi
będzie możliwość jej ocenienia.
- Jak spędza Pan wolny czas?
- To jest największy problem i najtrudniejsze pytanie, ponieważ będąc Wójtem
już dwie kadencje, nigdy nie udało mi
się wykorzystać urlopu w zaplanowanym
terminie, a na pytanie małżonki, dlaczego biorę urlop w najgorszym okresie, czyli w marcu, odpowiadam –by nie łamać
przepisów prawa, gdyż zaległy urlop trzeba wybrać do końca marca. W wolnych
chwilach staram się aktywnie spędzać
czas, np. biegając, kibicując drużynom
piłkarskim naszej Gminy, a także siatkarzom Zaksy Kędzierzyn Koźle i koszykarkom Odry Brzeg.
- Jeśli złowiłby Pan złotą rybkę, to jakie
trzy życzenia by Pan wypowiedział?
- Nie mam szczęścia, więc złotej rybki
nie złowię, ale gdyby już… to pragnę, by
na świecie było jak najwięcej normalności, żeby na zaplanowane inwestycje zawsze starczało środków, a jeśli ta rybka
pochodziłaby z Jeziora Turawskiego, to
poprosiłbym ją, by sama oczyściła „swoje
mieszkanie”, czyli przeprowadziła rewitalizację jeziora.
- Czego można zatem jeszcze życzyć
Panu Wójtowi?
- Tego, co najcenniejsze, czyli zdrowia, ale
i wiele ludzkiej życzliwości.
- Tego właśnie życząc dziękuję za rozmowę.
Magdalena Sadowska
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Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Wam, drodzy mieszkańcy Gminy Turawa,
spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje Was
Pomyślnością i szczęściem.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy
Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Adam Prochota oraz radni R.G.

Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć najserdeczniejsze i szczere życzenia wszystkim
czytelnikom „Fali”: szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności
oraz w każdym dniu Nowego Roku wiele uśmiechu
i radości!
Kolegium redakcyjne „Fali”
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej
W związku z przeprowadzonymi wyborami do
Rad Gmin, Rad Powiatu i Sejmiku Województwa, jak również Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, chciałbym bardzo serdecznie
podziękować wszystkim za udział
w wyborach. Dziękujemy za zaufanie, jakim
nas Państwo obdarzyliście, i chcemy jak najlepiej wykonywać powierzony nam mandat.
Korzystając również z okazji,
chciałbym złożyć Państwu za pośrednictwem
kwartalnika Fala najserdeczniejsze życzenia
świąteczne. Zdrowia szczęścia, pomyślności,
radości i miłości. Niech te Bożonarodzeniowe Święta będą dla wszystkich czasem
spokoju spędzonym
w rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok
niech przyniesie tylko to, co najlepsze
dla każdego z Was.
Artur Gallus
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Minimalne stawki opłat za dzierżawy gruntów,
lokali użytkowych oraz minimalne ceny za ogrzewanie na terenie gminy
turawa, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2011r.
Lp.
1
2

Przedmiot opłaty
tereny wód stojących o charakterze rekreacyjnym
tereny pól namiotowych oraz terenów przemysłowych

2011 r.
0,11
0,25
0,70

3

grunty przeznaczone pod parkingi

4

grunty przeznaczone pod budownictwo letniskowe i rekreacyjne

5
6

grunty przeznaczone pod działalność produkcyjną
grunty przeznaczone pod działalność handlową i usługową

2,22
2,82

7

grunty wykorzystane pod ustawienie plansz i reklam, z wyłączeniem plansz i reklam
umieszczonych w pasie drogowym

22,00

8
lp.

tereny na cele nie rolne oraz nie wymienione w pkt.1÷7
Przedmiot opłaty

1

lokale użytkowe służące celom kulturalno – oświatowym.

1,67
2011 r.
2,00

2
3
4
lp.

lokale użytkowe do celów handlowych i gastronomicznych.
lokale usługowe związane z działalnością gospodarczo-produkcyjną
pozostałe lokale użytkowe
lokale przeznaczone na świadczenie usług medycznych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Opolu.
Przedmiot opłaty

1

powierzchnia użytkowej lokalu przy opalaniu węglem

2

powierzchnia użytkowej lokalu przy opalaniu gazem i olejem opałowym

5

0,90

8,47
6,72
3,53
1,80
2011 r.
6,40
8,50

Sporządził: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podatki i opłaty w 2011r.
W dniu 05.11.2010r. na sesji Rady Gminy w Turawie
zostały określone stawki podatku od nieruchomości na rok 2011
Stawka podatku od budynku mieszkalnego od 1m2 powierzchni
użytkowej wynosi- 0,59zł.
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,58zł., od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,17zł.
Stawka od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi -16,00zł. ,od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi – 4,70zł. taka sama jak
w roku 2010.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
a) od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną
2,5 decytony żyta,
b) od 1 ha gruntów fizycznych równowartość pieniężną 5 decyton żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierw-

sze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
w roku 2010 za 1 decytonę wynosi -37,64zł.
Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w roku 2011 wynosi -94,10zł..
Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny w roku 2010 wynosi188,20zł.
Podatek leśny od 1 ha lasu, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny
sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku
2010 za 1 m3 wynosi 154,65zł.
Podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu w roku 2010 wynosi 33,3630zł.
W 2011r. obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych co w 2010r -uchwała w sprawie podatku od
środków transportowych znajduje się na stronie internetowej
www.bip.turawa.pl
Regina Długosz
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„Wybory samorządowe”
Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw prace zostały rozpoczęte już od miesiąca września
2010 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Turawie zarejestrowała 44 kandydatów na radnych oraz 3 kandydatów na wójta.
W dniu 21 listopada 2010 r. odbyły się wybory do samorządu
terytorialnego.
Obwodowe Komisje Wyborcze powołane na terenie gminy Turawa pracowały w dziewięciu lokalach wyborczych w składach
od 7 do 9 osób.
Analizując statystykę wyborów do Rady Gminy, należy stwierdzić, że w dziewięciu okręgach wyborczych na ogólną liczbę
uprawnionych do głosowania 7.915 wydano kart do głosowania
3.031 osobom uprawnionym do głosowania. Tak więc frekwencja w całej gminie wynosiła 38,27 % , jednakże w niektórych
okręgach była znacznie wyższa np. Nr 6 w Węgrach 46,29 % Nr
5 w Osowcu 46,27 % , Nr 7 w Turawie 41,67 % , Nr 3 w Kotorzu
Małym 40,04 %.
W
wyniku
głosowania
najwięcej
głosów
otrzymali niżej wymienieni kandydaci przez co uzyskali
mandat
radnego
w
kadencji
2010-2014
:
Numer
okręgu

1
1
2
3
3
4
5

Nazwisko i imiona

Gabryś Rita Maria
Śliwa Benedykt Jan
Grzesik Ernest
Feliks Reinhold Michał
Czech Waldemar
Matysek Danuta Janina
Gallus Artur Józef

Liczba głosów ważnych
oddanych na kandydata

105
137
135
135
174
112
331

5
Duda Iwona Stanisława
346
6
Prochota Adam Waldemar
239
6
Wieczorek Róża Maria
130
7
Syboń Maria
289
7
Kogut Ryszard Ignacy
130
8
Warzecha Leonard Józef
79
9
Klotka Joachim Piotr
148
9
Skrzipczyk Andrzej Józef
207
Zbiorcze informacje o kandydatach na Wójta Gminy Turawa :
1 Gallus Artur Józef - otrzymał 1.016 głosów co stanowi 34.22%
2 Kampa Waldemar Józef otrzymał poparcie 1.615 wyborców co
stanowi 54.40%
3 Sobczyk Robert Jan otrzymał 338 głosów co stanowi 11.38%
Jak wynika z powyższego Pan Waldemar Kampa został wybrany
Wójtem Gminy Turawa w I turze głosowania, gdyż uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów tj. 54, 40 %.
Dziękuję
wszystkim,
którzy
przygotowywali lokale wyborcze, pracowali w komisjach wyborczych
oraz mieszkańcom za udział w wyborach.
Stanisława Brzozowska
Sekretarz Gminy
Dnia 30 listopada 2010r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady
Gminy Turawa, podczas której Radni złożyli ślubowanie oraz
wybrali przewodniczącego, którym został Pan Adam Prochota.
Pan Ernest Grzesik oraz Pani Maria Soboń zostali zastępcami
przewodniczącego Rady Gminy.

Adwent i Boże Narodzenie 2010
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
Zbliża się okres Adwentu - czas
odnowienia naszej wiary w prawdziwą
obecność Chrystusa, Syna Bożego, który
stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. W tym duchu chciałbym podzielić
się z Wami moim doświadczeniem misyjnym, które w jakiejś mierze nawiązuje
do słów proroka Izajasza z liturgii Bożego
Narodzenia: „(...) naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Cfr. Iz.
9, 1).
Naród kroczący w ciemnościach
Dostrzegam, zapewne podobnie jak i Wy, że przemiany zachodzące
w przyrodzie oddziałują niekorzystnie na
życie ludzkie. Mam tu na myśli szczególnie te przemiany, które są spowodowane
działalnością człowieka. W naszych realiach równowaga w naturze zostaje zakłócona przez niekontrolowane czy wręcz

rabunkowe przekształcanie terenów leśnych w pola uprawne. Wiąże się z tym
nie tylko wycinanie lasów, ale też wypalanie pampy.
W ostatnich miesiącach, z tego
powodu, zarejestrowano w Boliwii 37.154
pożarów. Największe miasto południa,
Santa Cruz, było prawie trzy miesiące
pokryte gęstą warstwą dymu. Muszę podkreślić, iż obszary północnej części Wikariatu zwanej Guarayos są najbardziej narażone na to niebezpieczeństwo. Szacuje
się, że z lasów tych terenów znika każdego
dnia ponad 1500 pni drzew!
W związku z tym nasuwa się
pytanie: gdzie ma swe źródło to nadużycie wobec natury, która nas przecież żywi
i wspiera? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wziąć po uwagę wiele czynników zewnętrznych, ale myślę, idąc za
słowami św. Pawła z pierwszego listu do

Tymoteusza, że niekontrolowana eksploatacja przyrody wynika przede wszystkim z chęci posiadania pieniędzy: „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest
chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając
się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary
i siebie samych przeszyli wielu boleściami”
(1 Tm 6, 10).
W tym kontekście chcę wspomnieć o moim ostatnim uczestnictwie
w Konferencji Plenarnej Biskupów Boliwijskich. Na tej konferencji przygotowujemy, wraz z grupą ekspertów, specjalne
przesłanie skierowane do całego narodu,
aby „dzieło stworzenia również zostało
wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.
Wiemy przecież, że całe stworzenie aż
dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia”
(Cfr. Rzym. 8, 21-22).
Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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Ponadto poruszyliśmy temat ubóstwa,
które szczególnie dotyka większość
mieszkańców tego kraju. Według ostatnich statystyk, trzech na dziesięciu
Boliwijczyków jest niedożywionych,
a sześciu na dziesięciu żyje w biedzie.
W 2008 r. rodzina składająca się z pięciu
członków potrzebowała miesięcznie co
najmniej 1380 Bs. tylko na zakup żywności. W tym roku ta sama rodzina, na
ten sam okres czasu, potrzebuje aż 1800
Bs. (ok. 400 U$). Naszą szczególną uwagę
przykuł fakt, że stopniowo zwiększa się
liczba osób handlujących narkotykami.
W tym roku zarekwirowano 25 ton środków odurzających więcej niż w roku ubiegłym. Zauważa się ponadto, że poza handlem wzrasta też zażywanie narkotyków.
W związku z tym nawiązaliśmy kontakt
z ośrodkami odwykowymi w Brazylii,
które istnieją pod nazwą „Fazenda Esperanza” (Dom Nadziei), z zamiarem uruchomienia podobnych terapii na południu Boliwii w naszym Wikariacie. Warto dodać, że te miejsca odwiedził w 2007
roku papież Benedykt XVI. Prosimy Was,
abyście wspierali tę inicjatywę modlitwą,
aby te zrujnowane świątynie ludzkie na
nowo odbudować.

fala
Naród ujrzał światłość wielką
W tym zamęcie i ciemnościach
odnajdujemy
jednak znaki nadziei,
które jak deszcz wiosenny przynoszą nowe życie.
Ta nadzieja przejawia się
poprzez działanie Ducha
Świętego w sakramencie bierzmowania, który
dopełnia i umacnia to,
co zapoczątkowane na
chrzcie św. Z wielką radością chcę Was poinformować o licznym (1600
młodzieży) przystępowaniu do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Ufam, ze ten „deszcz” darów Ducha Świętego nie
pozostanie bezowocny.
Można zatem powiedzieć,
iż w tych dniach z pomocą Ducha Świętego
wychodzimy naprzeciw
Jezusowi, aby stać się jego
uczniami i świadkami
w całym naszym życiu
Natomiast 23 października w Cuatro Cañadas
odbyła się uroczystość
bierzmowania połączona
z poświęceniem nowego,
wspaniałego kościoła parafialnego pod wezwaniem
św. Jakuba Apostoła. Nadmienię, że budowę kościoła rozpoczął ojciec Gustaw
Mazur, OFM, z Prowincji
Wniebowzięcia
Najśw.
Marii Panny w roku 2004.
Parafia liczy obecnie 36
wspólnot, co stanowi blisko 12.000 mieszkańców.
Innym znakiem
wiosny Ducha Świętego
jest dzielenie się doświadczeniem misyjnym, przeżywanym w wymiarze
osobistym i wspólnotowym. Dnia 30 października, w pierwszą rocznicę
rozpoczęcia misji stałej
(la Misión Permanente)
do centrum Wikariatu, do
San Ramón, przybyły delegacje (przeważnie młodzieży) prawie z wszystkich parafii, aby dać
świadectwo o powołaniu
do bycia dzisiaj uczniem
i misjonarzem Chrystusa.
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Chociaż pogoda nie bardzo sprzyjała, jednak nie brakowało zarówno entuzjazmu,
jak też pięknych świadectw o przeprowadzonej ewangelizacji w każdej parafii.
Ten gest można porównać z 72 uczniami,
którzy wrócili do Pana Jezusa i dzielili się
z nim swoim doświadczeniem misyjnym.
Ta celebracja wprowadza nas
w drugi etap tej misji, jakim jest formacja
ciągła oparta przede wszystkim na Słowie
Bożym. Ma ona na celu pogłębiać poznanie historii zbawienia i spotkanie osobiste
z Jezusem poprzez Jego Słowo. Stąd hasło
tego przyszłego roku duszpasterskiego
brzmi: „Otwierajmy się na Jezusa i Jego
Słowo”. Ufam, że jeśli skorzystamy z zaproszenia do ciągłej formacji duchowej,
nadejdą nowe dni pełne nadziei, w której
będzie poszanowanie stworzenia i życia
każdego człowieka.
Jednym z priorytetów naszego planu
duszpasterskiego jest Rodzina
W przyszłym roku w marcu,
spotkanie duszpasterskie całego Wikariatu, zostanie poświęcone trosce o rodzinę.
W ostatnim czasie dostrzegłem, że wspaniałymi misjonarzami rodziny są dzieci
należące do grupy Dziecięctwa Misyjnego. Te dzieci rzeczywiście są przyjaciółmi Chrystusa, poprzez swoją niewinność
i uczestnictwo w nabożeństwach i Mszy
św. One prowokują swoich rodziców do
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tego dzieła. Także dziękuję wszystkim
przyjaciołom misji, którzy przez ośrodek
misyjny na górze św. Anny czuwają nad
nami.

odkrycia na nowo Jezusa Chrystusa w ich
życiu. Jako przykład przywołam tu piękne zdarzenie z małą dziewczynką, która weszła do zakrystii trzymając w ręku
marynarkę swojego taty. Dziewczynka ta,
zwracając się do księdza, wypowiedziała
następujące słowa: „Proszę Ojca, mój tato
nie ma ochoty przyjść na Mszę św., więc
przyniosłam przynajmniej Panu Jezusowi
jego marynarkę”.
Na wioskach spotyka się również
dzieci niepełnosprawne. W Concepción istnieje specjalna szkoła, do której uczęszcza obecnie 53 dzieci. Jedna
z sióstr Koreanek prowadzi dla nich od
kilku miesięcy regularne zajęcia. Do naszych starań należy również rozszerzenie
tego ośrodka, na co są niezbędne środki
ekonomiczne.
W ostatnich dniach odwiedziłem parafię San Antonio de Lomerío.
Miałem okazję spotkać tam grupę 16
rodzin (większość z nich ma już dzieci), która przygotowywała się do sakramentu małżeństwa. Jest to dla nas znak
pragnienia otwarcia drzwi swego domu
dla Chrystusa. W tej samej miejscowości
podpisaliśmy umowę z wójtem, dotyczącą również pomocy dla dzieci niepełnosprawnych z terenów tej gminy. Parafia
przeznaczy na funkcjonowanie internatu dla tych dzieci pięć swoich sal, które
mają służyć jako sypialnie, kuchnia i zaplecze. Od wielu lat siostry Franciszkanki
z Brazylii prowadzą w tej miejscowości
kuchnię charytatywną dla dzieci, których
rodzice nie mają dostatecznych środków
na zakupienie żywności. Natomiast w innej miejscowości, Villa Paraiso (parafia
El Fortín), pracują siostry Służebnicz-

ki. Z radością chcę Was poinformować
o kończących się tam pracach przystosowania dawnego domu sióstr dla dziewcząt
pochodzących z okolicznych miejscowości. Dziewczyny, które uczęszczają do
tamtejszej szkoły, mieszkają dotychczas
u rodzin w prywatnych domach. Należy

podkreślić, że nie zawsze w tych domach
panują sprzyjające warunki dla rozwoju
duchowego i moralnego tych osób. Dlatego też dziękuję serdecznie dobrodziejom
mojej parafii, jak również wszystkim,
którzy przez szczególnie piękny bazar
adwentowy, organizowany w rodzinnych
zakątkach, przyczyniają się do wsparcia

Moi Drodzy, tak jak w każdym
doświadczeniu życia nie brakuje cieni
blasku, tak również w pracy na polu misyjnym. Czas Adwentu i Bożego Narodzenia to czas umocnienia naszej nadziei
chrześcijańskiej: „albowiem Dziecię się
nam narodziło, Syn został nam dany,(...)
On jest Przedziwnym Doradcą, Bogiem
Mocnym, Odwiecznym Ojcem, Księciem
Pokoju (Cfr. Iz. 9,5-7). Życzę Wam z całego serca spotkania z Nim w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Niech
on obudzi w nas świadomość naszego
synostwa Bożego i będzie źródłem mocy
i pokoju. W ten sposób przyczynimy się
do rozszerzenia Królestwa Światłości
w naszym otoczeniu, i daj Boże, kiedyś
będziemy się cieszyć światłością wieczną.
Jeszcze raz Bóg zapłać za wszelkie modlitwy, ofiary duchowe i materialne przyczyniające się do budowy Królestwa Bożego
tutaj w Boliwii, w naszym Kościele lokalnym i Wikariacie Apostolskim Ñuflo de
Chávez.

Niech Dziecię Boże Was strzeże i Wam
błogosławi za przyczyną Matki Najświętszej i św. Józefa. Szczęść Boże,
+Antoni Bonifacy Reimann, OFM
Concepción, 24.XI.2010

fala

8

Grudzień 2010

Nasza Gmina w rankingach

Ranking – jest to klasyfikacja
w kolejności wartości liczbowych, przyporządkowanych według określonych
kryteriów.
Prasa często publikuje rankingi
różnych instytucji według określonych
kryteriów oceny. Zestawienia te dają
możliwość porównania nie tylko wysiłków, ale i efektów uzyskiwanych przez

samorządowców w określonym czasie.
W mijającym roku nasza Gmina
otrzymała wyróżnienie w rankingu Gazety Prawnej „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”, gdzie uplasowała się
na 6. miejscu w województwie opolskim.
Dla porównania w roku ubiegłym było to
21. miejsce. Natomiast wśród gmin wiejskich województwa opolskiego tegorocznej edycji nasza Gmina zajęła 2. miejsce.
W rankingu Gazety Prawnej
oceniane są te samorządy, które są najskuteczniejsze w pozyskiwaniu środków unijnych. Dotyczy to nie tylko tych projektów,
które realizowane są przez samorządy, ale
i tych, których beneficjentami są organizacje społeczne, rolnicy oraz przedsiębiorstwa działające na terenie danej Gminy.
Kolejnym rankingiem, o którym warto wspomnieć, był ten przygotowany
przez Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”, które uważane jest za najlepszy samorządowy skarbiec wiedzy
o funkcjonowaniu w Małych Ojczyznach. W zestawieniu tym zostały wzięte pod uwagę lata mijającej kadencji, tj.
2006-2010, i tak na 1576 gmin wiejskich

nasza gmina zajęła 14. miejsce w kategorii: „Gminy wiejskie – Sukces INFRASTRUKTURALNY”. W rankingu tym
posłużono się powszechnie dostępnymi
i dającymi się zmierzyć wskaźnikami.
Porównywana była sytuacja na początku
i na końcu kadencji. W kategorii „Gminy wiejskie – Sukces INFRASTRUKTURALNY” pokazano, w jakim stopniu udało się uzyskać postęp w rozwoju
infrastruktury wiejskiej, od której stanu
zależy nie tylko poziom życia ludzi, ale
i warunki dalszego rozwoju gospodarczego. Środki na inwestycje infrastrukturalne w dużej mierze pochodzą z projektów
finansowanych przez Unię Europejską,
dlatego rozwój Gminy i tempo wzrostu gospodarczego w dużej części zależą
od ich pozyskiwania. Dla porównania
w kadencji 2002-2006 w tej samej kategorii nasza Gmina zajęła 289. miejsce.
Oba powyższe rankingi jasno pokazują,
jak bardzo jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej,
a tym samym jak bardzo chcemy poprawić rozwój gospodarczy i poziom życia
ludzi na terenie Gminy Turawa.
Magdalena Sadowska

Narodzony z Maryi
Boże Narodzenie już blisko!

Jest to czas bardzo oczekiwany
i radosny. Nasz Niebieski Ojciec posyła na
świat swojego Syna. Ale zanim narodził
się nasz Zbawiciel, Bóg stwarza i wybiera
sobie najpiękniejsze i jedyne takie stworzenie – Niepokalaną! Wybrana przez samego Boga na Matkę Bożego Syna musiała być bez wszelkiego grzechu. Oznajmił
Jej to archanioł Gabriel. Prawda o Wcieleniu Bożego Syna jest przede wszystkim
wyrazem wielkiej miłości Boga względem
każdego człowieka. Syn Boży jest naszym
Zbawicielem. Przychodzi na świat, aby
otworzyć nam bramy do życia wiecznego.
A do bram wieczności prowadzi nas Niepokalana!
Jedynie Maryja była „pełna łaski” od
pierwszej chwili swojego życia i przez
całe swoje życie. Ona była pełna świętości
i Boga. A Bóg zawsze był z Nią, bo była bez
grzechu. Maryja więc mogła powiedzieć:
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według twego słowa”(Łk 1, 38).

Tylko Ona mogła porodzić Bożego Syna!
Dziewica z Nazaretu odpowiada krótko
i konkretnie aniołowi. Ona wierzy słowom archanioła Gabriela, który podkreślił chwałę i wielkość Jej Syna. Anioł oddał cześć Bogu Wcielonemu i opuścił ubogie mieszkanie Maryi. A Maryja już wie,
że nie jest sama. Jest Matką! Na kolanach
trwa w adoracji Boga, który przyszedł do
Jej Serca, aby z miłości do człowieka przyjąć ludzkie ciało. „A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas”- mówi nam św.
Jan (1, 14).
Niech Boże Narodzenie, które się
zbliża, będzie czasem naszego spotkania
z Bogiem-Człowiekiem! I Jezus nie wybrał sobie pięknego domu, pałacu lub
pięknej świątyni. Ale pierwszym mieszkaniem była Niepokalana, a potem betlejemska szopa.
Dlaczego Bóg narodził się w stajni? Dlaczego właśnie tak?

Oto przez takie narodzenie Jezus uczy nas
życia pokornego i ubogiego. Ale przede
wszystkim przez takie przyjście uczy nas
wzajemnej miłości oraz przebaczenia.
Sam Pan Jezus przebaczał i kochał!
Dlatego Boże Narodzenie to przede
wszystkim święto miłości i przebaczenia
w naszych rodzinach, domach i wspólnotach. Jeśli Bóg przebacza człowiekowi
w Sakramencie Pokuty, to każdy człowiek
z miłości do Boga powinien przebaczać
drugiemu człowiekowi.
Tego uczy nas prawda o Wcieleniu Bożego
Syna.
Tego uczy nas zawsze sama Niepokalana!
Życzę wszystkim czytelnikom „Fali”
i mieszkańcom Gminy Turawa radosnego przeżywania Bożego Narodzenia we wzajemnej miłości i przebaczeniu... .
o. Krystian Żmuda
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Kim Ty jesteś, Ślązaku?
W tej części chciałbym przybliżyć kulturę śląską.

Kultura śląska bardzo różni się
od niemieckiej, polskiej i czeskiej. Byliśmy zawsze enklawą wśród sąsiednich narodów. Dla każdego Ślązaka była zawsze
najważniejsza rodzina i przywiązanie do
tradycji. Każda śląska rodzina starała się
siadać do wspólnego obiadu, jednak zawsze wspólnie do niedzielnego, którego
najważniejszym daniem były kluski i rolady z czerwoną kapustą - „blaukrautem”.
Ślązaków cechował zawsze szacunek dla ludzi starszych, których rady starano się akceptować i wykonywać. Dlatego też
do ludzi starszych zwracano
się (godano) „za dwoje”, czyli „chodźcie”, „powiedzcie”.
Szacunkiem obdarzano krewnych, a szczególnie rodziców,
do których również zwracano
się „za dwoje”. Nawet dzieci
dorosłe, zamężne zwracały się
w tej formie do swoich rodziców.
Młode pokolenie ceniło sobie
również dziadków „starzyków
na wycugu - opów”. Do nich
zwracano się „za troje” (czyli
w 3. osobie liczby mnogiej), np.
„opa weznóm sobie”. Rówieśnicy - osoby w podobnym wieku
mówili do siebie - „godali” „za
jedno”, np. idź do - „pódź”.
Mieszkańcy Śląska byli zawsze
bardzo gościnni, lubili spotykać
się w towarzystwie krewnych
i znajomych. Bardzo hucznie
obchodzono urodziny – „geburtstagi”, nigdy nie było zwyczaju obchodzenia imienin.
Nawet nie znali daty swoich
imienin. Szczególnie uroczyście
obchodzone były chrzciny, roczek – czyli pierwsze urodziny
dziecka, I Komunia Święta oraz
pięćdziesiąte urodziny – nazy-

wane „Abrahamem”. Również uroczyście
świętowane były srebrne i złote rocznice
ślubu. W tradycyjnej rodzinie śląskiej
najważniejsza zawsze była matka, która
dbała o całą rodzinę. Rzadko opuszczała dom, opiekowała się dziećmi i „starkami”. Głowa rodziny – ojciec często po
zakończonej pracy przesiadywał w karczmie. Na Śląsku pito bardzo dużo piwa,
rzadko inne alkohole. W karczmie grano w tysiąca i skata, używając przy grze
nazw kolorów karcianych pochodzących
z języka niemieckiego: griny, herce, krojce, szele. Ślązacy byli zawsze bardzo muzykalni, lubili śpiewać, grać na instrumentach, tańczyć.
Na Śląsku szczególnie rozpowszechniona
była hodowla ptaków, szczególnie gołębi
i kanarków.
Ślązacy byli zawsze ludźmi bardzo religijnymi, żyjącymi zgodnie z prawdami
wiary. Nakazy kościelne były najważniejsze. Zawsze trwali w religii swoich przod-

ków, wykazywali się wielką religijnością.
Wierzyli z całego serca w Pana Boga, bo
wcześniej wierzył pradziad, dziad, ojciec
i wszyscy ludzie z sąsiedztwa. Wiarę Ślązacy wyssali z mlekiem matki i nigdy się
jej nie zaparli, tak jak nigdy nie zaparli się
matki, która tę wiarę im dała. Być może
nie umieli wymienić dogmatów wiary, ale
ich wiara była wielka. Mieszkańcy wsi byli
zawsze przywiązanymi do tradycji, starali
się żyć i postępować tak, jak ich przodkowie. Żyjąc z dala od wielkiego świata,
trwali zawsze w religii swoich przodków.
Szczególną miłością darzyli Matkę Boską. Utożsamiali się z jej biednym życiem,
szukali w niej oparcia i wstawiennictwa.
Bardzo głęboko zakorzeniona była na terenie Śląska tradycja odmawiania różańca świętego. Odmawiano go najczęściej
w gronie rodzinnym. Wieczorem modliła
się matka w otoczeniu swoich dzieci. Rodzic był głęboko wierzący i dzieci często
widziały go klęczącego w czasie modlitwy. Nikt nie wyobrażał sobie, że
można być ateistą i nie uczęszczać do kościoła. Obowiązkowe
musiało być uczestnictwo każdego mieszkańca w niedzielnej
mszy św.
Na Śląsku istniał zwyczaj, że
przed weselem odbywało się tłuczenie szkła i skorup porcelanowych. Zwyczaj ten nazywał się
„polterabend”. Przed weselem
goście weselni, znajomi i sąsiedzi otrzymywali paczki ciasta
drożdżowego – „kołacza”.
Na Śląsku i w niektórych landach niemieckich dalej jest
praktykowany piękny zwyczaj,
że dzieci rozpoczynające naukę w pierwszej klasie szkoły
podstawowej otrzymują rożek
– „tytę” pełną słodyczy. Zwyczaj
ten wart jest rozpowszechnienia
również w innych rejonach.
W tekście używałem często słów
„byliśmy”, „byli”, gdyż Śląsk
i Ślązacy bardzo zmienili się
w ciągu ostatnich lat. Niestety,
zanika już stereotyp Ślązaka człowieka pracowitego, religijnego, przywiązanego do tradycji. Obecnie wiele osób wstydzi
się z faktu bycia Ślązakiem.
Jerzy Farys
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Historia Turawy odc. XVI

Miejsce pochówku ostatniego Hrabiego

Jeszcze na wstępie małe uzupełnienie do poprzedniego odcinka
odnośnie informacji o zamordowaniu
5 powstańców Turawy. Czynię to na
prośbę anonimowego czytelnika „Fali”,
którego ta sprawa widocznie bardzo
zainteresowała. Otóż informuję szanownego, anonimowego czytelnika, iż
w moim rękopisie podałem ich nazwiska,
imiona oraz datę zamordowania i nie ponoszę winy za to przeoczenie w trakcie
druku. Jeszcze tylko kilka dodatkowych
informacji, tj. tyle, co mogę powiedzieć.
Nie minęło bowiem jeszcze sto lat od
tamtych zdarzeń i żyją jeszcze wśród nas
potomkowie i krewni większości z nich.
Otóż zbrodnia została dokonana późnym
popołudniem 16 maja 1921r. Najpierw
musieli stać od rana z podniesionymi rękami w pełnym słońcu upalnego majowego dnia, w miejscu, gdzie dziś stoi pawilon
handlowy Bazarek, bez jedzenia i picia,
i nikt nie mógł się do nich zbliżyć. Działo
się to w pobliżu pałacu. I nie wiem, czemu
nie zostali wybronieni przez Anglików
tutaj stacjonujących. Ale wiem na pewno,
że gdyby zamiast nich byli tutaj Francuzi, zostali by uwolnieni - Anglicy
podobno odnosili się do tutejszej ludności z dystansem, a nawet pewną pogardą. Pewnego razu na zabawie w karczmie
u Gepperta (później Libera) w Małym
Kotorzu doszło do bójki między naszymi
mężczyznami i nimi. Anglicy zagrozili
użyciem broni palnej i nasi ratowali się
skacząc z okna pierwszego piętra. A nasi
powstańcy dopiero późnym popołudniem

zostali zabrani i zawiezieni drabiniastym
wozem (takim na siano) na miejsce kaźni. Tam do dziś stoi ich pomnik z nazwiskami, datą zbrodni i wiekiem ofiar.
Jest dobrze widziany na lewo od szosy
Jełowa- Dąbrówka Łubniańska za stacją
kolejową Jełowa. Dlaczego ich zabito, dziś
już nie można ustalić. Nie brali udziału
w walkach, choć podobno posiadali broń
palną i nie kryli się z tym. Byli już ludźmi
starszymi i we wsi szanowanymi. Jednym
z tych, którzy ocaleli, był szwagier dwójki
z ofiar, kowal we dworze, 54-letni wtedy
Franz Famulla. Czy wybronił go Hrabia,
czy ukrył się dzięki ostrzeżeniu sołtysa, dziś już nie wiadomo. Jak tragicznie
poplątane były losy ludzi z terenu Górnego Śląska, niech zobrazują nam ich
losy i losy rodzin tych ludzi. Jeden syn
Walentego Barzika z Turawy, Bronislaus,
zginął za cesarza w Armii Niemieckiej
w dniu 3 maja 1918r., miał zaledwie 19lat,
a jego drugi syn Josef, ranny w pierwszej
wojnie światowej, był inwalidą do końca
życia. Natomiast syn Josefa, Georg Barzik, zginął jako żołnierz Wermachtu
w czasie II Wojny Światowej. No i jeszcze
syn Martina Halupczoka, Alois, także
zginął jako żołnierz Wermachtu w czasie
II Wojny Światowej. Nasi zamordowani
powstańcy zostali po kilku dniach ekshumowani przez swoje rodziny i pochowani
na cmentarzu w Kotorzu Wielkim. Ich
groby istniały do lat 80. ubiegłego wieku
w pierwszej kwaterze po lewej stronie idąc
od kościoła. Były zawsze przez rodziny
ozdabiane czerwonymi kwiatami, jako
że przelali swoją krew w wyniku zbrodni.
Myślę, iż tym opisem zadość uczyniłem
zainteresowanemu czytelnikowi. Może
jeszcze to, że w turawskim pałacu miał
swoją siedzibę sztab angielskiego korpusu
pod dowództwem gen. Hennekera i tu też
były prowadzone w dniu 8 czerwca 1921r.
rozmowy rozejmowe ze stroną niemiecką. Natomiast ze stroną polską rozmowy
takie prowadzili w tym samym czasie
w Błotnicy Strzeleckiej Francuzi pod
Odsłonięcie pomnika przez wnuczkę
Hrabiego Panią Beatrix Dechambenoit

przewodnictwem gen. Le Ronda Henri.
1 września 1939 rozpoczęła się II Wojna
Światowa, rozpętana przez hitlerowskie
Niemcy. Wojna, jakiej dotąd nie widział
świat pod względem ilości ofiar i rozmiarów nieszczęść i okrucieństwa. Jeszcze na
kilka dni przed jej rozpoczęciem wpro-

wadzono kartki żywnościowe, a dwa tygodnie później i na wyroby tekstylne itp.
W pierwszych dniach wojny pamiętam
niekończący się przejazd wojskowych
furmanek konnych - chyba zaopatrzenie
wojsk frontowych przez służby kwatermistrzowskie. W Turawie w studniach
zaczęło brakować wody, gdy zaczęto
z nich czerpać wodę, chyba do gotowania
posiłków i napojów dla wojska, a może
i pojenia koni. Potem pamiętam kolumnę polskich jeńców wojennych, która wmaszerowała do wsi, ale od strony
zachodniej - może ze stacji kolejowej
w Kotorzu Małym, a może z Opola.
Mieszkali w domu za młynem. Nie byli
długo. W następnym roku w ich miejsce przyszli Francuzi, też na krótko. Zostali zluzowani przez Anglików, którzy
już pozostali do końca wojny. Mieszkali
w tym samym domu za młynem,
a gdy zaczęło ich przybywać, jeszcze
w drewnianym baraku naprzeciw Fasańca
i pompowni przy moście kolejki leśnej. Po
obaleniu reżimu Mussoliniego we Włoszech, w Turawie jeszcze internowano rozbrojonych żołnierzy włoskich - dotychczasowych sojuszników. Mieszkali w hrabiowskiej hali do jazdy konnej, w miejscu
obecnego sześcioraka. Pracowali, tak jak
i jeńcy angielscy, w miejsce ściągniętych
do Wermachtu tutejszych mężczyzn:
w zakładach pracy hrabiego, na stacji towarowej w Kotorzu Małym, w lesie itp.,
także u ludzi we wsi, jeśli ktoś zgłosił
taką potrzebę. Mieli większa swobodę
od Anglików, poruszali się bez uzbrojonej eskorty, ale cierpieli duży głód. Byli
kiepsko odżywiani i tylko dzięki pomocy tutejszej ludności mogli jakoś przeżyć, gotowali i jedli nawet żołędzie. Za
to Anglicy prawie do końca wojny pływali w dobrobycie. Na stację kolejową
do Kotorza przychodziły systematycznie transporty zarówno żywności, jak
i ubrań. Anglicy rozgrywali w niedziele na naszym boisku swoje mecze rugby, a nawet grali w piłkę nożną
z drużynami z okolicznych wiosek,
ale pilnowani byli przez uzbrojonego
strażnika. My jako dzieci podchodziliśmy do nich pomimo zakazu,
aby otrzymać kawałek czekolady czy pomarańczę. W Turawie było też kilku młodych Polaków na pracy przymusowej. Jeden z nich pracował jako rzeźnik u karczmarza Zimmra, jeden w młynie, a jeszcze
jeden u gospodarza. Ten nie trafił źle,
uważany był za członka rodziny w miej-
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sce ściągniętego do Wermachtu ich syna, by nie drażnić i nie prowokować nieprzy- z coraz większymi stratami do początków
nawet nazwali go jego imieniem. Poruszał jacielskich lotników. U nas spadła tylko mają. Na dodatek księgi rejestru zgonów
się po wsi jak człowiek wolny, jeździł koń- raz jedna bomba w jasny, letni dzień, na 1938-1945 zostały razem z USC Turawy
mi do lasu na zarobek do zrywki drewna. polach na południe od zagrody Joszko na w 1945r. spalone przez żołnierzy radziecPo wojnie otwarł pierwszy sklep spożyw- Marszałkach, nie czyniąc żadnej szkody. kich. Poza tym przed nadejściem frontu
czy w miejscu obecnej dziś czytelni
uciekła w obawie przed Czerwoną
internetowej. Także kilka dziewcząt
Armią chyba połowa mieszkańców
z Polski było tutaj na służbie, mię- przede wszystkim rodzin z młodydzy innymi w sklepie u Petersów.
mi kobietami i dziewczynami. Jak
Z rozpoczęciem wojny z ZSRR
pokazały późniejsze wypadki po
w dniu 22 VI 1941r. wzrosła znaczwkroczeniu wojsk radzieckich, mienie ilość poległych żołnierzy.
li całkowitą rację. Z częścią z nich
Pierwszym poległym z naszej pado dziś nie ma kontaktu i nie można
rafii na froncie wschodnim był mój
ich było wypytać. A ile uciekinierów
kuzyn z Kotorza Małego - Georg
zginęło 12 lutego 1945 roku w zapełSchnotalla, lat 21. Poległ pod Kinionym przez nich do granic możjowem 19 września 1941r., a 6 dni
liwości, a zbombardowanym dopo nim zginął także pod Kijowem
szczętnie przez Anglików Dreźnie,
najmłodszy syn hrabiego turawnikt do dziś nie wie! Wniosek z tego,
skiego Karl Heini, również lat 21. Poświęcenie pomnika przez proboszcza Józefa Swolanego że nie można pokusić się nawet
Obaj byli żołnierzami tej samej
o szacunkową ocenę liczby mieszjednostki. „Aniołem śmierci”, który za- Drugi raz, już jesienią, w czasie niezwykle kańców naszej wsi, którzy w wyniku wojwiadamiał rodziny o przypadku śmierci gęstej mgły i zerowej widoczności, sły- ny stracili życie. Wśród uciekinierów była
lub zaginięcia na froncie, był miejscowy chać tylko było w Turawie warkot dużej i rodzina hrabiowska, a także piszącego te
szef NSDAP - tj. partii nazistowskiej. ilości przelatujących bombowców i świst słowa. Ostatni hrabia na Turawie Hubertus
Gdy przejeżdżał na rowerze przez wieś spadających bomb, ale nie słychać było von Garnier-Turawa zmarł 6 X 1952 roku,
w mundurze koloru złocistego bażanta, w ogóle odgłosu detonacji. Z tego wnio- w 78. roku życia w Unterwössen w Bawarii
ludzie zamierali ze strachu, by odetchnąć sek, że bomby spadały do jeziora i w ze- i tam został pochowany. Jego potomkowie
z ulgą, gdy nie zatrzymując się jechał da- tknięciu z głęboką wodą nie eksplodowały po 60 latach - a ściśle wnukowie, bo dzieci
lej. Od połowy 1942 roku Śląsk, a także i leżą tam zapewne do dziś, na co w tym też już nie żyją - nawiązali znów kontakt
nasz wieś, stała się schronem przeciwlot- miejscu chciałbym zwrócić uwagę, aby z ojcowizną ich przodków. Z ich inicjatyniczym dla zbombardowanych mieszkań- w przyszłości w czasie ewentualnych prac wy, na wniosek koła Mniejszości Niemiecców zachodnioniemieckich miast, przede przy czyszczeniu jeziora nie doszło do kiej, staraniem ówczesnego aktywnego
wszystkim przemysłowych.
nieszczęścia. Latem 1944r. w Turawie, tak sołtysa Turawy pana Janusza Buczka, plac
W Turawie mieszkało kilka takich rodzin. jak i na całym wschodzie Niemiec, ko- przy rondzie został nazwany „ Plac von
Latem 1943 roku jezioro od strony wału pano transzeje dla piechoty i rowy prze- Garnier”. Uroczyste odsłonięcie obelisku
zaporowego zostało otoczone kordonem ciwczołgowe w ramach umocnień obron- z nazwą placu i jego poświęcenie przez Śp.
balonów i działek przeciwlotniczych oraz nych. Kopane były rękami mężczyzn Proboszcza Józefa Swolanego odbyło się
reflektorów. Zostały rozmieszczone pół- niezdolnych do służby wojskowej, mło- w sobotę 15 IX 2007r. z udziałem 3 wnukolem od lasu na wysokości rybaczów- dzieży i kobiet. Nigdy na tym terenie nie ków i wnuczki hrabiego, 2 posłów ziemi
ki aż do lasu przed Niwkami. Żołnierze zostały użyte - zabrakło po prostu wojsk, opolskiej i władz gminy Turawa z wójtem
obsługi mieszkali częściowo w barakach, żeby je obsadzić i stworzyć linię obron- oraz licznie zebranych mieszkańców wsi.
częściowo u ludzi w okolicznych wsiach. ną. Do budowania tych umocnień użyto
Alfred Kupka
W czasie nocnych ćwiczeń z przechwy- także formacji „Arbeitsdienstu”, tj. młotywaniem przez reflektory samolotów dzieżowych hufców pracy. Skoszarowani
dwukrotnie samoloty typu Arado ME109 byli w turawskiej szkole. W tym czasie
rozbiły się o ziemię. Jeden spadł w Mar- mieliśmy zajęcia szkolne w razie pogody
szałkach w miejscu, gdzie teraz jest stacja na boisku a w czasie niepogody w szkowodociągowa. Z samolotu i z pilota zo- le w Kotorzu W. Błędna jest natomiast
Szczere wyrazy współczucia
stały tylko strzępki, które pozbierano do informacja, że w tej szkole był magazyn
jednego prześcieradła. Od lata 1944roku amunicji. 27 VI 1944 poległ drugi syn
Panu Piotrowi Jendrzejowi
samoloty alianckie docierały już i na hrabiego Detlev, też na froncie wschodz powodu tragicznej
Śląsk. Startowały ze zdobytych środko- nim. Był dowódcą batalionu piechoty
wych Włoch. Nas, mieszkańców, dziwiło w stopniu kapitana. Były jeszcze u nas
śmierci zięcia składa
to, że balony, które miały stanowić prze- liczbowo większe tragedie. Janowi Tarara
zarząd
szkodę dla samolotów w dotarciu nad je- z Turawy zginęli na tej wojnie wszyscy
Towarzystwa Miłośników
zioro, gdy ogłoszony był alarm lotniczy, czterej synowie! W 1939r. Turawę zawznosiły się na wymaganą do tego wy- mieszkiwało w 119 budynkach 903 mieszZiemi Turawskiej
sokość do 3tys. metrów. Gdy już wiado- kańców, z tego poległo na frontach drumo było, że samoloty będą przelatywały giej wojny światowej, według dalece nie- i kolegium redakcyjne „Fali”.
nad naszym terenem, balony ściągano na ścisłych ustaleń, 91 żołnierzy. Trudność
ziemię, kotwiczono i maskowano. Starsi polega na tym, że rejestracja odbywała się
mieszkańcy mówili z ironią, że to po to, tylko do stycznia 1945 roku, a wojna trwała
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Czekają nas zmiany w gospodarce odpadami

W dniu 15 listopada 2010 r. Ministerstwo Środowiska przekazało Radzie
Ministrów do rozpatrzenia przygotowany
projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w oparciu o którą będą funkcjonowały
nowe zasady i obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
w gminach. Nowe przepisy mają być dostosowane do wytycznych Unii Europejskiej.
Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą polegać przede wszystkim
na obligatoryjnym przejęciu przez gminy
obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Za przejęcie tychże
obowiązków gmina będzie pobierała od
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(tzw. „podatek śmieciowy”), która będzie
uwzględniała koszty odbioru, transportu,
zbierania, odzysku, w tym recyklingu, jak
również unieszkodliwiania odpadów.
W związku z przejęciem przez
gminy obowiązków właścicieli nierucho-

mości w opisanym wyżej zakresie, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do
uiszczania na rzecz gminy miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z art. 6i
ust. 1 projektu ustawy opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie „uzależniona
od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustalanej w przeliczeniu na mieszkańca”.
Stawkę opłaty oraz szczegółowe zasady
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie określała rada gminy w drodze uchwały, która
będzie stanowić akt prawa miejscowego.
Zasadą będzie, że stawki ustalane będą
w przeliczeniu na mieszkańca na miesiąc
i corocznie będą weryfikowane przez radę
gminy. W przypadku stwierdzenia braku
zapłaty lub uiszczenia opłaty niższej niż
należnej przez właściciela nieruchomości,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie określał w drodze decyzji wysokość
zaległości podatkowej z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami.
Z pobranych od właścicieli opłat gmina
pokrywa koszty funkcjonowania całego
systemu gospodarowania odpadami (odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, selektywna zbiórka). Natomiast wybór podmiotu prowadzącego
działalność w zakresie odbioru odpadów
komunalnych będzie następował w drodze przetargu, na zasadach określonych
Prawem Zamówień Publicznych. Na pod-

stawie przeprowadzonego przetargu gminy będą zawierać umowy z przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne.
Opisane zmiany w gospodarce odpadami
w gminach mają na celu przede wszystkim:
•	prowadzenie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych „u źródła”
(wszystkie rodzaje odpadów muszą
być segregowane przez mieszkańców);
•	zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych
na składowiska odpadów (obowiązek rozdziału odpadów zielonych od zmieszanych odpadów
komunalnych);
•	wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów.
Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do
wymagań nowej ustawy gminy zobowiązane będą zrealizować w terminie
12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
Wszystkie gminy, w których dotychczas
stosowany był system rozliczania mieszkańców od pojemników, będą zmuszone
obligatoryjnie zmienić zasady rozliczania
od liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość.
Źródło:
Ministerstwo Środowiska: Projekt z dnia
8.11.2010 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości u porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Danuta Piwowarczyk

Budynek urzędu gminy w przebudowie
W dniu 22 czerwca br. została podpisana umowa z konsorcjum firm
w składzie ANBUD Andrzej Bryza, ul.
Malinowa 28, 46-100 Namysłów jako lider
konsorcjum i Zakład Remontowo – Usługowy „DOMEK”, ul. Walki Młodych 68,
63-300 Kępno – partner konsorcjum na
wykonanie pierwszego etapu przebudowy
budynku Urzędu Gminy w Turawie. Celem i zamierzeniem inwestycji jest ochrona cieplna budynku, a także ograniczenie
zużycia opału.
Roboty budowlane rozpoczęto od zabudowy części tarasu przed wejściem do
budynku Urzędu. W wyniku połączenia
dawnego pomieszczenia Urzędu Stanu
Cywilnego i zabudowanego tarasu po-

wstała nowa sala ślubów. Z dotychczasowej sali ślubów powstały dwa pomieszczenia biurowe – pierwsze to nowe biuro
USC, a drugie to dodatkowe lokum dla
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w celu zapewnienia intymności osobom
potrzebującym pomocy.
Kolejny etap robót polegał na modernizacji kotłowni. Wymieniony został stary,
przeciekający piec węglowy na nowoczesny, oszczędny kocioł olejowy.
W trakcie przebudowy jest sala narad
i pomieszczenia biurowe pomocy społecznej oraz referatu promocji i turystyki,
w których zlikwidowano zbędną ilość
okien, a pozostałe okna wymienione zostały na szczelne i wygodne w utrzymaniu

czystości. Zabudowana została zewnętrzna klatka schodowa i wejście z tyłu budynku. W ramach umowy przebudowane zostanie WC na parterze z przeznaczeniem
dla osób niepełnosprawnych, a także wymianie podlegać będą drzwi zewnętrzne
do budynku na automatyczne.
Ostatni etap robót polegać będzie na przebudowie wewnętrznego odcinka sieci kanalizacyjnej z zabudową studni z klapą
zwrotną.
Koszt inwestycji wynosi 362 327,43 złotych brutto, a wszystkie roboty mają zostać zakończone do końca lutego 2011r.
Aleksandra Kansy - Grzesik
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Jak długo jeszcze?
Spieszę donieść czytelnikom „Fali”, iż
z początkiem listopada przystąpiono nareszcie do usuwania leżących w korycie
Małej Panwi powalonych kilkudziesięciu
drzew. Hamowały spływ wody, a w razie
powstania zatoru istniało zagrożenie wylania rzeki przy dużym zrzucie rzędu 90
m3/s i zalania tym samym Turawy i okolicznych wiosek. Panowie wykonujący tę
pracę wykonali ją dobrze i na szczęście
bez wypadku, a była to robota ciężka,
skomplikowana i bardzo niebezpieczna.
Niestety, ze względu na porę roku (listopad) i chłód nie byli w stanie usunąć
tych drzew, które w całości leżą pod wodą
na dnie koryta rzeki i są dalej częściową
przeszkodą w spływie wody. No ale to już
jest praca wymagająca pomocy nurków
i nie na tę porę roku, i tu chyba zawiniła
opieszałość RZGW Wrocław i wieloletnie
dotychczasowe zaniedbania. Ale na razie dzięki i za to. Należałoby wobec tego
przystąpić do tej pracy już w przyszłym
roku, gdy tylko nastąpią ciepłe i suche
dni. Wtedy także trzeba wykonać wzmocnienia i uzupełnienie bardzo uszkodzonego brzegu rzeki. Są miejsca, gdzie rzeka na
zakolach zabrała od kilku do kilkunastu
metrów skarpy, poszerzając o tyle swoje
koryto, które staje się coraz szersze, ale
i płytsze. I tu chciałbym ostrzec Energetyków, że grozi poważna i bardzo niebezpieczna awaria linii kablowej wysokiego
napięcia 15 KV między Turawą i Trzęsiną, która przy przekraczaniu koryta rzeki
Małej Panwi wykonana jest jako jedno
przęsło linii napowietrznej ponad rzeką.
Otóż słup energetyczny na zachodnim
brzegu rzeki znalazł się tuż obok urwiska w wyniku zabrania przez wezbrane
wodykilku metrowego pasa brzegu po tej
stronie rzeki. Strach pomyśleć, co będzie,
gdy słup ten runie do rzeki, a wraz z nim
przewody linii napowietrznej o napięciu
15 tys. woltów. Fachowcy wiedzą, czym to
grozi –nie tylko pozbawieniem prądu kilku wiosek zasilonych tą linią, ale i śmiertelne zagrożenie porażenia prądem przypadkowych przechodniów, jako że woda
rzeki, ale i ziemia, jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego, zwłaszcza
o tak wysokim napięciu, i może nastąpić
tzw. napięcie krokowe!
Inny również ważny temat: w „Beczce” –
Czasopiśmie Związku Ślązaków Nr 1(224)
z dnia 20.01.2010 przeczytałem artykuł jej
redaktora, Pana Piotra Bandury, pt. „Zatłuką Turawę na Amen”? Chodzi o występowanie sinic w turawskim jeziorze i nie
tylko. Nawet Bałtyk jest w coraz więk-

szym stopniu dotknięty sinicami. Wszędzie tam, gdzie w wodzie jest nadmiar
fosforu, występują sinice –jest fosfor, są
sinice, nie ma fosforu, sinic nie ma – dalej
twierdzi, że fosfor w nadmiarze występuje wszędzie tam, gdzie jest kanalizacja.
Bo gdzie nie ma kanalizacji, fosfor trafia
na pola i tam jest pochłaniany przez roślinność i rolnik nawet może sypać mniej
nawozów fosforowych na pola. Tak jest
dlatego że nasze oczyszczalnie przeważnie nie mają bloku wytrącania fosforu,
bo ich budowa jest dużo droższa, a nasze
prawo zezwala na budowanie oczyszczalni ścieków bez bloków usuwania fosforu
i powołuje się na obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca
2006r. (Dz. U. Nr 137 z 2006r. poz. 984).
Więc buduje się u nas tańsze oczyszczalnie bez bloku usuwania fosforu, bo prawo
na to zezwala, to niby dlaczego miałoby
być inaczej. W końcówce pisze, iż nie jest
ekspertem od ochrony środowiska i nie
zna się na oczyszczalniach ścieków, ale
ukończył studia chemiczne i jakąś orientację ma. Jeśli się myli, powinni eksperci
zakwestionować to, co pisze, a tymczasem
wszyscy udają, że nie słyszą, bo pewnie
myślą już tylko o tym, jak przerobić te
ciężkie miliony przeznaczone na kanalizację i rewitalizację. „Jeśli udałoby się
z nich wykręcić dla siebie choć 10%, to
można by spędzać urlopy na Seszelach
i pies niech wtedy tańcuje z Turawami
i Bałtykami, które co rok stają się bogatsze
w fosfor i sinice”!
Więc jako mieszkaniec Turawy i zatroskany o nasze środowisko, zapytuję kompetentną osobę lub władze Gminy, czy
nasza oczyszczalnia w Kotorzu posiada
blok usuwania fosforu i proszę o podanie
odpowiedzi do publicznej wiadomości na
łamach naszej „Fali”. Gdy takowego nie
ma, należy go niezwłocznie do istniejącej dobudować. Inaczej bowiem cała ta
inwestycja kanalizowania naszej Gminy
i otoczki jeziora i miliony na nią włożone
nie mają sensu.
I jeszcze jeden temat –ależ uzbierało mi
się na utyskiwanie – otóż pod koniec ubiegłego stulecia podłączono samą Turawę
kanalizacją sanitarną do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Kotorzu
Małym, oczyszczalni dużej, mającej także – takie były plany – oczyszczać ścieki
oprócz Turawy i otoczki jeziora także
kilku sąsiednich gmin. Z powodu jej wielkości zwana była „Powiatówką”. Gdy wtedy podłączono samą Turawę –tę część na
południe od Małej Panwi –została usta-
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lona cena bodajże 2,60 zł/m3 dostarczonych ścieków. Wysoką, jak nam się wtedy wydawało, cenę uzasadniono tym, że
eksploatacja tak dużej oczyszczalni przy
tak małej ilości ścieków jest bardzo droga
i gmina musiała do tego znacznie dopłacać. Myśmy to wtedy rozumieli i z konieczności akceptowali. Równocześnie
obiecywano nam, że wraz ze wzrostem
ilości podłączonych miejscowości będzie
spadała i cena, co też jest zrozumiałe. Niestety, od samego początku istnieje proces odwrotny i pomimo stałego wzrostu
ilości dostarczanych ścieków, systematycznie drożeje cena za 1m3 ścieków. Na
przestrzeni dziesięciolecia było to rocznie
około 5 do 15 %, by osiągnąć w bieżącym
roku, po 11 latach, cenę 5,81 zł netto, tj.
średniorocznie o 10%. Charakterystyczne
dla naszej polskiej rzeczywistości jest, że
wzrost cen był stale większy od oficjalnej
inflacji. To wszystko jeszcze mogliśmy
jakoś „strawić”. Ale to czym chce się nas
obdarzyć w 2012r., tj. ceną za 1m3 -9,85 zł,
tj. wzrost o ok. 70% netto przy planowanej krajowej inflacji ok. 2,5%, jest nie do
przyjęcia. Jak można nas obciążać takim
wzrostem ceny wynikłej z kosztów inwestycyjnych czy przerostu zatrudnienia,
a może nawet niewspółmiernie wysokich
zarobków!? Nową Radę Gminy chciałbym
na to uczulić. Przecież na normalny ludzki rozum, im więcej ścieków, tym tańsza
eksploatacja i tak jest na całym świecie,
tylko u nas nie może tak być! Nie darmo
ten młody odrodzony polski Kapitalizm
ma w świecie, tak jak rosyjski, opinię
zachłannego i drapieżnego. Dlatego też
proszę nową Radę Gminy, żeby nie poszła
na „łatwiznę” ewentualnego sprywatyzowania gospodarki wodno-ściekowej
i pozbawienia się uprawnień do kontrolowania gospodarki wodno-ściekowej
w naszej Gminie. Na całym świecie jest
ona zarządzana przez Gminy Samorządowe, tak samo jak komunikacja miejska,
i dlatego nazywa się „Gospodarką Komunalną”. I to po to tak jest, żeby nie narażać
biedniejszej części społeczeństwa na zbyt
duże koszty socjalno-bytowe poprzez
zdanie go na łaskę prywatnego przedsiębiorcy w sferze, gdzie nie ma konkurencji rynkowej. Pozostaję z wyrazami szacunku także dla ludzi przedsiębiorczych
i z prywatną inicjatywą, tworzących nowe
miejsca pracy pchających do przodu gospodarkę ogólnonarodową. Ale i tę resztę
trzeba docenić i ochraniać w miarę potrzeby.
Alfred Kupka
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Obraz, który żyje
Historia remontu kościoła pod wezwaniem
Matki Bożej Różańcowejw Kadłubie Turawskim!
A wszystko zaczęło się od obrazu Matki Boskiej Różańcowej…
Nie znamy jego autora, ale historia obrazu
jest niezwykła. Pan Simon Panic (fundator kościoła w Kadłubie) wraz ze swoją
małżonką udał się ok. 1870 r. do Berlina i zakupił specjalnie sprowadzony aż
z Włoch obraz przedstawiający Matkę Boską Różańcową w otoczeniu medalionów,
na których uwidocznione są poszczególne
tajemnice Różańca
Św. Obraz pierwotnie znajdował się
w pierwszej kaplicy
w ołtarzu. Po rozbudowie świątyni w latach 1967-69 jeszcze
krótko był w ołtarzu
głównym, aby później na ponad 30 lat
trafić do zakrystii.
Kiedy przyszedłem
do parafii, jako
nowy
proboszcz,
obraz Matki Boskiej
Różańcowej mnie
zaintrygował. Choć
podniszczony czasem, trochę zapomniany, ale przecież
jaki piękny! Ilekroć
odprawiałem Msze
św. w Kadłubie, ów
obraz na mnie „patrzył” swym wymownym wzrokiem.
Tak, jakby chciał mi
powiedzieć: „Pomóż mi, bo cierpię!” Widziałem, jak „cierpiał”, bo sztalugi, które
napinały płótno z tyłu, wręcz chciały go
rozerwać. Czyż można być obojętnym na
takie wołanie!?
Tylko szukałem sposobności, jak to rozwiązać… I pewnego dnia rozwiązanie
samo przyszło… w postaci byłej naszej
parafianki p. Hildegardy Gasch, która urodziła się w Ligocie Tur. i później
wyjechała do Niemiec. W roku 2008
przyjechała w rodzinne strony, aby je
zobaczyć po latach. Chciała „coś” ufundować dla parafii, aby zostawić po sobie jakiś „ślad”. Myślała nawet o figurce
swojej patronki św. Hildegardy z Bingen… Wtedy pojechaliśmy do kościo-

ła w Kadłubie, weszliśmy do zakrystii
i pokazałem jej obraz Matki Boskiej Różańcowej. Powiedziałem, że byłoby pięknie, gdyby udało się nam odnowić obraz,
bo chciałbym, aby wrócił on do prezbiterium, do ołtarza głównego. Po chwili namysłu zdecydowała się na „wsparcie” tego
projektu. Minęło parę miesięcy, aż pewnego dnia na koncie parafialnym odkryłem dużą sumę pieniędzy i adres nadawcy.

Jak się okazało, był to anioł odnowy, nie
tylko obrazu, ale całej świątyni, bo wtedy zrodził się pomysł, aby wyremontować kościół w Kadłubie. Jeśli Bóg i Matka
Boża dają takich aniołów jako wsparcie,
to czyż można zwlekać…!?
Dalej wszystko potoczyło się bardzo szybko. Jedna decyzja pociągała następne,
rozwiązanie jednej sprawy prowadziło do
kolejnych. I tak Adam Dziuba, który podjął się renowacji obrazu, rozpoczął projekt
odnowy prezbiterium. Ideą nadrzędną był
powrót do symboliki z pierwotnej kaplicy. Adam zaproponował do tej idei wizję
Aniołów, przynoszących tajemnice światła wprowadzone do rozważań różańcowych przez Jana Pawła II, których nie ma

na obrazie. Pomysł spotkał się z aprobatą
moją i rady parafialnej z Kadłuba. Ja natomiast zaproponowałem treść nowych
obrazów do odnowionego prezbiterium,
mianowicie: obraz św. Jacka – z jednej
strony patrona naszej diecezji, z drugiej
poprzez symboliczne przedstawienie
świętego, który niesie monstrancję (obraz znajduje się nad tabernakulum) oraz
figurkę Matki Boskiej (wezwanie kościoła), oraz obraz św.
Franciszka z Asyżu (ukłon w stronę
ojców franciszkanów, którzy pochodzą z Kadłuba:
o. bpa Antoniego
Reimanna, o. Błażeja
Kurowskiego i o. Krystiana
Żmudy). Oba obrazy
namalował
Adam
Dziuba.
Po konsultacjach
z radą parafialną
podjęliśmy decyzję
o remoncie. To
już nie było tylko
odnowienie prezbiterium i malowanie kościoła, ale
gruntowny remont
z wymianą instalacji elektrycznej,
nagłośnieniowej,
z nowymi ławkami, itd. itd. Krótki
czas, wielka sprawa…
We wtorek 29.06.2010r., tuż po odpuście
w Zakrzowie, rozpoczął się generalny
remont kościoła w Kadłubie Turawskim.
Postanowiliśmy, że w okresie remontu
Msze św. będą odbywały się na kadłubskim cmentarzu, aby prace mogły posuwać się jak najszybciej.
Głównym wykonawcą remontu była firma Marcina Matyska z Zakrzowa Turawskiego. Za pomocą płyt kartonowo-gipsowych obniżono sufit w świątyni. Aron
Knosala z Opola wykonał i zamocował
całą sztukaterię sufitową, w środku której umieścił symbole - Krzyża i litery M.
Pozłacany krzyż i wpleciona w niego niebieska litera M odwołuje się do symboli-
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ki cudownego medalika św. Katarzyny
Labure i do herbu papieża Jana Pawła II,
który nawiązuje do postaci Maryi stojącej pod krzyżem Chrystusa. Ściany kościoła zostały wygładzone, pomalowane,
zaś na ich dolną część nałożono ozdobny
tynk strukturalny. Na posadzkę świątyni ułożono gres, który nosi znamienną
nazwę – płytki
św. Małgorzaty!
W tym samym
czasie
firma
Pawła Kansego
z Ligoty Turawskiej wykonała
nową instalację
elektryczną. Pracownik
tej firmy Piotr
Sladek
wraz
z współpracownikami
wyjął
przewody aluminiowe z rurek Berkmanna
i wymienił je na
miedziane. Wykonano również
nową instalację
głośnikową. Waldemar
Krawczyk z Zakrzowa Turawskiego przeniósł grzejnik
centralnego ogrzewania w zakrystii, wymienił umywalkę i zamontował nowy bojler elektryczny. Nowe drzwi pod chórem
i do zakrystii wykonał Ryszard Wiora.
Seweryn Matysek wykonał nową szafę do
zakrystii. Całkowicie zmieniono wystrój
prezbiterium - według projektu Adama
Dziuby. W czasie remontu zostały usunięte wszystkie elementy ozdobne znajdujące
się na tej ścianie, następnie wyrównano
ją za pomocą płyt kartonowo-gipsowych.
Adam przystąpił do upiększania świątyni, a szczególnie prezbiterium. Z gipsu
wykonał kolumny i głowice pomalowane
na różowy marmur. Wystrój prezbiterium
nawiązuje do ołtarza ze starej kadłubskiej
świątyni: w górnej części prezbiterium
nad obrazem Matki Boskiej Różańcowej
umieszczone jest oko objęte trójkątem symbol Bożej Opatrzności skierowanej ku
nam przez Trójcę Świętą. Jest to symbol
Trójcy Przenajświętszej i jej opieki nad
światem i ludźmi.
W części centralnej prezbiterium zamocowane są dwie gipsowe figury aniołów,
wykonane przez Adama Dziubę. Anioły
podtrzymują pięć medalionów z tajemnicami światła Różańca Świętego: Chrzest
Jezusa w Jordanie, Cud na weselu w Kanie
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Galilejskiej, Głoszenie Królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie na górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii, wykonanych przez Adama Dziubę,
które nawiązują stylistycznie do tajemnic
różańcowych - bolesnych, chwalebnych
i radosnych przedstawionych na obrazie
Matki Boskiej Różańcowej. Tajemnice

światła nie są namalowane na tym obrazie, bo zostały dołączone do Różańca
Świętego dopiero 16.10.2002r. przez papieża Jana Pawła II, dlatego też zostały zamocowane poniżej kadłubskiego obrazu
Matki Boskiej Różańcowej.
Świątynia otrzymała nowy ołtarz, ambonkę, sedilia, których wykonawcą był
Marek Plotnik z Zakrzowa Turawskiego.
Do ambonki zamocowana jest płaskorzeźba przedstawiająca Baranka Bożego,
który siedzi na skrzyni zamkniętej siedmioma pieczęciami. Jest to wizerunek
Baranka apokaliptycznego, symbol Chrystusa tryumfującego. Na stronie frontalnej ołtarza zamocowana jest płaskorzeźba
Baranka Wielkanocnego ze sztandarem
zwycięstwa nad szatanem. Baranek ten
jest symbolem ofiary Chrystusa za grzechy ludzi, Jego Zmartwychwstania i ostatecznego zwycięstwa. Zwróconą do tyłu
głowę Baranka, która symbolizuje powrót
do życia Bożego, otacza nimb krzyżowy.
W czasie remontu kadłubskiego kościoła
Piotr Sladek odnalazł na wieży wieczną
lampkę ze starej kadłubskiej świątyni.
Zakrzowska firma metaloplastyki panów
Sergiusza i Gerarda Bonków odnowiła ją.
Wykonano również misterne mocowanie
w kształcie kiści i liści winogron. Odno-
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wiona wieczna lampka została zawieszona nad tabernakulum.
Pierwsza Msza święta w nowo wyremontowanym kościele odbyła się 1.08.2010r.,
jednak w kościele nie było jeszcze nowych ławek, gdyż były wykonywane przez
miejscowych stolarzy, panów Franciszka
Fengra, Joachima Siwonia, Adriana Podstawę, Dawida Matyska. Przy pracach
pomagał
również
Helmut Sojka.
Aron Knosola odnowił figurę św.
Antoniego i zakupioną w okresie
powojennym przez
Katarzynę
Panicz
figurę Matki Boskiej
Fatimskiej,
która
otrzymała
nowe złocenia i została umieszczona
w starej części świątyni. Po drugiej stronie świątyni ulokowano odnowioną figurę przedstawiającą
św. Annę.
W
niedzielę
10.10.2010 obchodziliśmy uroczysty
odpust ku czci Matki Boskiej Różańcowej.
Koszt całkowity remontu kadłubskiej
świątyni wyniósł około 140 tys. zł. Jest
to duży nakład finansowy, ale też dużo
zostało zrobione, przy zaangażowaniu
wielu osób i firm, którym jeszcze raz
pragnę podziękować. Ale przede wszystkim dziękuję za ofiarność parafianom
z Kadłuba, którzy w czasie comiesięcznych kolekt, w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, składają ofiary na remont swojego kościoła.
A wszystko zaczęło się od obrazu, który
żyje swoim życiem… Kiedy spojrzymy na
odnowiony obraz Matki Bożej Różańcowej, dostrzeżemy światło z nieba, które
rozprasza mroki… Matka Boża zaprasza
do różańca, zaprasza do zgłębiania jego
tajemnic w odnowionej kadłubskiej świątyni, która teraz, zdaniem bardzo wielu
ludzi, jakby zrobiła się większa, szersza,
jaśniejsza, piękniejsza.. A to wszystko za
sprawą Tej, która króluje nie tylko na obrazie, ale w sercach wielu nań spoglądających. Czy w ten sposób będzie to jeszcze
jeden cudowny obraz? Nie pytaj, przyjdź
i zobacz!
Ks. dr Sławomir Pawiński
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Wizyta w Wetter

W dniach 1 – 2 października
na
zaproszenie
burmistrza
Franka
Hasenberga,
delegacja
z Gminy Turawa gościła w mieście partnerskim Wetter. Okazją do spotkania była 20.
rocznica podpisania układu partnerskiego
pomiędzy miastem Wetter a Stadtilm.
W dniu naszego przyjazdu odbyła się kameralna kolacja, podczas której wójt wręczył
upominki burmistrzowi Wetter –Frankowi
Hasenbergowi oraz burmistrzowi Stadtilm
– Joachimowi Günsel, który również zaprosił swoje miasto partnerskie, a mianowicie
Waldbronn, którego burmistrza –Franza
Masino mieliśmy okazję poznać.

Następnego dnia uczestniczyliśmy w wycieczce, która prowadziła nas po Zagłębiu
Ruhry. Na początku zwiedziliśmy Muzeum Prehistorii na zamku Werdringen
w miejscowości Hagen, w którym znajdują się znaleziska archeologiczne z regionu.
Kolekcja ta obejmuje 450 mln lat historii.
Są tutaj najstarsze skamieniałości Westfalii,
wczesne rośliny lądowe, ogromne praowady
oraz dinozaury.
Z zamku Werdringen pojechaliśmy do
Witten, gdzie mieści się kopalnia Nachtigall (słowik), w której obecnie jest muzeum
przemysłowe. Można tutaj zobaczyć 300 lat
historii kopalnictwa w dolinie Ruhry oraz

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego
przy Publicznym Gimnazjum w Turawie.

Dnia 04 listopada o godz. 10.00
odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego
przy Publicznym Gimnazjum w Turawie. Boisko o powierzchni 1332 m2 z nawierzchnią ze sztucznej trawy umożliwia
grę w piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży.
Na zaproszenie Pani Dyrektor Gimnazjum Eryki Matysek udział w uroczystości
tej wzięły następujące osoby: Wójt Gminy
Turawa Waldemar Kampa, Z-ca Wójta
Sławomir Kubicki, Przewodniczący Rady
Gminy Turawa Franciszek Mykietów, Dyrektor Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół Jerzy Musielak,

Przewodniczący Komisji Oświaty Rady
Gminy Joachim Klotka, inspektor nadzoru budowlanego Marcin Wilczek, ks. Rajmund Kała, pracownicy Urzędu Gminy
w Turawie oraz nauczyciele i uczniowie
Szkoły.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał
pan Wójt, pani Dyrektor Szkoły oraz
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, po czym Ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia kompleksu.
Meczem
piłki
nożnej,
w
którym reprezentacja Urzędu Gminy
w Turawie zmierzyła się z gimnazjalistami (wynik 1:5), zakończyła się ta uroczystość.
Magdalena Sadowska

jedną z najstarszych w zagłębiu parową maszynę wyciągową, która służyła do odwadniania i wydobywania urobku. W miejscu
tym nie tylko był wydobywany węgiel, ale
gdy pokłady węgla się skończyły, zaczęto
wypalać cegły, by w końcu przekształcić ten
obiekt w muzeum.
Po zwiedzaniu udaliśmy się do Sali Miejskiej, gdzie odbyły się główne obchody
rocznicowe. Zorganizowano je w postaci
Oktoberfestu, w którym każdy mógł wziąć
udział. Nie zabrakło tutaj typowych dla
Oktoberfestu dań, napojów i muzyki.

Magdalena Sadowska

Dzień seniora
W dniu 27 listopada, jak co roku, odbyło się w Osowcu spotkanie seniorów dla
mieszkańców Osowca i Trzęsiny. Spotkanie to odbyło się w naszej miejscowości
już po raz ósmy z rzędu i cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem. Możemy teraz
śmiało powiedzieć, że jest to impreza cykliczna, która cieszy się dużym zainteresowaniem tak seniorów jak i organizatorów. Głównym organizatorem spotkania
jest Rada Sołecka pod kierownictwem
sołtysa Gerarda Margosa oraz „Stowarzyszenie Nasz Osowiec”. Jak co roku, tak
i w tym, Rada Sołecka na swoim posiedzeniu w miesiącu wrześniu podjęła decyzję
o zorganizowaniu „Dnia Seniora”. Przedstawiono wtedy zarys spotkania i rozdzielono poszczególne zadania pomiędzy
członków Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia. Wiadomo, że bez środków finansowych nawet tak zaszczytnego spotkania
się nie zorganizuje. Podjęto więc wzorem
lat ubiegłych decyzję, że Rada wystąpi z pismami do okolicznych instytucji
o wsparcie w zorganizowaniu w/w spotkania, a częścią artystyczną i przygotowaniem sali zajmie się Stowarzyszenie.
I tak po trzech miesiącach przygotowań
w miejscowej sali Ochotniczej Straży Po-
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żarnej w Osowcu o godz. 16.00 rozpoczęło się spotkanie seniorów naszej miejscowości, powyżej 65 roku życia. Na spotkanie
zaproszonych zostało 151 osób z naszej miejscowości, a obecnych było 121.
Po otwarciu spotkania i powitaniu seniorów jak i gości przygrywała muzyka, a seniorzy mogli porozmawiać z sobą. Wiele osób widzi się w ciągu roku tylko przelotem albo wcale,
a tu w cieple i przy wspólnym nieźle zastawionym stole mogli powspominać i porozmawiać. Całe spotkanie przebiegało
w miłej i sympatycznej atmosferze. W trakcie tej wspólnej biesiady znalazło się też miejsce na występ zespołu pieśni i tańca
„Osowiec” oraz mażoretek, które to występy było nagradzane
wielkimi brawami. Swoje przemówienie tradycyjnie na koniec
spotkania wygłosił ks. Proboszcz.
Zaszczytnym Seniorom serwowano kołacz i kawę oraz kolację, którą to przygotowały panie ze Stowarzyszenia. Do stołu podawały zaś dziewczyny w pięknych ludowych strojach
z zespołu „Osowiec”. Spotkanie zakończyło się około godz. 19.00.
Sołtys wraz z Radą Sołecką i stowarzyszenie „Nasz Osowiec” za
pośrednictwem Fali składa podziękowania wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli w zorganizowaniu tej uroczy-
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stości dla naszych tak szacownych seniorów. A w szczególności
sponsorom, którymi byli:
1. Firma DYDONA – Antoni Oruba.
2. FWM „Kuźnia Osowiec”
3. Blacharstwo Samochodowe – Joachim Miler
4. Bar „Pod Wagą” – Ireneusz Rachwalik,
5. Sklep Spożywczy – Ewa Morcinek
6. Skład złomu – Dariusz Kowalski
7. Piekarnia w Osowcu – Marcin Błaszczyszyn
8. Piekarnia w Łubnianach – Damian Kokot
9. Mechanika Pojazdowa – Sebastian i Andrzej Czech
10. Kominiarstwo – Jerzy Buchta
11. Elektromechanika Pojazdowa – Bernard Knopp
12. Transport Pojazdowy – Joachim Blacha
13. SCH Turawa
14. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich
15. Blacharstwo samochodowe – Alfred Powrosnik
16. Ben- Bud – Bernard Loch
17. Zajazd Leśny – Krystyna Rudnicka
Artur Gallus

Kolejne karty historii opracowane
Rozmowa z p. Jerzym Farysem
Jest Pan autorem nowej książki
pt. „Historia parafii Ligota Turawska pod
wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej”, która ukaże się niebawem , ok. 10
grudnia br .
- Co skłoniło Pana do jej napisania ?
Od kilku lat zbierałem materiały nt. historii Kadłuba Turawskiego . W czasie rozmowy z księdzem proboszczem parafii
Ligota Turawska - Sławomirem Pawińskim powiedziałem o swoich zainteresowaniach historią tutejszej okolicy i tutejszych kościołów. Wówczas ks. Pawiński
zaproponował , abym zajął się opracowaniem historii parafii Ligota Turawska.
Rozpocząłem więc prace przygotowawcze
do takiego opracowania. Trwało to dość
długo , bo rzetelne zebranie takiego materiału wymaga czasu.
- Co takiego ważnego zawiera ta książka ?
Umieściłem w niej w układzie chronologicznym historię parafii Ligota , historię
budowy kościołów naszej parafii, a także historię miejscowości wchodzących
w skład parafii, a więc Kadłuba, Ligoty
i Zakrzowa. Zebrałem materiał dotyczący
kapłanów tutaj pracujących, łącznie z powołaniami kapłańskimi od XIX w. Ukazałem też historię wszystkich kapliczek
i krzyży na terenie parafii. Przedstawiłem
rys historyczny byłego zakonu „ Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP” i w tym
kontekście biografie sióstr zakonnych
pracujących w ligockiej placówce.
Jeden dział poświęcony jest życiu co-

dziennemu mieszkańców w XIX i XX w.
Jest też kronika najważniejszych wydarzeń parafialnych od 1985 do dziś.
Książka wzbogacona jest ogromną ilością
zdjęć o wartości historycznej, które zdobyłem z prywatnych zbiorów. Wiele zdjęć
udostępnił mi pan Piotr Sladek . Przy
opracowaniu tej obszernej historii korzystałem ze źródeł Archiwum Państwowego
we Wrocławiu, Archiwum Archidiecezji
Wrocławskiej, Archiwum Państwowego
w Poznaniu, różnych opracowań przedwojennych, kodeksów dyplomatycznych.
- Do kogo jest adresowana ?
Adresowana jest nie tylko do mieszkańców parafii Ligota Turawska, ale także
mieszkańców naszej gminy, bo są tam ciekawe informacje nt. innych miejscowości.
Uważam, że jest także dla tych, którzy
interesują się historią.
- Kto wydał tę książkę i sfinansował jej
wydanie ?
Jak wspomniałem, inicjatorem jej wydania jest ks. proboszcz dr Sławomir Pawiński. Jest on wykładowcą na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
i Seminarium Duchownego w Opolu.
Została wydana ze środków parafialnych
przez Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu.
- Gdzie można będzie ja nabyć ?
Dystrybucją tej książki zajmować się będzie ks. proboszcz i tu w Ligocie Turawskiej będzie można ją nabyć. Korzysta-

jąc z okazji, pragnę podziękować księdzu
proboszczowi za umożliwienie wydania
tego mojego opracowania, bo bez jego zaangażowania nie byłoby to możliwe.
- Sądzę ,że byłoby dobrym rozwiązaniem
, aby książka ta była dostępna w bibliotekach na terenie całej gminy, gdzie wszyscy
chętni mogliby ja nabyć.
Dziękuję Panu za rozmowę , dziękujemy
wszyscy za Pana tytaniczną pracę włożoną w to opracowanie. Uważam, że bardzo
wiele osób to doceni i pozna dokładną historię naszych miejscowości.
Teresa Żulewska

fala

18

Grudzień 2010

Moje wspomnienia
Wyścig kolarski „O Błękitną Wstęgę Jezior Turawskich”

Pomnik Joachima Halupczoka
w Niwkach.

Pomysł zorganizowania wyścigu kolarskiego kreującego gminę Turawa
zrodził się już w 1993r. Wsparcie w tym
względzie uzyskałem nie tylko ze strony
wójtów i burmistrzów okolicznych gmin,

ale także władz Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu.
Z początkiem 1994r. powołałem komitet organizacyjny wyścigu celem przyjęcia regulaminu wyznaczającego trasę oraz sposób jego finansowania.
Na pierwszym posiedzeniu uzgodniono,
że kolarze będą się ścigać na terenie sześciu opolskich gmin –Turawy, Dobrzenia
Wielkiego, Łubnian, Chrząstowic, Ozimka i Opola.
Przyjęto
również
zasadę,
iż w wyścigu będą brali udział wyróżniający się kolarze wyłącznie z kraju, a miały
ich przekonać do przyjazdu dobra organizacja i atrakcyjne nagrody. Ustalono,
że główną nagrodą w pierwszym, inauguracyjnym wyścigu będzie samochód
F 126p, ustalono także ogólną kwotę mającą zabezpieczyć koszty wyścigu, które
określono na sumę 250 mln (starych) zł.
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego imprezy kolarskiej jednogłośnie wybrano wojewodę Józefa Kasperka. Termin
pierwszego wyścigu wyznaczono na dzień
3-5 czerwca 1994r.
W tych też dniach prawie stu zawodników rywalizowało w pierwszym Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim „O Błękitną

Wstęgę Jezior Turawskich”. Kolarze przejechali łącznie 420 km. Jego zwycięzcą został Jarosław Rębiewski z Łodzi.
Wyścig zakończył się olbrzymim
sukcesem organizacyjnym i sportowym,
co zgodnie podkreślali sami uczestnicy
imprezy, jak i przybyli goście z Franciszkiem Sumińskim, wielokrotnym kolarskim mistrzem Polski, na czele. Bardzo
pochlebnie o wyścigu wypowiadano się
na łamach prasy regionalnej i radia.
Organizatorzy pierwszego wyścigu przyjęli stanowisko, że kolejne odbywać się będą pod nazwą Memoriału
im. Joachima Halupczoka, naszego najlepszego kolarza ostatnich lat. Specjalna
delegacja złożyła kwiaty na jego grobie
w Osowcu.
Do przypomnienia Czytelnikom o znaczącej imprezie kolarskiej na
terenie gminy Turawa skłoniły mnie dwie
zasadnicze przyczyny –żal, że zaniechano
jej dalszego organizowania w duchu lat
90-tych oraz odsłonięcie w tym roku pomniku Joachima Halupczoka w Niwkach.
Walter Świerc

Zamki i pałace na Opolszczyźnie
Pałac w Kamieniu Śląskim

Rys. Walter Świerc
Pałac w Kamieniu Śląskim

Kamień Śląski jest bez wątpienia jedną z najstarszych miejscowości Śląska. Już w roku 1104 istniał
tu ogród Bolesława Krzywoustego. Ta
słynna siedziba Odrowążów i legendarne miejsce narodzin św. Jacka Hiacynta oraz błogosławionych Czesława
i Bronisławy, w 1361r. była własnością rycerza Tomasza z Kamienia.
W 1591 roku nabył ją Mikołaj Strzela, a w latach 1595 –
1603 Jan Bess. Kolejni właściciele Kamienia to ród Rogowskich
i Wacław Kaldenborn.
Z chwilą przejścia posiadłości
w ręce pochodzącego z Irlandii rodu Lauschów, zamek został przebudowany na
pałac. Nastąpiły czasy jego największej
świetności.
W 1701 roku, z inicjatywy baronowej Magdaleny Engelburg von Larisch,
zbudowano w wieży kaplicę poświęconą
św. Jackowi. W 1799 roku pałac prze-

szedł na własność brata baronowej Zofii
–Ernesta von Strachnitza, następnie jego
bratanka Hiacynta, który go przebudował w 1858 roku. Strachwitzowie władali nim do wkroczenia wojsk radzieckich.
Po upaństwowieniu kamienieckich dóbr,
w pałacu utworzono dom dziecka. Gdy
w latach 50. rozbudowano polskie lotnisko, pałac zamieniono w obiekt wojskowy. W 1973 roku wybuchł w nim
pożar. Całkowicie zniszczony obiekt
zakupiła w 1990 roku Kuria Biskupia
w Opolu. Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej,
zagranicznych
sponsorów
i wiernych, w ciągu czterech lat dokonano
jego kompleksowej odbudowy. Pałac oddano do użytku w 1994r. Obecnie w pałacu mieści się Centrum Kultury i Nauki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego.
Opracował
Walter Świerc
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Co dalej z pałacem w Turawie?
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Turawskiej od wielu lat wykazuje wielkie zainteresowanie pałacem w Turawie,
jednak jest zaniepokojone postępującym
niszczeniem budowli. Dlatego też zarząd
TMZT wystosował zapytanie do właściciela tegoż obiektu - Starostwa Powiatowego
w Opolu, jakie będą podjęte dalsze kroki
w celu ratowania pałacu.
Zarząd TMZT otrzymał odpowiedź na
powyższe zapytanie od starosty opolskie-

go Henryka Lakwy. Pan starosta w liście
poinformował, że Dom Dziecka w Turawie, ze względu na niespełnianie wymaganych standardów, zostanie do końca
2011 r. zlikwidowany. Dzieci małoletnie
przebywające w/w domu zostaną przeniesione do innych placówek lub rodzin
zastępczych, pozostała grupa osiągając
pełnoletniość usamodzielni się. Napisał
również, że ostateczna decyzja w sprawie budynku zostanie podjęta przez Radę

Powiatu Opolskiego, jednak Zarząd Starostwa Powiatowego w Opolu stoi na
stanowisku, aby obiekt sprzedać. Poinformował również, że do tego czasu będą
czynione starania, w miarę posiadanych
środków, aby zabezpieczyć budynek przed
niszczeniem i dalszym pogarszaniem się
stanu technicznego obiektu.
Przewodniczący TMZT
Jerzy Farys

Kolejny zabieg biomanipulacyjny
w jeziorze średnim w turawie.

W dniu 15 listopada 2010r.
w ramach programu oczyszczania Jeziora
Średniego w Turawie przy współpracy z Panem Prof. dr hab. Stanisławem Podsiadłowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzono kolejne zarybianie.
Pod nadzorem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu do zbiornika wprowadzono
około 125 kg szczupaka palczaka, który ma
za zadanie wzmocnić efekty poprzednich

zabiegów biomanipulacyjnych. Ryby te bowiem będą ograniczały populację ryb zooplanktonożernych, których nadmierna presja na zooplankton jest niekorzystna z punktu widzenia rewitalizacji akwenu.
Zabieg biomanipulacji jest jednym z elementów oczyszczania ww zbiornika w ramach „Rekultywacji metodą aeracji
pulweryzacyjnej z systemem precyzyjnej
inaktywacji fosforu”, które realizuje pra-

ca aeratora pulweryzacyjnego z napędem
wietrznym. Urządzenie to ma za zadanie
intensywne natlenianie wody przy wykorzystaniu energii wiatru z równoczesnym strącaniem fosforu z toni wodnej.
W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Turawie, którzy w ramach edukacji
ekologicznej pomagali w wpuszczaniu
szczupaków do wody. Przypominamy,
że w 2009 r i 2010 r. przy współpracy PZW Opole Jezioro Średnie zostało
zarybione
następującymi
gatunkami ryb: szczupak (3razy), sandacz
(2 razy), węgorz (1 raz). Uporządkowanie
gospodarki rybackiej w zbiorniku przyczyni
się również do wzrostu atrakcyjności akwenu pod względem wędkarskim.
Za udział w zabiegu biomanipulacji uczniom Publicznego Gimnazjum
w Turawie serdecznie dziękujemy.

Danuta Piwowarczyk

Nowa infrastruktura na osiedlu Zawada

Droga przed budową

Droga w trakcie budowy

W dniu 13.11.2010 r. w obecności Wójta Gminy Turawa
oraz kierownika osiedla Zawada Mariusza Gumowskiego dokonano otwarcia inwestycji na Osiedlu Zawada. W jej ramach wykonano kostkowanie dróg osiedlowych oraz chodników. W sumie wykonano ponad 2500 m2 nawierzchni. Prace sfinansowała
firma Helical Poland Sp z o.o. z udziałem mieszkańców osiedla,
którzy partycypowali w budowie chodników. Przypomnijmy,

że w bezpośredniej bliskości osiedla powstaje Park Handlowy
Turawa Park o powierzchni handlowej ok. 41 000 m2, który już
w marcu powita pierwszych klientów. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, dziękując mieszkańcom i firmie Helical Poland
Sp z o.o., wyraził nadzieję, że budowa centrum handlowego
przyniesie jeszcze więcej korzyści mieszkańcom gminy Turawa.
Bartłomiej Kita
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Rozpoczynamy budowę Kontraktu I

W środę 15 września br. spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa przekazała firmie PA Energobudowa plac budowy
dla Kontraktu I obejmującego budowę kanalizacji dla miejscowości Turawa Marszałki oraz dla północnej części Jeziora Turawskiego. Kanalizacja będzie budowana w ramach projektu
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa –
Trias Opolski”. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie firmy
WIK Turawa w Kotorzu Małym, uczestniczyli przedstawiciele
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu, Urzędu Gminy Turawa, Radni naszej Gminy,
a także przedstawiciele zarówno Wykonawcy – firmy Energobu-

dowa, jak i Inżyniera Kontraktu - firmy Tractebel Engineering,
która czuwa nad prawidłową realizacją poszczególnych kontraktów. Obecni na spotkaniu goście, gratulując Spółce osiągnięć,
życzyli przede wszystkim sukcesu oraz sprzyjających warunków
pogodowych, co nie jest bez znaczenia, ponieważ pierwsze prace budowlane rozpoczną się około 1 października br. „Zrobimy
wszystko, aby mieszkańcom żyło się lepiej” zapewniała Prezes
Zarządu WIK Turawa, Pani Danuta Wajs wraz z przedstawicielami firmy wykonawczej, którym przekazała komplet dokumentacji budowlanej.
Dorota Honkisz-Mykietów

I n for mac ja d la wł a ś c ic iel i n ier uc homo ś c i z abudowa nyc h
lub w t r a kc ie budow y w m iejs c owo ś c i Tu r awa Ma rsz a ł k i !

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. uprzejmie prosi o zgłaszanie się do końca grudnia 2010 do siedziby spółki wszystkich
właścicieli nieruchomości zabudowanych lub w trakcie budowy w miejscowości Turawa Marszałki, którzy są zainteresowani
przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
a których posesje nie zostały wcześniej objęte realizowanym obecnie projektem budowy kanalizacji w tej miejscowości.
Jednocześnie informujemy, że środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczą tylko istniejących nieruchomości,
a warunkiem przyłączenia jest deklaracja o przyłączeniu budynku do nowo wybudowanej sieci
w terminie do 6 miesięcy od daty wykonania przyłącza.
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Promocja – wspólna sprawa
Zbliżający się koniec roku jest
okazją do podsumowań i refleksji nad
tym, co zostało zrobione w bieżącym
roku, a także do snucia planów na rok
przyszły. Tak będzie i w tym tekście.
Na terenie Gminy Turawa działa wiele stowarzyszeń i grup, które starają się zapewnić rozrywkę mieszkańcom
poszczególnych miejscowości, a także
kultywować tradycje i obyczaje oraz promować zdrowy styl życia. Działaniom
tym zawsze towarzyszy promocja terenów
Gminy Turawa, jej walorów turystycznych, krajobrazowych, a także kulturalnych. Oprócz zwyczajowych dożynek,
czy to gminnych, czy wiejskich, okazjonalnych festynów, jest też miejsce na imprezy mniej znane, a tradycją sięgające do
czasów naszych przodków, a często poza
granice naszego kraju. Nie można nie
wspomnieć imprez o charakterze charytatywnym, które również odbywają się
w naszych sołectwach. Wszystkie te imprezy w większym lub mniejszym stopniu wspierane są przez władze Gminy
Turawa. Są też inicjatywy organizowane
lub współorganizowane przez Urząd
Gminy w Turawie. Taką imprezą była
w tym roku I Opolska Noc Świętojańska, która przybliżyła wszystkim zwyczaje związane z Nocą Kupały. W czasie
trwania tego przedsięwzięcia można było
zobaczyć występy wojów, ich codzienne
życie oraz zakosztować potraw, którymi

żywiono się w IX wieku. Na zakończenie
przeprowadzono obrzęd Nocy Kupały,
gdzie tańczono wokół ogniska i tradycyjnie puszczano wianki na wodę. W trakcie trwania Nocy Świętojańskiej uczestnikom czas umilały występy zespołów
folklorystycznych oraz liczne konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami. Atrakcją
wieczoru był występ zespołu Huculatko z Ukrainy oraz inscenizacja tańca
z ogniem. Impreza odbywała się nad
brzegiem Jeziora Turawskiego. Tydzień
później, również nad Jeziorem Turawskim odbył się dwudniowy festyn „Bezpieczna Woda” współorganizowany przez
Urząd Gminy. Tutaj można było oddać
krew, nauczyć się od ratowników WOPR
udzielania pierwszej pomocy, przyjrzeć
się codziennej pracy ogniwa wodnego
Policji. Nie zabrakło wielu konkursów
i zabaw, a miłośnicy wieczornych zabaw
mieli okazję potańczyć, nawet na plaży,
w czasie wieczornych zabaw i występów
zespołów rockowych.
Nowością dla mieszkańców Gminy Turawa był organizowany I Opolski Turniej Kulinarny, gdzie rywalizowano
w stworzeniu dania regionalnego. Impreza ta odbyła się obok Urzędu Gminy
w Turawie.
Przedsięwzięć było dużo więcej, a opisane tutaj odbyły się przy współorganizacji
Urzędu Gminy w Turawie, co nie oznacza,
że inne były mniej ważne. Każda inicja-

tywa organizowana na terenie Naszej
Gminy wpływa na poprawę wizerunku
naszych okolic. Jestem pewien, ze mimo
problemów, które związane są z organizacją, wszystkie imprezy wpiszą się na stałe
w kalendarz imprez odbywających się na
terenie Gminy Turawa. Z mojej strony
postaram się dołożyć wszelkich starań, by
działania Wasze zostały wsparte pomocą
ze strony Urzędu Gminy.
Dlatego też w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom różnego rodzaju imprez
odbywających się na terenie Gminy Turawa. Mam świadomość, że czas, który poświęcacie Państwo na przygotowania do
tych przedsięwzięć, jest Waszym cennym
czasem i robicie to społecznie po to, by
nieść radość i zadowolenie mieszkańcom
Naszej Gminy dla wspólnego dobra.
Dziękuje również wszystkim
darczyńcom, którzy dbając o własne interesy nie zapominają o potrzebach społeczności lokalnej, wspierając działania
społeczników.
Życzę wszystkim wytrwałości
w działaniach na rzecz promowania Gminy Turawa jako Gminy przyjaznej każdemu, kultywującej tradycje i zwyczaje, które dzięki Waszym staraniom nie zostaną
zapomniane.
Wasz Wójt
Waldemar Kampa

Czuję się jak młody proboszcz
Rozmowa z ks. proboszczem parafii Kotórz Wielki.
Ksiądz proboszcz Rajmund Kała
został mianowany na teren naszej parafii
przez biskupa Andrzeja Czaję po śmierci
śp. Ks. Józefa Swolanego. Przed przyjściem do nas ks. Rajmund był przez 24
lata proboszczem w Tułach. Nie myślał,
że przyjdzie czas, kiedy będzie musiał
zmieniać parafię. Wszystko stało się dość
nieoczekiwanie, zbyt szybko postępująca
choroba Ks. Józefa i Jego odejście skłoniło
biskupa do podjęcia decyzji. A z decyzją
biskupa trzeba się zgodzić i jej podporządkować.
- Księże proboszczu, jest ksiądz z nami 8
miesięcy. Jak tu się ksiądz czuje ?
Czuję się jak u siebie w domu. Spotkałem
tu ludzi otwartych, skorych do pomocy,
spotkałem się tu z wielką życzliwością.
Wiele lat temu, kiedy byłem wikarym

w Węgrach, poznawałem tam ludzi, których teraz spotykam, tam udzielałem komunii dzieciom, a tu spotykam ich jako
dorosłych, z rodzinami. Bardzo się cieszę,
że tak los łączy ludzkie drogi. W roku
2007 byłem tu w Turawie podczas uroczystości sadzenia i święcenia dębu papieskiego w ogrodzie Nadleśnictwa wspólnie
z śp. Księdzem Józefem, ponieważ jestem
kapelanem myśliwych i leśników. Wówczas nie mogłem nawet przypuszczać, że
będę następcą ks. Swolanego.
- W chwili obecnej trwa remont plebanii. Co zostało już zrobione, a co jest
jeszcze najważniejszą sprawą ?
Do remontu plebanii skłonił mnie biskup
Andrzej Czaja. Kiedy tu był, zobaczył, że
remont jest niezbędny, powiedział „ dasz
radę, mogę na tobie polegać”. Faktycznie,

trochę mam wprawy, bo w Węgrach tez
budowaliśmy plebanię, w Laskowicach
budowaliśmy kościół, a w Tułach remontowaliśmy kościół i plebanię. Kiedy powstał plan remontu, poprosiłem wiernych
o datki na ten cel. Z czasem powoli zostało zrobione nowe centralne ogrzewanie,
nowa instalacja elektryczna, powstały
ściany pokryte regipsem, wyremontowana prawie w całości łazienka. Wtedy również poprosiłem dekarza, aby ocenił stan
dachu. Wg jego oceny, dach mógł wytrzymać 2- 3 lata. Remontu dachu więc nie
planowaliśmy. Tymczasem podczas letnich ulew dach zaczął przeciekać, została
zalana kancelaria, dach okazał się mocno
nieszczelny. Nie było wyjścia, musieliśmy
podjąć decyzję o remoncie, bo cały sens
remontowania wnętrza był tylko zasadny przy szczelnym dachu. Powoli zbiera-
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my fundusze na ten cel, utworzone jest
specjalne konto. Dachówka jest kupiona,
część drewniana dachu już jest położona
a w dniu dzisiejszym ekipa remontowa
zakłada folie pod łatami. Prosimy Pana
Boga o pogodę, bo w tej chwili deszcz byłby katastrofą. Bardzo pomocna w zbieraniu funduszy na dach jest Rada Parafialna. Działają bardzo skutecznie, bardzo im
za to dziękuje. Dziękuję wszystkim rzemieślnikom, którzy remontują plebanie.
Ze swojej strony cieszę się, że mogę zrobić
coś, co zostanie na długie lata dla parafian i będzie służyć dla potomnych.
- Co zmienia się w parafii ?
Nie ma potrzeby wprowadzania jakichś
radykalnych zmian, jeżeli coś zmieniamy,
ulepszamy to tylko w uzgodnieniu z parafianami. Ogłosiłem wybory nowej Rady
Parafialnej, no i mamy po kilku przedsta-
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wicieli z każdej wsi. Jest nowy zespół Caritasu, będzie 6 szafarzy komunii świętej,
ponieważ 4 jest w tej chwili na szkoleniu.
W grudniu będą mianowani przez biskupa. Zawsze czekam na propozycje parafian, jak będzie taka wola, to będziemy
wspólnie ulepszać to, co będzie trzeba.
- Jak będzie odbywać się kolęda
w nadchodzącym okresie świątecznym ?
- Muszę zacząć jak młody wikary, od
poznania swoich parafian. Chciałbym
przejść z kolędą całą parafię, będę wszędzie tam, gdzie będę oczekiwany. Dlatego
proszę o pomoc, bo nie wiem, jaki jest
układ ulic w każdej wsi, nie wiem, ile jest
domów. Muszę to wszystko zaplanować,
aby kolęda odbyła się w jakimś porządku.
- Jakie ks. Proboszcz ma zamierzenia
i życzenia na przyszłość ?

Jeśli chodzi o remont, to jeszcze planuję, oczywiście w okresie późniejszym,
remont prezbiterium i ambonki. Moim
życzeniem jest, abyśmy wspólnie często
spotykali się tu w naszym kościele, chciałbym, aby moi parafianie przychodzili
do naszej świątyni i modlili się ze mną.
Czekam i jestem otwarty na propozycje
wiernych. Bardzo integrują nas różne
pielgrzymki, które wspólnie odbyliśmy.
Działajmy wspólnie, pracujmy wspólnie
i módlmy się wspólnie. Dziękuję wszystkim za pomoc, za każdy grosz, za każdy
gest życzliwości. Życzę moim parafianom
wszelkich łask Pana Boga.
Dziękuję za rozmowę i życzę,
aby ziściły się plany Ks. proboszcza, aby
Pan Bóg dał dużo siły i zdrowia podczas
wypełniania tej odpowiedzialnej posługi.
Teresa Żulewska

Droga w Kadłubie Turawskim

W dniu 9 listopada dokonano uroczystego otwarcia
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kadłubie Turawskim.
W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Turawa Waldemar
Kampa, Radny Gminy Turawa i sołtys Kadłuba Turawskiego
Ernest Grzesik oraz ks. proboszcz Sławomir Pawiński, który poświecił inwestycję.
Koszt budowy drogi wyniósł ponad 260 tys. zł, z czego 85 tys.
pochodziło ze środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które gminie udało się pozyskać od Samorządu
Województwa Opolskiego. W ramach inwestycji wykonano 830

metrów drogi o szerokości 3 metrów wraz z dwoma mijankami
i 12 wjazdami na działki rolne.
Bartłomiej Kita

Serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów
nowo otwartej drogi do leśniczówki,
mieszkańcom Kadłuba Turawskiego, którzy pomogli
w organizacji uroczystości jej otwarcia oraz za oddanie
głosu na Radnego Gminy Turawa składa

Sołtys wsi Ernest Grzesik

SZANOWNI RADNI RADY GMINY TURAWA, WÓJT GMINY TURAWA
Korzystając z okazji przeprowadzonych niedawno wyborów samorządowych, Młodzieżowa Rada Gminy Turawa ma przyjemność złożyć gratulacje nowo wybranym radnym Rady Gminy
Turawa oraz wójtowi Gminy Turawa.
Zaufanie, jakim obdarzyli Państwowa Wasi wyborcy, wśród których znaleźli się również młodzi mieszkańcy naszej gminy, pozawala nam mieć nadzieję na kontynuację dobrej i merytorycz-

nej współpracy władzy z Młodzieżową Radą Gminy dla dobra
młodzieżowego środowiska, a co za tym idzie, na rzecz dobrej
inwestycji w przyszłość gminy Turawa.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
Sebastian Klotka
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Świąteczne życzenia
Przy nakrytym pięknie stole
w sali która daje szyku
dziś zasiadła do wieczerzy
masa cała polityków.

Na to wzburzył się ów trzeci
waszmość hamuj swoje chuci
ledwo widać cię zza stołu
a wygarniasz innym śmieci.

Znakomite na nich stroje
zapach niesie się wspaniały
tutaj każdy dziś szykowny
tutaj każdy doskonały.

Mnie wypada życzyć innym
ty siedź cicho za swym stołem
znawcą jestem ludzkich uczuć
rządzę większym niż ty kołem.

Już na wstępie jeszcze w ciszy
zabrał głos ten najważniejszy
drogie panie i panowie
dziś ten dzień się dla nas liczy.

Głos kobiecy teraz pada
hola piszczy ktoś na sali
to wigilia jest nie sesja
tak dziś tutaj nie wypada.

Dziś zamilkną wszystkie zwady
dziś nie róbmy polityki
pora ścisnąć dłoń na zgodę
nie potrzeba nam krytyki.

Jam być pierwsza tu powinna
moich słów tu nam potrzeba
od kobiety się zaczyna
nie od tam jakiegoś zgreda.

Jednym chórem padło z sali
i nam też się to podoba
niech sielanka tu panuje
rządzi nami wielka zgoda.

Co ja życzę to być musi
mam znajomych nawet w niebie
dzisiaj zatem powiem krótko
niech stąd zgreda ktoś wyrzuci

Wstał też inny spośród gości
moich życzeń moc jest większa
więc mnie tutaj wysłuchajcie
w moich słowach moc miłości.

Tak by trwała ta wymiana
życzliwości i słów miłych
lecz po chwili - niebywałe
coś zatkało tu przybyłych.

Życzę wszystkim patriotom
tu gdzie stoi nasza Polska
byście znali swoje miejsce
aby kwitła mowa swojska.

Już na stole była strawa
już widelce były w dłoniach
lecz ktoś zaczął nagle mówić
i ustała zaraz wrzawa.

Posłuchajcie wszyscy wkoło
toć mi słuchać nie wypada
jak językiem niby ludzi
dziś staracie się dogadać.
Zapanować miała zgoda
miłość zacna po wsze czasy
to kolacja wigilijna
a nie zwykłe tam zapasy.
Miłość sobie okazujcie
i szacunek w wspólnej sprawie
czas wybaczyć innym grzechy
czas zapomnieć o niesławie.
Tak gęś gęga już ze stołu
w osłupieniu brać jej słucha
nawet oczy robi wielkie
ta co dotąd była głucha.
Bo to prawda moi mili
nie czas kręcić teraz nosem
bo w wigilię nawet zwierzę
zwykło mówić ludzkim głosem.

Adam Bochenek

ROK 2010 W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE GMINY
Mija kolejny rok działalności
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. Przy
tej okazji chcemy zaprezentować czytelnikom „Fali” pokrótce podjęte w tym czasie
przez nas działania.
Wiosna roku 2010, jak pamiętamy, obfitowała niestety w przykre wydarzenia w naszym kraju. Niektóre z nich miały także
pośredni wpływ na naszą działalność. Żałoba Narodowa czy powódź także w naszym województwie oraz podtopienia
w naszej gminie postawiły nas przed koniecznością zmiany planu realizacji przyjętych na 2010 rok inicjatyw. W związku
z zaistniałą sytuacją zrezygnowaliśmy
z realizacji niektórych projektów, w ich
miejsce zaproponowaliśmy inne, jak nam
się wydawało - bardziej stosowne do panującej wtedy atmosfery.
Przy okazji Dnia Dziecka, który to Mło-

dzieżowa Rada Gminy Turawa od kilku
lat świętuje na swój sposób, zorganizowaliśmy razem z Radą Sołecką Kotorza
Małego i radnym gminnym piknik pod
nazwą „Dzieci Dzieciom”, który łączył zabawę i pomoc dzieciom poszkodowanym
przez powódź w naszym województwie.
Ku naszemu miłemu zaskoczeniu, na nasz
apel odpowiedziało dużo chętnych młodych mieszkańców gminy Turawa i okolicznych miejscowości. Młodzież i dzieci,
czasem razem z rodzicami bawiąc się na
pikniku podarowali Gminnemu Przedszkolu w Cisku 56 sztuk zabawek i przyborów szkolnych. Za tę pomoc serdecznie
dziękujemy! Obok licznych sesji i spotkań
roboczych, na których na bieżąco omawialiśmy zgłaszane nam przez młodzież
kwestie (w roku 2010 odbyło się 10 sesji
zwyczajnych i 2 nadzwyczajne, radni na

bieżąco spotykali się też na 8 posiedzeniach roboczych, raz w miesiącu obradowało Prezydium, nadzorując prace rady,
niezależnie pracowały komisje, które
spotykały się między sesjami), nawiązaliśmy współpracę z kolejną organizacją
społeczną z naszej okolicy. Odbyliśmy
wyjazdowe spotkanie robocze ze Związkiem Młodzieży Mniejszości Niemieckiej
(BJDM) ze Szczedrzyka (koło terenowe),
na którym to zaproponowaliśmy podjęcie współpracy na gruncie lokalnym. Na
chwilę obecną ustalono, że podpisanie
umowy o współpracy będzie miało miejsce w styczniu 2011 roku. Obok działań,
które mają rozwijać struktury i poszerzać
działalność Młodzieżowej Rady Gminy,
realizowaliśmy także cykliczne imprezy.
Po raz kolejny dużym zainteresowaniem
cieszył się Otwarty Turniej Tenisa StołoCiąg dalszy na następnej stronie ->
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<- dokończenie z poprzedniej strony

wego „Ping Pong w Turawie”. Rozegrano w tym roku eliminacje w Kadłubie
Turawskim, Turawie i Kotorzu Małym.
Zwycięzcy eliminacji spotkali się 4 grudnia w sali OSP w Węgrach na turnieju
finałowym. Tegoroczny turniej był już
piątą odsłoną zmagań. W kolejnych latach komisja sportowa Młodzieżowej
Rady Gminy Turawa zapowiedziała zmianę formuły imprezy, przez co ma się ona
stać bardziej innowacyjna i dostępna dla
uczestników. Za pomoc w organizacji
tegorocznej edycji turnieju dziękujemy
Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasz
Szkoła” w Kadłubie Turawskim, Publicznemu Gimnazjum w Turawie, Radzie Sołeckiej i działaczom Koła DFK z Kotorza
Małego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Węgrach. Ostatnie miesiące roku to
okres kampanii samorządowej, w której
MRGT była także obecna uczestnicząc
w spotkaniach przedwyborczych z kandydatami na radnych Rady Gminy i wójta. Ta aktywność radnych Młodzieżowej
Rady miała na celu poznanie wizji dalszej
współpracy władz gminnych z przedstawicielami środowiska młodzieżowego,
służyła także przekazywaniu sugestii
młodych mieszkańców gminy kandydatom. Po raz kolejny zaproponowaliśmy
także miłośnikom fotografii konkurs pod
nazwą „Fotka zza płotka”. Temat tej edycji
brzmiał „Najlepszy Przyjaciel człowieka”.
Jak zawsze pozostawiliśmy uczestnikom
swobodę interpretacji tematu i sposobu
wyrazu. Nadesłane prace oceni komisja
konkursowa. Rozstrzygnięcie konkursu
w styczniu 2011 roku. Na zakończenie
roku, tym razem we współpracy z gminnymi strukturami mniejszości niemieckiej, zorganizowaliśmy V Otwarty Konkurs Piosenki „Nas Łączy Muzyka” 2010.
Z okazji 20–lecia istnienia MN w Polsce
i jej prężnej działalności w województwie
opolskim przygotowano osobną kategorię
pod nazwą „piosenka niemieckojęzyczna”. Znaczącą pomoc przy organizacji imprezy zaoferowała nam jak zawsze Ochotnicza Straż Pożarna z Węgier, za co w tym
miejscu dziękujemy. Swój wkład poczynił
także Urząd Gminy Turawa, WiK Turawa Sp. z o. o oraz lokalni sponsorzy
i działacze.
Przy okazji kończącego się roku chcielibyśmy podziękować za pośrednictwem „Fali” wszystkim tym, którzy
pomagali nam w ostatnich 12 miesiącach realizować nasze zadania, poczynając od Rady Gminy Turawa
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i Urzędu Gminy Turawa, poprzez sołtysów, organizacje, działaczy społecznych,
lokalnych sponsorów, po pomocną młodzież.

Co w roku 2011?

WYBORY
Przyszły rok to kolejny rok wyborczy,
w którym wybieramy radnych Młodzieżowej Rady Gminy na IV kadencję 2011 –
2013. Pierwsze miesiące przyszłego roku
obecna Rada poświęci więc na organizację wyborów, które czekają nas w marcu.
Korzystając z okazji, zachęcamy młodzież
do wzięcia udziału w wyborach i dołączenia do grona radnych Młodzieżowej Rady
Gminy Turawa. Aktywność w jej strukturach pozwala na realizację swoich pomysłów i przyczynia się do poszerzenia oferty
kulturalnej, sportowej a także edukacyjno - społecznej kierowanej przez władze
gminy do dzieci i młodzieży. Korzystajmy
z możliwości zgłaszania swoich potrzeb,
jaką daje działalność MRGT. Każdy z nas
może sam wpływać na kształtowanie środowiska młodzieżowego gminy Turawa.
Uważasz, że trzeba coś zmienić?, masz
pomysły?, chcesz je realizować? – nie
siedź w domu, dołącz do nas! Informacje
dotyczące wyborów do MRGT znajdziecie od stycznia na stronie www.turawa.pl,
zachęcamy także do kontaktu z nami poprzez maila: mrg.turawa.pl, odpowiemy
na wszystkie Wasze pytania.
DZIAŁAMY WEDŁUG
PRZYJĘTEGO PLANU
Podejmowane w roku 2011 działania
wyznaczy Młodzieżowej Radzie Plan
Inicjatyw, który uchwali w jednej części
w styczniu obecny skład rady. Drugą część
zatwierdzi w kwietniu, po wyborach,
nowa Młodzieżowa Rada Gminy Turawa.
Wszystkie propozycje skonfrontowane
z możliwościami budżetu stworzą Harmonogram Realizacji Inicjatyw na rok 2011.
W dalszym ciągu Rada powinna skupiać
się na swoich zasadniczych zadaniach,
wyznaczanych przez Statut, którymi są
w głównej mierze realizowanie misji bycia
głosem młodzieży dla władz gminy, aktywizowanie środowiska młodzieżowego
do podejmowania działań społecznych,
integracja młodzieży z okolicy, organizowanie czasu wolnego najmłodszym
mieszkańcom gminy z uwzględnieniem
pozaszkolnych propozycji edukacyjnokulturalnych i sportowych. Ważnym
zadaniem dla nowej Rady będzie także
realizacja imprez cyklicznych, takich jak
konkurs piosenki „Nas Łączy Muzyka”,
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konkurs fotograficzny „Fotka zza płotka”, turniej tenisa stołowego „Ping Pong
w Turawie”, turniej siatkówki plażowej
„Żegnamy Lato”, turniej komputerowy
czy rajd rowerowy. Inną istotną kwestią
pozostaje rozwój i dalsze kreowanie pozytywnej współpracy z władzami gminy
oraz miejscowości, jak również z organizacjami działającymi na naszym terenie.
STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ
Aktywności wymaga zacieśnienie współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi z okolicy (Młodzież Górnośląska, Związek Młodzieży Mniejszości
Niemieckiej w Szczedrzyku i Opolu,
Młodzieżowa Rada Miasta Opole etc.).
Dużym projektem, jaki chcemy zrealizować w roku 2011, mieszczącym się
w obszarze rozrywki, sportu i kultury,
będzie „Festyn Młodzieżowy”, który ma
oferować w jednym miejscu i w jednym
czasie odbiorcy propozycje sportowe,
rozrywkowe i kulturalne. W obszar pozaszkolnej edukacji z zakresu samorządu
i aktywności społecznej ma się wpisać
cykl spotkań z przedstawicielami lokalnych władz i organizacji pozarządowych.
Planujemy także zorganizować nadzwyczajny zjazd wszystkich dotychczasowych radnych Młodzieżowej Rady Gminy
w
celu
wymiany
doświadczeń
i spostrzeżeń, które mają wyznaczyć
strategię działania na najbliższe lata
i pomóc przy weryfikacji zapisów Statutu.
Jeszcze raz zachęcamy młodzież do aktywnego włączenia się w kreowanie życia
środowiska młodzieżowego gminy Turawa. Młodzieżowa Rada Gminy Turawa
taką możliwość oferuje. Zapraszamy Was
do współpracy, najbliższą okazją będą
marcowe wybory, dzięki którym możecie
zostać członkami Rady i aktywnie w niej
działać dla dobra młodzieży całej gminy.
Więcej informacji znajdziecie zawsze na
stronie www.turawa.pl [podstrona: Młodzieżowa Rada Gminy], gdzie informujemy na bieżąco o podejmowanych przez
nas działaniach, spotkaniach, terminach
sesji.
Możecie się także z nami kontaktować
przez podane tam numery telefonów
i adres mailowy:
mrg.turawa@op.pl.
Zapraszamy!
Prezydium Młodzieżowej Rady
Gminy Turawa
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WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TURAWA 2011
WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE! – DOŁĄCZ DO NAS!
Powoli dobiega końca kolejny
okres działalności Młodzieżowej Rady
Gminy Turawa, korzystając z okazji,
chcemy zachęcić Was do wzięcia udziału
w wyborach na IV kadencję. Młodzieżowa Rada Gminy pełni rolę głosu młodzieży w gminie i ma za zadanie przekazywać
władzy potrzeby środowiska młodzieżowego.
Turawa to jedna z nielicznych gmin w województwie opolskim, która umożliwia
młodzieży zabiegnie o realizację swoich
potrzeb i pomysłów w tak zorganizowany
i samodzielny sposób. Dzięki przychylności władz, od 2004 roku młodzież sama
może decydować o tym, co chce dla siebie
zrobić. Sami także wyznaczamy hierarchię pilności potrzeb swojego środowiska,
które mają być podejmowane przez gminne władze.
Wybory na kolejną, dwuletnią kadencję to
okazja, aby dołączyć do grona przedstawicieli młodzieży, którzy zgłaszają władzom
gminy młodzieżowe potrzeby, przybliżają
młodym mieszkańcom działania samo-

rządu, a także organizują młodzieży czas
wolny. Społeczna działalność w MRGT
pozwala działać dla dobra młodzieży
w całej gminie, umożliwia realizację ciekawych pomysłów i dostarcza młodzieżowym radnym satysfakcji z podejmowanych działań. Nieodłącznym elementem
pracy w Radzie jest także zdobywanie doświadczenia związanego z działalnością
społeczną i współpracą z władzami gminy
oraz organizacjami społecznymi.
Zachęcamy młodych mieszkańców gminy
Turawa, aby i oni spróbowali realizować
się w Młodzieżowej Radzie Gminy. Działając w niej, macie wpływ na to, co gmina
proponuje młodzieży w ramach pozaszkolnego rozwoju edukacyjno – kulturalnego, oferty sportowej, samorealizacji,
aktywności społecznej, a także sposobów
spędzania wolnego czasu.

Jesteś aktywny?, interesują cię sprawy
młodzieżowe?, masz ciekawe pomysły?,
masz pytania do władz?
– dzięki działalności w Młodzieżowej
Radzie będziesz maił okazję wprowadzać swoje pomysły w życie.
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
na IV kadencję 2011 – 2013 odbędą się
w marcu 2011 roku. Szczegółowe informacje o tym, jak zostać radnym, znajdziecie od stycznia 2011 roku na stronie
www.turawa.pl oraz na plakatach informacyjnych. Cały czas jesteśmy również
do Waszej dyspozycji pod adresem mailowym mrg.turawa@op.pl. Kontaktując się
z nami, dowiesz się więcej o naszej działalności.
Zapraszamy do wyborów!!!
Nie siedź w domu! Zacznij działać!
– Młodzieżowa rada gminy to odpowiednie miejsce
Prezydium Młodzieżowej Rady
Gminy Turawa

Kapliczki i krzyże Gminy Turawa
Ważnym wydarzeniem dla wspólnoty
wiejskiej, a szczególnie dla rodziny,
są powołania zakonne. Wielkim zaszczytem jest, gdy
dwie córki w rodzinie wstępują do
wspólnoty zakonnej. Sytuacja taka wystąpiła w Zawadzie.
Bogobojna rodzina w podzięce za dar powołania córek zbudowała na terenie swojego ogrodu kapliczkę.
Jerzy Farys

Kapliczka w Zawadzie

Kapliczka w Zawadzie przy ulicy
Oleskiej została wybudowana prawdopodobnie w 1890 roku przez byłego mieszkańca Zawady. Był nim rolnik August
Jończyk, który miał dwie córki i syna.
Gdy córki dorosły, obie poszły do klasztoru. Z tej to okazji ich ojciec wybudował
w swoim ogrodzie kapliczkę.
Kapliczka zbudowana jest z czerwonej cegły i otynkowana. Jest to budowla dwukondygnacyjna. Dach kapliczki

jest dwuspadowy, pokryty dachówką. Na
środku dachu jest metalowy kuty krzyż.
A mały szczyt dachu jest również zwieńczony krzyżem. Obydwie kondygnacje
posiadają oszkloną, półkoliście zwieńczoną niszę. Kondygnacje oddzielone są
wypustkami z cegły. W górnej oszklonej niszy stoi figura Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej w postawie wyprostowanej, ręce opuszczone ku dołowi, lekko odchylonej na bok.
Stopy depczą węża. W dolnej
oszklonej niszy jest kopia obrazu Rafaela Santi, przedstawiającego Madonnę Sykstyńską. Madonnie z Dzieciątkiem
towarzyszy dwoje świętych:
św. Sykstus i św. Barbara.
Inne dzieje kapliczki,
które są nam znane to, że 13
czerwca 1969r. doszło w obrębie kapliczki do wypadku drogowego. Wówczas kapliczka
została uszkodzona i szybko
odremontowana, ale niektóre
ślady są widoczne do dzisiaj.
W roku 1989 została
odrestaurowana figura z kapliczki i został namalowany

na płótnie obraz, ponieważ stary papierowy druk uległ zniszczeniu przez wilgoć.
Obraz namalował i figurę odrestaurował
znany malarz kościołów pan Emil Bartek
z Chrząstowic.
Kevin Moj

26

fala

Grudzień 2010

Wystawa map

Wystarczy odrobina wyobraźni,
by
patrząc
na
plany,
cofnąć
się w czasie. 21 listopada 2010 r.
w Społecznej Szkole Podstawowej
w Węgrach otwarta została wystawa
„Wszystkie drogi prowadzą na Śląsk”,
która obejmowała głównie kolekcję map. Wystawie towarzyszyło
wiele imprez, wykładów i dyskusji.
Celem imprezy była prezentacja mapek
Śląska, jak i promocja tych terenów, które kryją w sobie bardzo ciekawą historię.
Zakres tematyczny wystawy obejmował
m.in. mapy Śląska, najciekawsze dzieła
architektury na Śląsku, jak i pisarzy pochodzących z tych obszarów.
Przygotowała
Klaudia Reinert

Nasi wielcy Parafianie
W 1852r. zawarto informację w dzienniku urzędowym
gubernatora Opola, że zmarł w Ellguth-Turawa (Ligocie Turawkiej) nauczyciel i organista Bernatzky. Poniżej przedstawiam zapis tego ogłoszenia z Amtsblatt des Königlichen Regierung zu
Oppeln pro 1852.

dowę klasztoru w Pilchowicach. Alfons Biernatzki energicznie
organizował fundusze na budowę tegoż klasztoru. Niestety, nie
zachowały się żadne informacje na temat dalszych losów tego
zakonnika.
Młodszy syn w małżeństwie Caspra i Johanny Bernatzky, Ma-

Natrafiłem na zapis w ligockich księgach metrykalnych nr
63/1852, że w Ellguth-Turawa w 1852r. zmarł 63-letni organista Biernatzki Casper (inna pisownia nazwiska), który osierocił
żonę i siedmioro dzieci. Oznacza to, że do 1852r.w ligockiej szkole pracował nauczyciel i organista Casper Biernatzki. Najprawdopodobniej był on pierwszym organistą w ligockim kościele,
gdyż w czasie jego pobytu w Ligocie zostały zamontowane organy. W małżeństwie Caspra i Johanny Bernatzky w 1821r. urodził
się Johannes Baptista, w 1824r. Carolus, w 1826r. Augustinus,
w 1828 Marie Amalie, w 1830 Clara, w 1833 Mathias, w 1836
Ignatius. Dwaj synowie z tego małżeństwa zostali kapłanami.
Najstarszy, ur. 29.07.1821r. Johannes Baptista, wstąpił do klasztoru Braci Miłosierdzia św. Józefa w Frankenstein- Ząbkowicach
Śląskich, należącego do Zgromadzenia Braci Miłosierdzia Klasztoru Trójcy Świętej w Breslau – Wrocławiu i przyjął imię zakonne Alphonsus. Śluby zakonne złożył 6.07.1848r. Alfons Biernazky w latach 1856-1859 był przeorem Klasztoru Braci mniejszych
w Pilchowicach (Klosters der Barmherzigen Brüder zu Pilchowitz). Razem ze znanym lekarzem przybocznym księcia raciborskiego Wiktora I - Juliuszem Rogerem zorganizował rozbu-

thias, urodził się w Ligocie Turawskiej 23.02.1833r. Do gimnazjum Mathias Biernatzky uczęszczał we Wrocławiu. Następnie
wstąpił do seminarium duchownego, najprawdopodobniej również we Wrocławiu. Po świeceniach kapłańskich, które otrzymał
30.06.1857r., został wikarym w Gliwicach w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych. W 1868r. został mianowany proboszczem w Loewen (najprawdopodobniej w Lwówku Śląskim),
ale wkrótce powrócił na polecenie biskupa Förstera z powrotem do Gliwic, gdyż poprzedni kapłan zrezygnował 22.07.1872r.
z funkcji „administratora parafialnego“. Biskup mianował wtedy na to stanowisko ks. Mathiasa Biernazkiego, szczególnie za
jego wierną ponad dziesięcioletnią posługę duszpasterską.
Ks. Biernatzky w Gliwicach zbierał fundusze na rozbudowę sierocińca. Po jego śmierci dzieło dalej było realizowane. Pozostał
„administratorem parafialnym“ w Gliwicach aż do śmieci, która nastąpiła 11.12.1884r. o godz. 1.00 w nocy. Zmarł w wieku 51
lat i w 27. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 15.12.1884r.
w Gliwicach.
Jerzy Farys
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Bezlitosna wojna w oczach dziecka
Nigdy nie przywiązywałam
większej wagi i nie interesowałam się
ludźmi, którzy przeżyli II wojnę światową, dziś już wiem, że był to błąd. Życie
tych ludzi było trudne i dla współczesnego świata niewyobrażalne, dlatego chciałabym przybliżyć choć małą część zmagań i trudów ówczesnych ludzi, z którymi
miałam przyjemność rozmawiać i z którymi żyję na co dzień, a są to moi dziadkowie. Poprosiłam ich o kilka słów na temat
tamtych czasów, ze wzruszeniem opowiedzieli mi to, co pamiętają z dawnych lat.
Miałam zaledwie dziesięć lat
– opowiada babcia Gertruda - mieszkałam w ubogim domku z malutkim gospodarstwem, ale tamten czas pamiętam
doskonale. Już około dwa tygodnie przed
21 stycznia słychać było odgłosy strzałów
armat i innej broni palnej, choć było to
daleko, bo gdzieś koło Kluczborka, to my,
w Kotorzu i w Kolanowicach […]- wtrąca
dziadek Józef - doskonale słyszeliśmy te
straszliwe dźwięki. Już kilka dni siedzieliśmy jak na szpilkach. Wieczorami tylko
wyglądaliśmy za okno, a i dniami obawialiśmy
się najazdu wojsk,
dlatego nie odchodziliśmy daleko od domostw. Niektórzy z sąsiadów uciekali
w głąb Niemiec z nadzieją, że tam znajdą
schronienie i spokój- mylili się.
Nadszedł 21 stycznia, w pobliskim kościele, w godzinach wieczornych,
odbywała się spowiedź, ale tylko tak zwana „grupowa”, bo nie było już czasu na
indywidualną. Zaś w Węgrach ksiądz już
przed drzwiami kościoła rozdawał Komunię Świętą i wysyłał wiernych do domów.
Wszyscy obawiali się najazdu Rosjan.
Nadeszła godzina 2200, nagle wszystkie
szklanki w szafkach zaczęły drżeć. Nikt
nie wiedział, co robić, razem z koleżanką w moim wieku uciekłyśmy do stodoły
sąsiada, jednak po chwili stwierdziłyśmy,
że był to zły pomysł, i jak najszybciej wróciłyśmy do mojego domu. Momentalnie
wioska została sparaliżowana, czołgi
wjeżdżały, gdzie się dało. Dla nich nie liczyło się to, że właśnie tu stoi płot i jest to
czyjaś posiadłość. To była wojna.
Nagle zaczęło się dobijanie do
drzwi, bo pukaniem tego nie można było
nazwać. Paniczny strach towarzyszył

nam w każdej chwili. Wszyscy siedzą- było to daleko, bo gdzieś koło Kluczborcy w moim domu trzęśli się ze strachu. ka, to my, w Kotorzu i w Kolanowicach
Każdy płakał, krzyczał, to było okropne. […]- wtrąca dziadek Józef - doskonale
Z całych sił modliliśmy się. Wojsko rosyj- słyszeliśmy te straszliwe dźwięki. Już
skie obległo nasze wsie. Weszli do domu kilka dni siedzieliśmy jak na szpilkach.
i z wycelowanym w nas karabinem krzy- Wieczorami tylko wyglądaliśmy za okno,
czeli: „germany, germany”. Oni szukali a i dniami obawialiśmy się najazdu wojsk,
niemieckich żołnierzy. Przeszukali nasz dlatego nie odchodziliśmy daleko od dodom, wszystkie zakamarki - spiżarnię, mostw. Niektórzy z sąsiadów uciekali
piwnicę, strych. Najbardziej ciekawiły ich w głąb Niemiec z nadzieją, że tam znajdą
słoiki, a w nich ogórki. Nie potrafili po- schronienie i spokój- mylili się.
Nadszedł 21 stycznia, w pojąć tego, jak do słoika mógł wejść ogórek
i jeszcze na dodatek było to wszystko za- bliskim kościele, w godzinach wieczormknięte, nie, dla rosyjskich żołnierzy było nych, odbywała się spowiedź, ale tylko
tak zwana „gruto za trudne.
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przed 21 stycznia słychać było odgłosy Każdy płakał, krzyczał, to było okropne.
strzałów armat i innej broni palnej, choć Z całych sił modliliśmy się. Wojsko rosyjCiąg dalszy na następnej stronie ->

28
<- dokończenie z poprzedniej strony

fala

dało. Moją siostrę Jadwigę ukrywaliśmy
w piwnicy, przykrywaliśmy ją ziemniaskie obległo nasze wsie. Weszli do domu
kami. Razem z sąsiadką w jej wieku choi z wycelowanym w nas karabinem krzywały się gdzieś po sąsiednich stodołach,
czeli: „germany, germany”. Oni szukali
okrywając się słomą i sianem. Ale jakby
niemieckich żołnierzy. Przeszukali nasz
tego było jeszcze mało, to co raz częściej
dom, wszystkie zakamarki - spiżarnię,
zdarzali się „kapusie”. Jak dziś pamiętam,
piwnicę, strych. Najbardziej ciekawiły
siedziałam u mnie w domu na strychu
ich słoiki, a w nich ogórki. Nie potrafili
z uchylonym okienkiem i zobaczyłam dwa
pojąć tego, jak do słoika mógł wejść ogólata starszego od siebie chłopaka, którego
rek i jeszcze na dodatek było to wszystko
dobrze znałam. Z uśmiechem na twarzy
zamknięte, nie, dla rosyjskich żołniepokazywał żołnierzowi miejsce pobytu,
rzy było to za trudne. Prawie w każdym
a raczej kryjówkę dziewczyn, które w sam
domu obok drzwi wisiała maszynka do
raz nadawały się, by je zgwałcić. Dla mnie
mielenia ziaren kawy, Rosjanie widząc to,
to było ohydne. Niejedna dziewczyna po
bez zastanowienia rozstrzelali urządzefroncie zostawała „z brzuchem”.
nie, krzycząc, że to „germański” telefon.
Zdumiewające było to, że RoJeszcze tej nocy z 21 na 22 stycznia nie
sjanie nie znali ubikacji. Oni załatwiali
dano nam spać w własnych łóżkach. Do
się na ogródkach, podwórkach, gdzie
kuchni wrzucono nam trochę słomy, a do
im się tylko podobało. Tym samym na
naszych łóżek położyło się kilku brudwsi z dania na dzień zaczynało robić
nych, dawno nie mytych, z wszami, rosię jak w jednym wielkim chlewie.
syjskich żołnierzy. Następnego dnia obuNiewyobrażalny smród i bród.
dziły nas „ściany” ognia, palono niektóre
Po paru dniach, kiedy
domy i stodoły. Tu trzeba było liczyć na
sytuacja trochę się obluźniła i na uliszczęście i opatrzność Bożą, zależało, na
cach rzadziej można było spotkać
jakiego żołnierza się trafiło. Ja i moja rorosyjskich żołnierzy, do wsi zaczęli
dzina miałam szczęście, ci najgorsi i bezwchodzić ludzie „z Polski”, czyli mieszlitośni Rosjanie chyba omijali nasz dom.
kańcy odległych terenów Polski, cywile.
Mój sąsiad zginął za to, że był, że po proPrzyszli kraść. Wszystko co im się postu żył. Wywlekli go na podwórko i bez
dobało – brali ze sobą
skrupułów strzei szli dalej. Wchodzili
lili mu prodo domów, wyrzucali
sto w głowę,
ludzi i przywłaszczali
a jego mama,
sobie to, co miało jastarsza kokąkolwiek wartość i co
bieta, która ze
mogło im się przydać.
strachu ucieWtedy nawet rosyjscy
kała- również
oficerowie stali się
zginęła.
przyjaciółmi. Ludzie,
Młowidząc jak ich ziomek
de dziewczyrozkradał ich domony w wieku 18
stwa, a oni z obawy,
lat były w najże stracą życie z ręki
gorszej syturodaka, nie odzywali
acji. Musiały
się, nie wiedzieli co
się
ukrywać
mają zrobić- zwrói uciekać przed
cili się o pomoc do
zw y rodnia lkomendanta rosyjcami.
Każda
skich wojsk. On, bez
młoda dziewwiększego
zastaczyna była łanowienia, przepępana i gwałcodził polskich ludzi
Antoni, starszy brat babci.
na, a przy tym
Do wojska niemieckiego
i odbierał im to, co
jeszcze kaleczona
wcielono go, kiedy miał dziewiętnaście lat. należało do nas.
nożem. Chowały
Jednak nie wszystko
się, gdzie tylko się
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było tak kolorowe. We wsiach obok rosyjscy żołnierze „wybijali” całe rodziny. Najczęściej na żywca obcinali ludziom piersi,
strzelili prosto w głowę i wrzucili do studni. Za co? Tego nikt nigdy się nie
dow ie-

Młodsze rodzeństwo dziadka Józefa.
Zdjęcie wykonano podczas wojny

dział, może mieli gdzieś na strychu zdjęcie Hitlera, nie wiadomo, ale właśnie za
takie błahe sprawy bezkarnie byli zabijani
niewinni ludzie.
Najwierniejsza towarzyszka bieda, nie odstępowała od nas. Niestety,
nie było nam dobrze. Nie raz kładliśmy
się spać z pustymi żołądkami. Nędza towarzyszyła nam przez długi czas. To był
straszny okres.
Tak naprawdę to można by było jeszcze
bardzo dużo napisać. Jednak nie potrafię
przelać na papier trudnych zmagań moich
dziadków i wielu innych ludzi z tamtych
czasów, bo sama tego nie umiem pojąć.
Jest jednak ważne, by nikt nie zapominał
o poległych, jak i o tych, którzy walczyli
w domach. Musimy pamiętać o strachu,
jaki towarzyszył im za każdym razem,
kiedy kładli się spać. Modlili się, by ta noc
nie byłą ich ostatnią. Babcia, opowiadając
mi to wszystko, często powtarzała, że nie
życzy nam takich przeżyć. Mam nadzieje,
że tak się nie stenie i nie będziemy musieli
poczuć tego, co nasi dziadkowie parędziesiąt lat temu.
Martina Nowak
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Cichy bohater

Jakże prawdziwe okazało się
przysłowie „cudze chwalicie, swego nie
znacie” w przypadku chłopaka z Zakrzowa Turawskiego - Marka Warzechy. Marek urodził się z porażeniem mózgowym
z niepełnosprawnością nóg. Nigdy jednak
nie korzystał z nauczania indywidualnego, ukończył szkołę podstawową w Za-

krzowie, gimnazjum w Turawie, a potem przeniósł się do
Tarnowskich Gór, gdzie w Salezjańskim Zespole Szkół ukończył najpierw szkołę zawodową, a następnie Technikum
Ekonomiczne. To właśnie tam
w 2005r. zaczął trenować podnoszenie ciężarów. Od 2008r.
należy do klubu sportowego
„Start Katowice”, od tego również roku odnosi w sporcie
same sukcesy. Oto tylko niektóre:
rok 2008 - VII miejsce w XXXV
Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Osób
Niepełnosprawnych
w wyciskaniu sztangi
leżąc,
III miejsce w integracyjnych
zawodach
w wyciskaniu sztangi
leżąc w Łodygowicach,
V
miejsce
w
integracyjnym
turnieju
w wyciskaniu sztangi leżąc
„Bursztynowa Sztanga” Władysławowo,
rok 2009 – III miejsce w XXXVI

Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Osób Niepełnosprawnych w wyciskaniu
sztangi leżąc w Bydgoszczy,
rok 2010 - II miejsce w XXXVII Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów
i Juniorów w Katowicach w podnoszeniu
ciężarów.
Marek ukończył technikum, zdał egzamin na prawo jazdy, obecnie chciałby
podjąć pracę, jest człowiekiem skromnym, wszystko zdobywa sam, ciężką pracą. Nawet mieszkańcy Zakrzowa nie wiedzą, jakiego w swojej wsi mają bohatera.
Maria Zubeil

Dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych
Informujemy, że uruchomiony
został program dopłat ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do
kredytów udzielanych przez banki dla
osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych, których budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej, na zakup
i montaż kolektorów słonecznych do
podgrzewania wody użytkowej.
Kredyty z 45% dotacją NFOŚiGW będą
oferowane zainteresowanym inwestorom w placówkach banków, które
podpisały stosowne umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Wysokość dopłaty
z NFOŚiGW wynosić będzie 45% brutto
kosztów poniesionych przez inwestora.
Z informacji o programie wy-

nika, że dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup, jak i montaż
kolektorów słonecznych oraz aparatury
niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą uzyskać
dofinansowanie kosztów:
•	sporządzenia projektu budowlanowykonawczego zadania;
•	zakupu:
	- kolektora słonecznego płaskiego lub
rurowego;
- nowego zasobnika wodnego;
- automatyki;
- aparatury pomiarowej i instalacji;
- ciepłomierza
• montażu zestawu.
Szczegółowe procedury uzyskania kredytu z dopłatą NFOŚiGW (regu-

lamin wraz z wzorami dokumentów) dostępne są w bankach, które zostały wyłonione przez NFOŚiGW, oraz na stronach
internetowych NFOŚiGW: www.nfosigw.
gov.pl, jako instytucji wspierającej program inwestycji
w odnawialne źródła
energii. Lista banków współpracujących
z NFOŚiGW w tym zakresie jest
również do pobrania na stronie
www.nfosigw.gov.pl.
Źródło:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Danuta Piwowarczyk
inspektor ds. ochrony środowiska

fala

30

Grudzień 2010

Szanowni Państwo,
Zbliżający się koniec roku to
czas podsumowań. Pozwolicie więc Państwo, że podzielę się z Wami istotnymi
informacjami dotyczącymi działalności
Spółki „Wodociągi i Kanalizacja Turawa”
w mijającym roku.
Rok 2010 zapisze się w historii Spółki jako
okres tworzenia jej struktur, tożsamości
i wytężonej pracy. W tym roku Spółka
nasza podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa Gospodarki
Ściekowej na terenie aglomeracji Turawa”
w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozpoczęty przez nas proces
inwestycyjny obejmuje budowę około 134
km kanalizacji, 1236 przyłączy ciśnieniowych, 627 grawitacyjnych oraz 4 tłocznie
i 33 przepompownie. W wyniku realizacji
projektu umożliwimy korzystanie z kanalizacji sanitarnej 5 250 osobom oraz wielu
turystom.
Jest to inwestycja mająca znaczenie dla przyszłości nas i naszych pokoleń.
W chwili obecnej trwają prace
budowlane związane z kanalizacją Kotorza Wielkiego, Turawy Marszałek oraz
Południowego i Północnego Brzegu Jeziora Turawskiego. Zaawansowanie prac
przebiega zgodnie z harmonogramem,

a kanalizacja w Kotorzu Wielkim jest na
ukończeniu. Prace związane z budową
sieci dobiegają końca i tylko wybudowanie przyłączy (zadanie finansowane
zgodnie z ustawą przez odbiorcę usług)
dzieli mieszkańców od możliwości odprowadzania ścieków zbiorczą siecią kanalizacyjną. Za kilka dni rozpocznie się
proces wyłonienia wykonawcy kanalizacji w miejscowościach: Bierdzany, Ligota
Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów
Turawski i Rzędów.
W miesiącu kwietniu rozpoczęliśmy obsługę mieszkańców w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków. Był to trudny okres zarówno dla Państwa, jak i dla
nas. Przejęta przez nas do obsługi sieć wodociągowa i kanalizacyjna, ujęcia wody
i oczyszczalnia wymagają wielu nakładów, a nie wszystko można zrobić od
razu. Już po pierwszych spotkaniach
z Państwem wiemy, jak wiele jest oczekiwań pod naszym adresem, jak wiele
musimy zrobić, by zyskać Państwa zrozumienie i akceptację dla naszych działań.
Strategia, którą opracowałam i do lektury
której serdecznie zapraszam, jest niewątpliwie konstrukcją wielu Państwa marzeń i pragnień, nasza misja „Czysta woda

Stan melioracji w gminie Turawa
Na terenie Gminy Turawa znajduje
się ok. 90 km zewidencjonowanych rowów,
w tym rowów gminnych. Ponadto przez
teren Gminy przepływają rzeki: w obrębie
Zawady - Jemielnica, Swornica i Malina,
w obrębie Bierdzan - Jaźwinka, a w obrębie
Kotorza Wielkiego i Małego od zbiornika
Turawa – rz. Małapanew. Rzekami zarządza
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu – rz. Małapanew, natomiast pozostałymi rzekami Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
Stan urządzeń melioracji szczegółowych na
terenie Gminy Turawa jest zdekapitalizowany. Rowy nadają się w większości do ponownego kapitalnego remontu. Największym
problemem, jaki pojawia się na wszystkich
rowach w gminie, jest stan przepustów: wiele z nich jest zamulonych nawet w ¾ prześwitu i więcej, bywają zarwane, a najgorszy
jest ich brak.
Kolejną bolączką jest stan rowów przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Długość
tych rowów wynosi ok. 90 km. W większości
rowy te nie przypominają urządzeń melioracyjnych. Są zasypane, przepusty niedrożne,
zdarza się, że jest ich brak. Takie zjawiska
występują w prawie każdym sołectwie naszej Gminy.
W latach 90. na terenie Gminy Turawa za-

łożono Gminną Spółkę Wodną. Działalność Gminnej Spółki Wodnej w Turawie
w latach 2008-2009 była zawieszona. W tym
czasie nie realizowano zadań statutowych,
w szczególności nie przeprowadzono żadnych remontów urządzeń melioracji szczegółowych. Nie były dokonywane również
wpłaty składek na rzecz Spółki.
W dniu 22 stycznia 2010 roku odbyło
się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Turawie,
w którym udział wzięło 31 osób. Na Walne
Zgromadzenie zaproszono przedstawicieli
Starosty Opolskiego oraz Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Opolu. Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto Statut Gminnej Spółki Wodnej w Turawie, odwołano i powołano nowy Zarząd
wraz z Komisją Rewizyjną. Podjęto między
innymi uchwały w sprawie planu zadań,
uchwalenia rocznej składki na rzecz spółki
oraz budżet na 2010 r.
Wspólnie wypracowano roczną składkę na
rzecz spółki w kwocie 7 zł od 1 ha fizycznego oraz 10 zł od każdego właściciela posesjinieruchomości.
Od maja do listopada br. Gminna Spółka
Wodna w Turawie we współpracy z tutejszym Urzędem Gminy oczyściła oraz odbudowała od podstaw ok. 50 km rowów i 13

w każdym kranie i oczyszczone ścieki
szansą na równanie lepszego bytu w ramach standardów Europejskich” jest wyznacznikiem drogi do sukcesu. Jednakże
warunkiem pomyślnej realizacji naszych
planów jest jej zrozumienie i zaakceptowanie jej podstawowych aspektów. Wdrażana przez nas innowacyjność powinna
w przyszłości zaowocować satysfakcją naszych klientów.
W 2010 roku osiągnęliśmy wspólnie sporo. Sukces naszej pracy to również sukces naszych mieszkańców, mieszkańców
Gminy Turawa.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2011 chciałabym złożyć Państwu w imieniu własnym i pracowników
Spółki najserdeczniejsze życzenia, abyście
w tę cudowną Noc Narodzin Chrystusa
zapomnieli o swoich troskach i przykrościach, aby wszystkie złe chwile zapamiętane przez Was poszły w zapomnienie,
a te dobre przeistoczyły się w cudowne
wspomnienia w nadchodzącym Nowym
Roku.
Prezes zarządu WIK Turawa
Danuta Wajs

przepustów. Tutejszy Urząd Gminy wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
o pracowników interwencyjnych. Otrzymaliśmy zgodę na zatrudnienie 9 osób.
Pracownicy wykorzystywani byli do udrożnienia przepustów i odkopania rowów na
odcinkach, gdzie nie można było zastosować
sprzętu ciężkiego.
Największym kosztem melioracyjnym jest
udrożnienie bądź odbudowa przepustu.
Zakładając przepust o średnicy 50-60 cm,
należy liczyć się z kosztami ok. 2 500 – 3
500 zł. Na terenie każdego z sołectw do natychmiastowego remontu jest ok. 15 takich
przepustów.
GSW zbierając składki od mieszkańcówczłonków może jedynie udrożnić w ciągu
roku kilka km rowów rocznie.
Obserwując obecną sytuację w terenie –
wysoki stan wód gruntowych, w tym stan
rowów – najgorsza sytuacja jest w miejscowościach: Węgry, Osowiec-Trzęsina i Kotórz Mały. W pozostałych miejscowościach
Gminy Turawa stan rowów jest w trakcie
stabilizacji.

Przygotował:
Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.
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V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
„Ping Pong w Turawie” 2010 – już za nami !!!

Łukasz Farys
(kategoria starsza, Kadłub Turawski,
zwycięzca turnieju)

4 grudnia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach odbył się finał piątej
edycji turnieju tenisa stołowego „Ping
Pong w Turawie” 2010. Tegoroczny turniej składał się z trzech eliminacji rozgrywanych w listopadzie w Kadłubie
Turawskim, Turawie i Kotorzu Małym.
W zawodach wzięło udział 59 zawodników, w tym 4 dziewczyny. Obok zawodników reprezentujących miejscowości naszej gminy, gościliśmy także zawodników
z Łubnian, Opola, Niemodlina, Dąbrówki
Łubniańskiej i Popielowa.
Turniej finałowy, jak całe rozgrywki, roz-

grywaliśmy w dwóch kategoriach wiekowych. W finale w Węgrach w kategorii
młodszej zwyciężył Przemysław Bąk,
drugi był Rafał Spyra, a trzecie miejsce
zajął Marcin Kolman. W kategorii starszej wygrał Łukasz Farys, tuż za nim
sklasyfikowano Piotra Adamietz i Łukasza Markiewicza.
Od kilku lat wybieramy także „żeńską
rakietę turnieju” – najlepszą dziewczynę. W tym roku nagrodę tę otrzymała
Elżbieta Bielecka. Turniej „Ping Pong
w Turawie” to również dobra okazja do
nauki postaw koleżeńskiej rywalizacji
w sportowym duchu. Tym razem nagrodę „fair play” wręczyliśmy Mateuszowi
Gamrotowi. Po raz pierwszy podczas finału turnieju rozgrywaliśmy „finał finałów”, w którym o nagrodę główną (aparat
cyfrowy) walczyli zwycięzcy kategorii
młodszej (Przemysław Bąk) i kategorii
starszej (Łukasz Farys). Pojedynek zakończył się zwycięstwem Łukasza Farysa,
który pokonał przeciwnika w stosunku
2-0.
Przy okazji tej imprezy serdecznie dziękujemy za pomoc w jej organizacji Urzędowi
Gminy w Turawie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach oraz gospodarzom poszczególnych eliminacji: Społecznej Szko-

le Podstawowej „Nasz Szkoła” w Kadłubie
Turawskim, Publicznemu Gimnazjum
w Turawie oraz Radzie Sołeckiej i Kołu

Rafał Spyra
(najmłodszy zawodnik turnieju z Łubnian,
kategoria młodsza)

DFK z Kotorza Małego. Przy organizacji
finału pomocą posłużyła nam także Publiczna Szkołą Podstawowa z Zawady. Już
dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych
do udziału w turnieju za rok!
Przewodniczący Komisji sportowej
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
Oliwer Kubus

Nasz sukces !!!!
Dnia 6.11.2010r. reprezentacja
członków Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości działającego przy Publicznym
Gimnazjum w Turawie ( Magdalena Mach
i Julia Czech) wraz z opiekunką ( Jolantą Ilnicką) uczestniczyła w V Gali Klubu
Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS
2010 . Gala ta organizowana jest co roku
przez Narodowy Bank Polski i Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości, a w jej
trakcie nagradzani są najlepsi nauczyciele przedsiębiorczości i najlepiej działające

kluby przedsiębiorczości.
Tegoroczna gala miała szczególne znaczenie dla naszego gimnazjum – Klub
Przedsiębiorczości został wybrany najaktywniej działającym klubem w województwie opolskim, a jego opiekunka
uzyskała tytuł „ Najlepszego nauczyciela
przedsiębiorczości 2010 w województwie
opolskim”.
Pobyt w Warszawie był krótki, ale dostarczył sporo przeżyć. Galę prowadził
znany nam z TV Artur Orzech, a nagrody

i dyplomy wręczał osobiście Prezes NBP
pan Marek Belka. Po części oficjalnej odbył się bankiet dla nauczycieli , uczniów
i zaproszonych gości. Niestety, nie mogliśmy zostać do końca uroczystości, ponieważ musieliśmy zdążyć na pociąg powrotny do Opola. Szkoda, ale mamy nadzieję,
że w przyszłym roku zostaniemy nagrodzeni tytułem „Najlepiej działającego
klubu przedsiębiorczości w Polsce” i zorganizujemy dłuższy wyjazd do Warszawy.
Magda Mach, Jolanta Ilnicka

Dziękuję serdecznie wszystkim byłym i obecnym członkom Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości
za Wasz zapał, pomysły i chęć działania. Dziękuję pani dyrektor Eryce Matysek
oraz wszystkim moim koleżankom i kolegom nauczycielom, za wsparcie mnie i pomoc
w szerzeniu postaw przedsiębiorczych wśród naszych uczniów.
Bez Was nie osiągnęłabym tego sukcesu.

Jolanta Ilnicka
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Dożynki wiejskie w Zakrzowie Turawskim
na dobranoc, wiadomości oraz wiersz
o chopie Hilarym.
Oto tylko niektóre
wiadomości z 26
września:

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę września w Zakrzowie odbyły się
dożynki wiejskie. Na dziękczynną mszę
św. dożynkową kolejni mieszkańcy z ul.
Głównej pięknie przystroili kościół, a na
mszę wyruszyli w barwnym korowodzie,
na czele z grającym marsze zespołem
Światałów. Przed kościołem korowód
przywitał, a potem mszy św. przewodniczył ks. Jarosław Ostrowski. Po południu
sołtys i Rada Sołecka zaprosili wszystkich
na biesiadę dożynkową, którą zaszczycił
również swą obecnością Ks. Proboszcz
Sławomir Pawiński oraz Wójt Gminy
Waldemar Kampa wraz z małżonką.
W brawurowym wykonaniu Agnieszki
i Mileny Pielorz oraz Kasi Wenzel i Kamila Neuman usłyszeliśmy po śląsku bajkę

Sanepid dopuścił do
kąpieli akwen Czerwonka w Zakrzowie.
Właściciel Lejo W.
chce zrobić przy stawie plaża nudystów.
Apel do chopów: nie
wierzcie
waszym
babom, jak przyjadą nieskoro z kościoła
i banó wó wtykać, że to ksiądz mszoł przedłużył.
Wczora odbyły się w Pokoju kole
Namysłowa mistrzostwa Polski ministrantów w fusbalu.
Nasza reprezentacja zajęła II miejsce.
Komisja antydopingowa chce to jednak łobalić, bo jak się okazało, nasi
ministranci mieli we krwi więcej
wina mszalnego, niż ksiądz wikary
po trzech mszach niedzielnych.

w sklepie u Dziuby.
Za przygotowanie dożynek wiejskich serdeczne podziękowania dla całej grupy,
która wykonała koronę żniwną i przygotowała uroczystość dożynkową w kościele, Pani Gizeli Wachta za piękną dekorację ołtarza, Radzie Sołeckiej, Kołu
Mniejszości Niemieckiej, które wspólnie
z Radą Sołecką przygotowało poczęstunek, Kamilowi Neuman i dziewczętom,
które wykazały się wielkimi zdolnościami
artystycznymi.
Rada sołecka dziękuje również panu
Damianowi Panic za odstąpienie kostki
brukowej do wykonania chodnika przy
szkole.
Maria Zubeil

Dzisiej rano na ulicy Kościelnej jeden chop snołd kartka z grzychoma
do spowiedzi. Kartka idzie łodebrać

Projekt wyrównywania szans

Od 6 listopada 2010 roku realizowany jest w Publicznym Gimnazjum
w Turawie program wyrównywania szans
edukacyjnych uczniów. Jego celem jest
rozwój kompetencji kluczowych uczniów
szkół gimnazjalnych województwa opolskiego poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.
Projekt finansowany jest z Europejskich
Funduszy Społecznych i jest prowadzony
pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Nasze gimnazjum jest jedną
z kilkudziesięciu szkół, które podjęły się

jego realizacji. Na ten cel szkoła pozyskała ponad 57 000 złotych. W trakcie
trwania programu, 80 uczniów będzie
mogło uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z matematyki, informatyki, języka
angielskiego, przedsiębiorczości, wychowania fizycznego oraz będzie mogło
rozwijać swoje umiejętności zachowania
się w grupie na zajęciach interpersonalnych. Spotkania młodzieży, podzielonej
na sześć grup, będą odbywać się w niektóre soboty oraz w pierwszym tygodniu
ferii zimowych ( szczegółowy plan zajęć

jest umieszczony na stronie internetowej gimnazjum). W ramach programu
uczniowie mają zapewniony posiłek. Zaplanowane są również wyjazdy do Opola
na strzelnicę sportową i do Straży Pożarnej, na basen do Wrocławia, do gospodarstwa agroturystycznego. Na zakończenie
całego przedsięwzięcia zaplanowano wycieczkę do Krakowa.
koordynator projektu
Urszula Duda
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Pakiety turystyczne dla krainy dinozaurów
Jesienią tego roku kończą się prace nad pakietami turystycznymi dla terenu Krainy Dinozaurów w ramach projektu „Listen to the voice
of villages” finansowanego ze środków Programu dla Europy Środkowej.
Projekt realizowany od początku 2009 roku
przez Samorząd Województwa Opolskiego we
współpracy z lokalnymi grupami działania ma
na celu wspomóc rozwój turystyczny terenów
o dużym potencjale, jakim niewątpliwie jest
obszar LGD Krainy Dinozaurów obejmujący
gminy Ozimek, Kolonowskie, Turawa, Zębowice, Chrząstowice, Dobrodzień i Zawadzkie .
Opracowywanie pakietów turystycznych dla
terenu LGD Krainy Dinozaurów jest odpowiedzią na potrzeby turystów, którzy coraz częściej wybierają oferty wypoczynku zorganizowanego od momentu przyjazdu do ostatnich
godzin pobytu.
Pakiety tworzone w ramach projektu Listen
to the voice of village uwzględniają różny typ

i oczekiwania turystów, stąd oferta Krainy Dinozaurów skierowana jest do 5 grup turystów:
aktywnych, biznesowych, grup szkolnych,
miłośników legend i zagadnień kulturowych
oraz zwolenników wypoczynku na wsi.
Dla większości tych ofert kluczem do sukcesu i najważniejszym elementem przyciągającym turystów ma być park rozrywki w Krasiejowie. Oferowane obok
pobytu w Krasiejowie atrakcje, takie jak
paint ball w Turawie, rajdy rowerowe
w Niwkach, kajaki w Staniszczach Małych czy
zwiedzanie izb regionalnych oraz warsztaty
w gospodarstwie ekologicznym w przypadku pakietu dla szkół, przyczynią się do wydłużenia okresu pobytu turystów na naszym
terenie od 1 do 3 – 4 dni, a nawet do tygodnia.

łożu” oraz do poznania iście zbójeckich zwyczajów i kuchni. Sukces tego, jak i innych pakietów, zależy oczywiście od operatora, który
podejmie się sprzedaży pakietów. Aktualnie
trwają konsultacje dotyczące wyboru operatora i organizacji sprzedaży.
Trzydniowa przygoda ze Zbójem Madejem

Logo pakietu:
„Trzydniowa przygoda
ze Zbójem Madejem”

„Hitem” wśród pakietów, których sprzedaż
ma ruszyć na wiosnę 2011 roku, ma być pakiet
kulturowy nawiązujący do legendy o „zbóju nad zbójami” Czarnym Madeju, żyjącym
przed laty na terenie gminy Chrząstowice,
gdzie można zobaczyć pozostałości królewskich kamieniołomów (popularna kamionka)
i ślady żyjącego tam rozbójnika.
Turyści korzystający z tego pakietu będą
mieli okazję do odpoczynku na „madejowym

Działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej
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Utęsknienie
Słońce na niebie

Mannesmut

Wem hochauf sich der Mut nicht bäumt

Parterre-Akrobat

Wer kein schwieriges Pferd zeitlebens ritt,

Auf edlem Roß, vor starkem Hirsch und schöner

Und wer hierbei nie aus dem Sattel glitt,

Frau,

Und dies – ich betone es – nicht nur beim Reiten,

Der – das merk Dir genau –

Sondern auch bei andern Gelegenheiten,

Hat den besten Teil seines Lebens verträumt!

Wie sie sich schließlich alltäglich bieten
In dem Auf und Ab, zwischen Glückslos und Nieten,

Dem wünscht’ ich, er wäre niemals geboren.

Wer niemals also kam je zu Fall:

Der hat seinen Mannesstolz verloren!

Der ist seiner ständ’gen Besorgnis Vasall,

Davor mich Hergott gnädig bewahre –

Der ist Herr nie gewesen seiner Frucht, seiner
blassen;

Bis man mich legt auf die Totenbahre.

Der verstand nicht zu lieben und nicht zu hassen,
Den wollen wir grußlos stehen lassen,
Mitten drauf auf der Gassen soll er meintswegen
stehen,
Wollen weitergehen!

Dowcipy stare i nowe

Wybrał
Alfred Kupka

Las
Cisza
Pamięć ze wzgórza
Z kulistym oknem
Na świat cały
Chmury
Patrzę na Ciebie
Na świat
I niebo
Potrzebuję Ciebie
Nijaka miłość
Piotr Plotnik

Zebrał i opracował
Walter Świerc

- Mój mąż ma granatowego malucha.
- Tak? Kupił?
- Nie, przytrzasnął sobie drzwiami.
***
Spotyka się dwóch znajomych.
- Co słychać u twoich sąsiadów?
- No wiesz! Ja nie wtrącam się
do cudzych spraw prywatnych.
Wiem tylko, że ona ma kochanka, a on siedział za łapówki.

– Zosiu – prosi pan Miecio sennym głosem – przykryj mnie
kocem i zgaś lampę.
– Czyś ty zwariował –szepcze żona – przecież jesteśmy
w filharmonii.
***
Mówi dyrygent do śpiewaka operowego!
- Powinien pan tę arię śpiewać z większym uczuciem…
Czy nigdy nie kochał pan kobiety?
-Kochałem, ale nie musiałem przy tym śpiewać!

OGŁOSZENIE
Grupa Anonimowych Alkoholików „KROK” zaprasza na mityngi aa, które odbywają się w każdy czwartek
o godzinie 19.00 w salce parafialnej przy kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej,
ul. Główna 34 (wejście od strony podwórza budynku parafialnego).
W każdy ostatni czwartek miesiąca mityngi są otwarte, to znaczy, że przyjść może każdy zainteresowany.
PREAMBUŁA AA
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem,
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją,
nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 72
w „FALI” nr 3/82/2010
nagrodę otrzymała Pani: Teresa Weber z Turawy
(„Turawa i jej okolice w grafice” –Walter Świerc).
Hasło krzyżówki brzmiało:
„Uczymy się nie dla szkoły ale dla życia”.

W imieniu kolegium redakcyjnego naszego kwartalnika życzymy ciekawej lektury. Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki
nr 73 prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2011 roku na adres:
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c,
46-045 Turawa (Urząd Gminy Turawa).
Redakcja
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Pionowo: 1- kura, kwoka- przestarzale; 2- spór, zwada, awantuZNACZENIE
WYRAZÓW.
ZNACZENIE
WYRAZÓW.
Poziomo:
1szkic,
plan
lub
streszczenie
np.wykładu;
5mięra,
niesnaski;
3- wyższość, górowanie
nadmięsa
kimś; 4- kamionka lub
Poziomo: 1- szkic, plan lub streszczenie np.wykładu;
5- międzyżebrowa
część
dzyżebrowa część mięsa wołowego; 11- zaskórniaki nastolatka; tumak; 6- niezdara, niedołęga; 7- zgodność brzmień zakończeń
wołowego; 11- zaskórniaki nastolatka; 12- pouczający wniosek płynący z bajki; 13- lepiszcze;
12- pouczający wniosek płynący z bajki; 13- lepiszcze; 14- brak wyrazów, zbliżona do rymu; 8- chirurgia lecząca serca; 9- wielki
14- brak
aktywności,
stagnacja;
16- zbiór,
skupisko;
17- uchwyty
dzbana;
20- rożny
aktywności,
stagnacja;
16- zbiór, skupisko;
17- uchwyty
dzbana;
bęben używany
w orkiestrach
wojskowych;
10- lub
gat. skowronka o
oszczepem;
21aforyzm,
krótka
i
zwięzła
wypowiedź
o
char.
przysłowia;
24tajny
wysłannik
20- rożny lub oszczepem; 21- aforyzm, krótka i zwięzła wypo- szarym upierzeniu, z czubkiem na głowie, dzierlatka;
15- Stefan
wiedź opolityczny;
char. przysłowia;
tajny ma
wysłannik
polityczny;
25- gi- doSzolc-…
(1861-96),
i badaczoKamerunu;
25-24gitara
ich sześć;
27- farba
włosów,
z liścipodróżnik,etnograf
lawsonii; 28- nauka
życiu 18autor ,,Kaczki
dziwaczki”postaci
i ,,Akademii
Pana Kleksa”; 19- kapłantara mapłciowym;
ich sześć; 27- 29farbaprzedstawienie
do włosów, z liści lawsonii;
28- nauka
pojęć lub
idei z pomocą
umownych
, przedmiotów,
o życiu płciowym; 29- przedstawienie pojęć lub idei z pomocą ka strzegąca świętego ognia bogini Westy; 22- miasto w Japonii,
obrazów itp.; 30- ciemnozielony kamień szlachetny.
Pionowo: 1- kura,
umownych postaci , przedmiotów, obrazów itp.; 30- ciemnozie- zimowa olimpiada w 1998r.; 23- ryzykowna gra o pieniądze w
kwokaprzestarzale;
2spór,
zwada,
awantura,
niesnaski;
3wyższość,
górowanie
nad kimś;
lony kamień szlachetny
kasynach; 26- przewrót polityczny,
zamach stanu.

4- kamionka lub tumak; 6- niezdara, niedołęga; 7- zgodność brzmień zakończeń wyrazów,
zbliżona do rymu; 8- chirurgia lecząca serca; 9- wielki bęben używany w orkiestrach
opr. Piotr JENDRZEJ
Rozwiązanie
polega na rozszyfrowaniu
hasła – tytułu
kolędy.
wojskowych; 10- gat. skowronka o szarym upierzeniu,
z czubkiem
na głowie, dzierlatka;
15-

Otwarcie drogi w KadłubieTurawskim.

Zarybianie Jeziora Średniego w Turawie.

Przekazanie placu budowy.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego
przy Publicznym Gimnazjum w Turawie.

Wystawa Map w Węgrach.
Dożynki wiejskie w Zakrzowie Turawskim.

