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Zarządzeniem Wójta Gminy Turawa Nr 5/2011 z dnia 12 stycz-
nia 2011r., został ustalony harmonogram zebrań wiejskich, na 
których odbywały się  wybory  organów  jednostek pomocni-
czych gminy, tj. sołtysa  i rady sołeckiej.
W  okresie od 24 stycznia do 09  lutego br. w  poszczególnych 
miejscowościach odbywały się zebrania wiejskie, w  których 
uczestniczyli: Waldemar Kampa Wójt Gminy Turawa oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy.
W trzech wsiach: Bierdzanach, Osowcu i Kadłubie Turawskim 
do pełnienia funkcji sołtysa kandydowało kilka osób, natomiast 
w Ligocie Turawskiej ze względu na brak chętnych do  sprawo-

wania tej funkcji wybory odbyły się w dodatkowym terminie.
W  związku z  tym, że w   żadnym sołectwie w  zebraniu nie 
uczestniczyła 1/5 mieszkańców, wybory przeprowadzone były 
w drugim terminie, bez względu na frekwencję. Zgodnie z obo-
wiązującymi  statutami sołectw i określonymi w nich zasadami 
wyborczymi, wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywały się w gło-
sowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród  nieograniczonej liczby 
kandydatów. Mieszkańcy obecni na zebraniu decydowali także 
o liczebności rad sołeckich . 
I tak poniżej w zestawieniu tabelarycznym podajemy wybranych 
Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich:

Dziękujemy Sołtysom i członkom Rad Sołeckich minionej ka-
dencji za społeczne zaangażowanie, aktywność oraz wniesiony 
wkład pracy na rzecz  swojego środowiska.
Składamy gratulacje wybranym Sołtysom oraz Radom So-
łeckim, życząc im wiele satysfakcji, zdrowia, radości, a przede 

wszystkim wiele ludzkiej życzliwości oraz sukcesów osiąganych 
w pracy społecznej. 

Stanisława Brzozowska
Sekretarz  Gminy

WYboRY W SołeCTWACH

Lp. Miejscowość Sołtys Rada Sołecka

1 Bierdzany Rita 
Gabryś

1. Benedykt Śliwa
2. Waldemar Spyra

3. Dorota Grzesik
4. Mirosław Hosumbek

5. Beata Kupka
6. Paweł Grund 7. Sabina Wiecha

2 Kadłub Turawski Ernest 
 Grzesik

1. Bonifacy Panicz
2. Krystyna Borkowska

3. Anna Waloszek
4. Dawid Matysek

5. Małgorzata Rudnicka
6. Emil Wodniok 7. Dawid Waloszek

3 Kotórz Mały Krystyna 
Wieczorek

1. Ryszard Kern
2. Irena Wiesiołek
3. Teresa Szymczykowska

4. Krystian Dziemba
5. Regina Kern

6. Krystyna Nowak
7. Robert Sikora

8. Bernard Barucki
9. Dorota Witkiewicz

4 Kotórz Wielki Monika 
Twardowska

1. Anna Ledwoch
2. Henryka Lubczyńska
3. Aniela Kapola

4. Józef Lakota
5. Krzysztof Netter

6. Karina Kała
7. Piotr Kostka

8. Zbigniew Mendrek
9. Alfred Polednia

5 Ligota Turawska Danuta 
Matysek

1. Krystian Lipp
2. Bernadeta Staś
3. Alfred Giza

4. Aneta Buczek
5. Hildegarda Koj

6. Teresa Lipp
7. Helmut Staś

8. Bogusław Grzesik
9. Bronisława Duda

6 Osowiec Bernard Loch
1. Wiesław Budnik
2. Anna Budnik
3. Joachim Miler

4. Antoni Oruba
5. Joachim Blacha

6. Sebastian Czech
7. Gerard Margos

8. Stanisław Winiarski
9. Ewa Morcinek

7 Rzędów Stefan 
Bloszczyk

1. Beata Mazur
2. Zygfryd Grochol

3. Sonia Giera
4. Joanna Noras

5. Alfred Kozioł
6. Marcin Grochol 7. Brygida Pyka

8 Turawa Teresa 
Żulewska

1. Jolanta Król
2. Barbara Smok
3. Franciszek Mykietów

4. Stanisław Kolasa
5. Wiktor Twardawski

6. Wojciech Słychań
7. Alfred Joszko

8. Rajmund Gazda
9. Waldemar Rabe

9 Węgry Róża 
Wieczorek

1. Adam Prochota
2. Rajmund Jończyk

3. Lidia Fronia
4. Damian Morawietz

5. Zbigniew Kulesza
6. Grażyna Wieczorek 7. Andrzej Powrosnik

10 Zakrzów  
Turawski

Jerzy 
Zubeil

1. Waldemar Krawczyk
2. Waldemar Matysek

3. Leonard Warzecha
4. Danuta Dorn

5. Eryk Michalczyk
6. Teresa Pielorz 7. Małgorzata Panicz

11 Zawada Józef  
Datko

1. Jan Blasczyk
2. Ewa Kulawik
3. Sebastian Klotka

4. Jolanta Wacławek
5. Bernard Klimek

6. Piotr Szmolke
7. Alfred Kaczmarek

8. Adrian Brandt
9. Krystian Kulawik

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą 

w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób.

Składa Przewodniczący Rady Gminy Turawa 
Adam Prochota oraz radni R.G.
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PIeCZĘCIe MIeJSCoWoŚCI
Już pod koniec XIX w. każda miejscowość 
obecnej naszej Gminy Turawa posiadała 
swoją pieczęć. Obecnie pieczęcie te możemy 
spotkać np. w  dokumentach potwierdzają-
cych budowę domu lub jego ubezpieczenie. 
Dzięki uprzejmości panów: Jerzego Leh-
manna z Krapkowic i Mariusza Halupczoka 
ze Szczedrzyka mogę zaprezentować wzory 
pieczęci z  terenu obecnej Gminy Turawa  
sprzed ponad półwiecza, kolejne pieczęcie 
zebrali uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w  Turawie i  pan Alfred Kupka. Mam na-
dzieję, że pieczęcie sprzed I wojny światowej 
będą przydatne przy opracowywaniu her-

bów i pieczęci wsi z  terenu Gminy Turawa, 
gdyż można wzorować się na tych histo-
rycznych. Przedstawiłem również pieczę-
cie z  okresu faszystowskiego, jednak moim 
celem nie jest wychwalanie tego okresu. 
W latach 1933 – 1945 r. miejscowości naszej 
Gminy otrzymały nowe nazwy i zmieniono 
pieczęcie. Jednak jako historyk traktuję te 
materiały tylko jako źródło historyczne.    
Zachęcam mieszkańców do szperania w sta-
rych dokumentach i zaprezentowania ich na 
łamach kwartalnika „Fala”. Mile widziane 
będą również ciekawe zdjęcia, szczególnie 
z  okresu międzywojennego, jak również 

widokówki przedstawiające miejscowości 
Gminy Turawa. 
Wydaje mi się, że warto ratować ślady histo-
rii lokalnej i  gromadzić pamiątki minionej 
epoki. 
Pieczęcie udostępnili:
Jerzy Lehmann, Sebastian Świtala, Helmut 
Sojka, Patrycja Krawczyk, Alfred Kupka, 
Oliver Staś, Mariusz Halupczok, Patrycja 
Rozwadowska, Sylwia Wieszołek, Andrzej 
Latusek.

Jerzy Farys

Bierdzany

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe

Kotórz Mały

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe

Kadłub Tur.

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe



Kotórz Wielki

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe

Ligota Tur.

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe

Osowiec

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe

Rzędów

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe



Turawa

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe

Węgry

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe

Zawada

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe

Zakrzów Turawski

Pieczęcie wsi z początku XX w.  
do okresu faszystowskiego 1933r.

Pieczęcie wsi z okresu faszystowskiego z lat 1933 – 1945 r.  
oraz związane z miejscowościami  

np. z urzędu stanu cywilnego, parafialne, pocztowe
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Szanowny Panie Redaktorze, z  dużym 
zainteresowaniem przeczytałam  Pański 
artykuł w poprzednim numerze Fali .
Dotyczył on wielu spraw związanych 
z  gospodarką wodno-ściekową w  na-
szej gminie, co jest zupełnie zrozumia-
łe, gdyż rok  2010 przyniósł wiele zmian 
w  tej dziedzinie.  Spółka WIK Turawa,  
i tu pozwolę sobie  na przypomnienie, że 
Spółka WIK Turawa w 100% jest Spółką 
z udziałem Gminy, zdobyła długo oczeki-
wane środki na rozbudowę infrastruktu-
ry w  zakresie kanalizacji oraz rozpoczę-
ła inwestycje w  tym zakresie. Ochrona 
środowiska należy bowiem do nadrzęd-
nych konstytucjonalnych zadań państwa 
i wynikających z nich obowiązków władz 
publicznych, które  poprzez swą politykę  
powinny zapewnić  trwałe bezpieczeń-
stwo ekologiczne kraju. Pod pojęciem 
polityki ekologicznej państwa rozumie się 
świadome podejmowanie działań zmie-
rzających do osiągnięcia  równowagi eko-
logicznej poprzez racjonalne wykorzy-
stywanie zasobów i  walorów środowiska 
przyrodniczego, jego ochrony i  kreowa-
nia. Polska przed przystąpieniem do Unii 
Europejskiej wyraziła swą gotowość do 
harmonizacji implementacji obowiązują-
cych w Unii norm prawnych dotyczących 

ochrony środowiska. Gotowość ta  została 
wyrażona w dokumencie  pn:. Stanowisko 
negocjacyjne  Polski w obszarze ŚRODO-
WISKO. Dyrektywą 91/271/EWG wraz 
z  nowelizującą dyrektywą  98/15/EWG   
ustanowiono 13-letni okres przejściowy, 
który trwać będzie do końca 2015 roku 
dla zrzutu ścieków  z aglomeracji o RLM 
powyżej 15000, czyli dla takich jak na-
sza. Aby móc spełnić wymagania zawarte 
w powyższym akcie prawnym, Unia Euro-
pejska  otworzyła środki na umożliwienie 
spełnienia wymagań zawartych w aktach 
prawnych. Tak więc decyzja władz Gmi-
ny Turawa o aplikowaniu o środki unijne 
na rozbudowę kanalizacji była słuszna 
i  zgodna z  założeniami  polityki Polski 
i  Unii Europejskiej w  zakresie ochrony 
środowiska.  Niestety, środki pochodzące 
z Funduszu Spójności   Programu Infra-
struktura i   Środowisko nie są rodzajem 
rozdawnictwa, a  mają służyć ułatwieniu 
osiągnięcia celu, jakim jest skanalizowa-
nie Aglomeracji Turawa. W myśl przepi-
sów unijnych „zanieczyszczający płaci” 
- koszty amortyzacji  wybudowanego 
majątku  muszą znaleźć odzwierciedlenie 
w  taryfach za odprowadzanie ścieków i   
mają na celu ochronę konsumentów przed 
dekapitalizacją majątku oraz  umożliwie-

nie spłaty odsetek i rat kapitałowych  za-
ciąganych w ramach realizacji inwestycji. 
W dalszej perspektywie pozwolą również 
na odtwarzanie istniejącej infrastruktury 
i  poprawienie funkcjonowania wcześniej 
budowanych sieci wodociągowych i  ka-
nalizacyjnych.  Ostateczne  stawki będą 
zależały od  wielu czynników, takich jak: 
nakład inwestycyjny, koszty energii, pła-
cy i  nakładów na remonty istniejących 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych, a  tak-
że ilości  dopływających i oczyszczanych 
ścieków.  Cena, jaką będzie płacił miesz-
kaniec  Gminy Turawa, zależna również 
będzie od wysokości dopłat, jaką ustali 
Rada Gminy, dlatego wydaje się przed-
wczesnym tworzenie wśród mieszkańców 
nastroju paniki  dotyczącej ponoszonych 
przez nich kosztów związanych z oczysz-
czaniem ścieków i  tworzeniem mitu, ja-
koby Spółka działała jak drapieżny i  za-
chłanny kapitalista. Taryfy za wodę i ście-
ki  konstruowane są w  oparciu o  reguły 
ustalone w  ustawie o  zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i   zbiorowym  odprowa-
dzaniu ścieków i podlegają zatwierdzeniu 
w  drodze uchwały Rady Gminy. Radzie 
Gminy przysługuje  prawo odmowy taryf 
za wodę i ścieki, ale tylko gdy taryfa na-

Ciąg dalszy na następnej stronie ->

RoZPoCZYNAMY bUDoWĘ KoNTRAKTU III 
– największego kontraktu budowlanego objętego naszym projektem

W NAWIĄZANIU Do ARTYKUłU: „JAK DłUGo JeSZCZe”

W  poniedziałek, 24 stycznia br. spółka 
Wodociągi i Kanalizacja Turawa przeka-
zała firmie ZRUG Sp. z o. o. plac budowy 
dla Kontraktu III obejmującego budowę 
kanalizacji dla miejscowości Bierdzany, 
Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Za-
krzów Turawski oraz Rzędów. Kanaliza-
cja będzie budowana w  ramach projektu 
„Poprawa gospodarki ściekowej na tere-

nie aglomeracji Turawa – Trias Opolski”. 
W  spotkaniu, które odbyło się w  Remi-
zie Strażackiej w  Kadłubie Turawskim, 
uczestniczyli przedstawiciele Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Opolu, Urzędu 
Gminy Turawa, Radni Gminy, a  także 
przedstawiciele zarówno Wykonawcy – 

firmy ZRUG Sp. z  o. o., jak i  Inżyniera 
Kontraktu - firmy Tractebel Engineering 
S. A., która sprawuje całościowy nadzór 
nad prawidłową i  sprawną realizacją po-
szczególnych kontraktów. 
Obecni na spotkaniu goście mieli okazję 
poznać osiągnięcia Spółki Wodociągi 
i Kanalizacja, Jednostki Realizującej Pro-
jekt na przestrzeni roku od podpisania 
umowy, które podczas krótkiej prezen-
tacji przedstawiła Prezes Zarządu Spółki 
– p. Danuta Wajs. Podsumowując działa-
nia prowadzone przez Spółkę w  ramach 
projektu, Prezes Zarządu WFOŚiGW 
w Opolu, p. Zbigniew Figas powiedział ”... 
miniony rok był rokiem trudnym dla in-
westorów, tym bardziej zatem cieszy Wasz 
sukces...”

Dorota Honkisz-Mykietów
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rusza prawo. Jednakże,  nie ma ona moż-
liwości ingerowania w  wysokość stawek, 
jeżeli zostały policzone w oparciu o uza-
sadnione koszty.
Dla wielu mieszkańców tej Gminy spadną 
koszty związane z  oczyszczaniem ście-
ków, bowiem koszty wywozu szamba są 
nieporównywalnie  wyższe niż przewi-
dywane stawki. Środki pozyskane z Unii 
Europejskiej pomogą nie tylko w  podłą-
czeniu do kanalizacji  około 5300 miesz-
kańcom,  ale również pozwolą na rozwój 
naszego potencjału, jakim są walory przy-
rodnicze i turystyczne Gminy.
Jednocześnie, pragnę uspokoić autora pu-

blikacji, a  także mieszkańców ,że wybu-
dowana oczyszczalnia ścieków  w  Koto-
rzu Małym wyposażona jest w bioreaktor 
typu BIOGRADEX, który zawiera zblo-
kowane w układzie pionowym:
-niedotlenioną komorę osadu czynnego ( 
w której przebiega proces denitryfikacji)
-dwie, jedna nad drugą, komory osadu 
czynnego( w  których przebiega proces 
usuwania związków organicznych i nitry-
fikacja związków azotu)
-osadnik wtórny  (umieszczony nad gór-
ną komorą osadu czynnego - przykrywa-
jąc  ją)
-kieszeń boczną (stanowi ona komorę 
stresu beztlenowego, w której prowadzo-

ny jest proces defosfatacji).
W  ściekach oczyszczonych  redukcja 
wspomnianego w artykule fosforu wyno-
si  98,5%. Pozostałe wskaźniki sprawno-
ści oczyszczania są na równie wysokim 
poziomie. Osiąganie takich wyników jest 
bardzo kosztowne z  uwagi na duże zu-
życie energii elektrycznej, ale niezbędne 
z  punktu widzenia szeroko rozumianej 
ochrony przyrody. 
Myślę, że chociaż częściowo wyjaśniłam 
czytelnikom zawiłe sprawy związane 
z koniecznością inwestycji.

Danuta Wajs
Prezes Zarządu 

WIK Turawa Sp. z o.o.

<- dokończenie z poprzedniej strony

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym 

„Turawa zmienia się dzięki Europie”- edycja 1
ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko, Priorytet I  

– Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach którego realizowany jest Projekt:  
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa-Trias Opolski”, organizowanym przez 

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.  

Nagrodami w konkursie są:

1 miejsce – Aparat fotograficzny NIKON COOLPIX L110
2 miejsce – Aparat fotograficzny NIKON COOLPIX S5100
3 miejsce – Statyw fotograficzny BENRO C258
3 wyróżnienia – Książki o tematyce fotograficznej

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie i nadesłanie na konkurs fotografii pokazujących po-
zytywne zmiany zachodzące w aglomeracji Turawa dzięki realizacji projektu „Poprawa gospodarki ście-
kowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski” współfinansowanego przez unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy wraz ze wzorami oświadczeń dostępne są na stronie 
internetowej www.wik.turawa.pl

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2011r (decyduje data stempla pocztowego).
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 Powagę, nawet zgrozę sytuacji 
w  związku ze zbliżaniem się frontu zro-
zumieliśmy ostatecznie w czasie niedziel-
nej mszy świętej w  dniu 14 I  1945roku. 
Ksiądz Georg Warsitz poprosił uczestni-
ków o  coś, co dotychczas było w  liturgii 
niepraktykowane, a  mianowicie razem 
z  wiernymi odmówił głośno akt żalu za 
grzechy, następnie poprosił o  wzajemne 
podanie sobie ręki w geście przebaczenia 
i  pojednania. Na koniec udzielił wszyst-
kim generalnego odpuszczenia grzechów, 
po czym wierni przyjęli komunię świę-
tą! W  nocy z  niedzieli na poniedziałek 
21/22 stycznia rozległo się głośne Urra! 
To żołnierze radzieccy dotarli od strony 
Rzędowa do opłotków Turawy i  ujrzaw-
szy rzekę Małapanew myśleli, że to już 
Odra i  pozwolili sobie w  związku z  tym 
na nocny odpoczynek. Do Turawy wkro-
czyli w  poniedziałek przed południem, 
ale przez most przy elektrowni, ponieważ 
ten przy szkole został w  niedzielę rano 
przez Niemców wysadzony. W  Turawie 
nie było żadnych walk. Niemcy nie stawili 
żadnego oporu, za to czerwonoarmiści, 
gdy złapali 5 zagubionych żołnierzy nie-
mieckich, zamordowali ich w  bestialski 

sposób. Jednego na przykład po postrze-
leniu na drodze przy dzisiejszej pizzerii 
rozjeździli czołgiem. Zabici leżeli kilka 
dni, aż zostali pogrzebani na miejscu za-
bójstwa przez tutejszych mieszkańców. 
Zostali w  1946 ekshumowani i  godnie 
na naszym cmentarzu przykościelnym 
pochowani. Ich mogiła istnieje do dziś 
obok krzyża cmentarnego. Dodatkowo 
w  Turawie zamordowanych zostało pię-
ciu mieszkańców wsi - 4 mężczyzn i  1 
kobieta, uprzednio gwałcona. A  ile spo-
niewierali i  zgwałcili kobiet i  młodych 
dziewczyn, nie dowie się nikt. Według 
naocznych świadków - piszący te słowa 
w  tym czasie był razem z  całą rodziną 
na ucieczce - żołnierze pierwszego ude-
rzenia zachowywali się jeszcze jako tako 
poprawnie. Za to żołnierze tyłów, przede 
wszystkim skośnoocy mongoloidalni - to 
miały być bestie w ludzkiej postaci. W Tu-
rawie dla zabawy, bez potrzeby spalonych 
zostało łącznie 20 domów mieszkalnych, 
do tego szkoła, bank(tj. dzisiejsza pizze-
ria) i hrabiowska hala jeździecka w miej-
scu dzisiejszego sześcioraka. Opowie-
dzieć o dalszych ich wyczynach nie czuję 
się upoważniony, nie będąc naocznym 

świadkiem, a to jednak są poważne zarzu-
ty. W pałacu mieściła się do jesieni 1945 
ich komendantura. Co tam z dóbr kultury 
zostało zniszczone, jest dziś przeze mnie 
nie do oceny. Kiedy wróciliśmy z ucieczki 
w  listopadzie 1945, na placu przed pała-
cem leżała dymiąca się sterta kosztownie 
oprawionych, wartościowych książek, 
według wspomnień hrabiego księgozbiór 
jego liczył przeszło 6 tys. sztuk. Ten palą-
cy się stóg książek miał na oko ok. 16m² 
i wysokość może 3m. Jeszcze tlił się tygo-
dniami, aż zasypał go śnieg. Po ustaniu 
działań wojennych część uciekinierów 
wróciła do Turawy. Niejedni zastali swój 
dom w zgliszczach, albo już przez innych 
zamieszkały. W 1946 miejscowa ludność 
została przez polskie władze poddana 
weryfikacji. I wtedy część z nich, może ¼ 
z tych, którzy tutaj pozostali, została wy-
siedlona do Niemiec. Najpierw biwako-
wali pod gołym niebem, może z tydzień - 
szczęście, że było piękne, ciepłe i pogodne 
lato - zanim uzbierała się ilość potrzebna 
do jednorazowego transportu. Miejscem 
biwakowania był wtedy tzw. wygon, tj. 
dzisiejsza ul. Nowa w Turawie, wtedy sze-

HISToRIA TURAWY oDC. XVII

Ciąg dalszy na następnej stronie ->

Zdjęcie pokazuje dawny dom mieszkalny i piekarnię Wintersteinów, spalony w 1945r. przez żołnierzy radzieckich. Stał jako narożny fron-
tem wzdłuż dzisiejszej ulicy Opolskiej i szczytem do początków dzisiejszej ul. Ogrodowej w Turawie. Zdjęcie jest już wiekowe, co doku-

mentuje nam wisząca na tym budynku flaga jeszcze Kaiserowskich Niemiec. Dziś w tym miejscu stoi dużo mniejszy budynek mieszkalny 
pracowników byłego PGR.
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roka polna droga. Ludzie bronili się jak 
mogli przed tym wysiedlaniem, bowiem 
w  Niemczech w  tym czasie dziesiątki 
tysięcy ludzi umierało z  głodu, przede 
wszystkim w radzieckiej strefie okupacyj-
nej, dokąd kierowano transporty z Polski. 
Dopiero w  połowie lat 50. ludzie chcieli 
sami wyjeżdżać do Niemiec, ale tych za-
chodnich, tam bowiem nastał czas „cudu 
gospodarczego” i dobrobytu. To była tzw. 
humanitarna akcja łączenia rodzin z  lat 
1957-58, za co rząd PRL kasował od tam-
tejszego rządu ciężkie miliardy dewiz i to 
była 3. fala emigracji ludności autochto-
nicznej do Niemiec. 4. fala ruszyła po wi-
zycie kanclerza RFN Willi Brandta i uro-
czystym podpisaniu w Warszawie układu 
polsko - niemieckiego w  dniu 7 grudnia 
1970r. Układ potwierdzał „Linię Odry 
i  Nysy Łużyckiej, która stanowi zachod-
nią granicę Polski”. Podpisali ją w imieniu 
obu rządów premier Józef Cyrankiewicz 
i kanclerz Willi Brandt oraz ministrowie 
spraw zagranicznych Stefan Jędrychowski 
i Walter Scheel. Wtedy to Polska obiecała 
zezwolić dalszym 130 tys. Niemców wyje-
chać legalnie do Niemiec Zachodnich. Po-
zostali wtedy Ci, u których przywiązanie 
i miłość do stron rodzinnych - „Heimatu” 
jest najsilniej rozwinięta, jak również Ci, 
którzy pomimo doznanych po wojnie roz-
czarowań, zawodów i  krzywd pozostali 
wierni opcji polskiej, o którą walczyli ich 
ojcowie i dziadowie. 5. fala, która trwa do 
dziś, chociaż na szczęście z coraz mniej-
szym natężeniem, nastała w 1987, by osią-
gnąć swoje apogeum w  1989r., kiedy to 
wyjechało z Polski ćwierć miliona Niem-
ców. Wyjeżdżali wtedy przede wszystkim 
ludzie młodzi, najbardziej wartościowi 
i w tym tkwi największy tragizm zdarze-
nia. Szacuję, że w Turawie pozostało mak-
symalnie do 20%, a  może nawet mniej 
dawnej ludności. I  to pozostawiam bez 
komentarza, zostawiam ten temat póź-
niejszym, profesjonalnym, niezależnym 
historykom, gdyż jestem jako dziecko tej 
ziemi emocjonalnie z tym tematem zwią-
zany i  być może nieobiektywny. Mnie 
pozostało jeszcze opowiedzieć krótko 
początkowe dzieje nowej rzeczywistości 
w naszej wsi i w związku z 200-leciem ist-
nienia Sołectwa Turawa, doprowadzić do 
końca chronologię sołtysów miłościwie 
nam w  Turawie służących, z  uwypukle-
niem niektórych ważniejszych, później-
szych zdarzeń. Jak podałem wyżej, pan 
Piotr Kupka, sołtys Turawy od 1919 do 
1945, po wkroczeniu wojsk radzieckich  
jeszcze przez dobre pół roku z  nakazu 
komendantury tę funkcję pełnił. Po Kon-
ferencji Poczdamskiej władze radzieckie 
przekazały te tereny administracji pol-
skiej. Pierwszym sołtysem, ale wydaje mi 
się samozwańczym, bo wyborów nie było, 
został Jan Biegański, który w czasie woj-

ny pracował jako rzeźnik na pracy przy-
musowej u  karczmarza Ernesta Zimmra 
w  Turawie - dzisiejszy GS i  Turawianka. 
Poruszał się jak człowiek wolny. W  wol-
nym czasie wykonywał też uboje zwierząt 
u  ludzi we wsi, gdyż rzeźnicy miejscowi 
służyli w tym czasie w Wehrmachcie, jeź-
dził rowerem do swej przyjaciółki w Ka-
dłubie Turawskim, a  po wojnie się z  nią 
ożenił. W  miejsce żołnierzy radzieckich 
zjawili się jesienią 1945 roku polscy mi-
licjanci. Muszę powiedzieć, że nie wszy-
scy jej funkcjonariusze znali historię tej 
ziemi i  dzieje jej ludności i  wszystkich 
traktowali wtedy jak wrogich Niemców. 
A tu, bądź co bądź, 25 lat wstecz w czasie 
plebiscytu, co trzeci dorosły mieszkaniec, 
w Kotorzu Wielkim co drugi, a w Kotorzu 
Małym większość - optowała za Polską. 
Po ucieczkach w ‚45 i późniejszych wysie-
dleniach stosunek ten powiększył się jesz-
cze na korzyść Polski. W Marszałkach tak 
dotkliwie pobili kobietę, matkę trojga nie-
letnich dzieci, że kobieta zmarła. Nie było 
wiadomo, dlaczego to zrobili, może nie 
podobało im się jej niemieckie nazwisko 
Arbeiter, ale imię miała chrześcijańskie - 
Anna. Na naszym cmentarzu stoi do dziś 
pomnik nagrobny zmarłej w 1910r Marii 
Arbeiter, może teściowej naszej zakato-
wanej Anny, z napisaną w języku polskim 
piękną sentencją na cześć matki. Jeśli 
wtedy w  państwie niemieckim napis na 
pomniku wykonano w języku polskim, to 
jakiej orientacji była zmarła i jej rodzina? 
A propos chrześcijaństwa! Ci z tutejszych 
ludzi, którzy optowali za Polską, prze-
lewali za to swoją krew, a  nawet płacili 
własnym życiem, marzyli o  Polsce świę-
tej, chrześcijańskiej, sprawiedliwej i  za-
sobnej, bo taką obiecywali  im też nasi 
księża - Jankowski, Sauer, a  na końcu 
Dudek. Zamiast tego doczekali się w po-
czątkowym okresie poniżania, gwałtu, 
grabieży, bezprawia i  przyniesionych na 
ostrzach radzieckich bagnetów rządów 
komunistycznych. Dopiero po obaleniu 
w 1948 Władysława Gomułki, ówczesne-
go sekretarza generalnego Partii i  mini-
stra ziem odzyskanych, za „uleganie na-
cjonalistycznym odchyleniom”, stosunek 
do ludności autochtonicznej zmienił się 
na trochę lepszy. Dalej jednak byli nie-
jednokrotnie dyskryminowani w karierze 
zawodowej czy dojściu do atrakcyjnych 
kierunków kształcenia, czego doświad-
czył również piszący te słowa. 1 września 
1946 rozpoczęła się nauka już w polskiej 
szkole podstawowej. Zamiast w  spalonej 
przez czerwonoarmistów szkole, zajęcia 
odbywały się w  wybudowanej przez sa-
morząd Turawy w 1939 Stanicy Młodzie-
żowej i przedszkolu. Jedna z nauczycielek 
w chwilach zdenerwowania wyzywała nas 
tak: Hitlerowcy, Banda Niemiecka, Dzicy 
z  lasa! Rozumiem nienawiść tych ludzi 
do wszystkiego, co niemieckie, po tym, 
co przeszli w czasie prawie 6-letniej kosz-

marnej okupacji niemieckiej. Ale tutaj 
po tym, co powiedziałem wyżej, do tego 
w  szkole do niewinnych dzieci była ona 
nie na miejscu. Jeszcze jeden przykład: ks. 
Alfred Dudek, oficer I  wojny światowej 
w randze kapitana, proboszcz w Kotorzu 
Wielkim 1929-1963, w  1939 został stąd 
wydalony przez nazistów za to, że sprzyjał 
Polakom. Pod koniec pierwszej jego byt-
ności w Kotorzu wygłaszał kazania tylko 
w języku polskim. Po wojnie w 1946 wró-
cił na należną mu parafię w  Kotorzu W. 
Zawiódł się na nowej rzeczywistości tak, 
że po kilku latach znów został na kilka 
m-cy internowany, tym razem przez Po-
laków za sprzyjanie Niemcom. Widocznie 
miał taki charakter, że musiał wspierać 
aktualnie słabszych. W  1949 w  ramach 
polityki - władza w ręce partii - teraz już 
PZPR po kongresie zjedoczeniowym, soł-
tysem został sekretarz POP, robotnik rol-
ny w PGR Turawa, towarzysz Pietras. Nie 
był długo. Biedak uległ wypadkowi przy 
pracy i wkrótce zmarł. Po nim w 1949 soł-
tysem został Józef Matysek, rolnik z Tura-
wy na 67 morgach. Przed wojną zgodnie 
z  ustawą nazistowską został mianowany 
„Erbhofbauer”, tzn. kmieciem dziedzicz-
nym na gospodarstwie niepodlegającym 
podziałowi - musiał zawsze dziedziczyć 
jeden spadkobierca. Nie był też długo. 
W  1952 okrzyknięto go kułakiem i  jako 
taki nie mógł piastować żadnej funkcji. 
Następnym sołtysem został powtórnie 
Jan Biegański, figuruje jako członek ko-
mitetu budowy szkoły w  Turawie. Wy-
budowano ją na miejscu starej w  latach 
1954-56. Jest okazałym budynkiem, od-
powiada do dziś po kilku modernizacjach 
w zupełności wymaganiom współczesnej 
szkoły. Nasz pałac po wyprowadzeniu 
się komendantury radzieckiej zajmowa-
li inwalidzi wojenni, a  od 1951 do dziś 
mieści się w nim Dom Dziecka. Późnym 
latem 1954 po raz pierwszy nasze jezio-
ro i  Małą Panew dotknęła klęska ekolo-
giczna. Zostały zanieczyszczone totalnie 
ściekami przemysłowymi - mówiono 
wtedy, że z Krupskiego Młyna. Przez ty-
godnie rzeka i  jezioro cuchnęły na całą 
okolicę jakąś zieloną, trującą breją. Ryby 
całkowicie wyginęły, leżały grubą  war-
stwą na brzegach jeziora i  rzeki, a  fetor 
ich rozkładu dołączył do poprzedniego. 
Winnych nie ustalono, zresztą wtedy nikt 
nie zajmował się jeszcze sprawą ochrony 
środowiska, ważniejsze było „budowanie 
potęgi socjalizmu i wzrost dobrobytu kla-
sy robotniczej”. W  tym też roku po raz 
pierwszy wcielono naszych chłopców ce-
lem odbycia zasadniczej służby wojskowej 
do normalnego wojska. Dotąd jako nie-
godni zaufania służbę odbywali pracując 
w  kopalniach i  na „wielkich” budowach 
socjalizmu!
C.d.n.

Alfred Kupka

<- dokończenie z poprzedniej strony
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 Przeglądając materiały dotyczące właścicieli dóbr turaw-
skich, zauważyłem niespójność dotyczącą daty urodzin Antoniego 
von Loewenkrona (Löwencrona), dlatego też chciałbym przedstawić 
tę postać - tak ważną dla naszej okolicy.
W 1712 r. za 66000 florenów reńskich dobra turawskie zakupił Mar-
tin Scholtz von Loewenkron z Wieschowej, z pochodzenia mieszcza-
nin wzbogacił się na srebrzeniu metalowych przedmiotów za pomo-
cą soli. Zgromadziwszy majątek, inwestował w dobra ziemskie. Kupił 
położone koło Gliwic Sieroty, Kamnietz (Kamieniec) i Karchowice. 
W okolicach Tarnowskich Gór nabył: Wieschowę (Wieszowę), Sta-
re Tarnowice  i Konary, w okręgu opolskim Turawę. Martin Scholtz 
von Loewenkron był dwukrotnie żonaty: 9.10.1684 zawarł zwią-
zek małżeński z  Anną Susanną Malcherowitz (zmarła w Turawie), 
7.10.1713 r. z Marią Elisabeth von Skronsky z Budzow wdową von 
Schoberg. Był bardzo płodny, z pierwszą żoną miał pięcioro dzieci, 
a z drugą sześcioro. W małżeństwie z Anną Susanną Malcherowitz 
urodziły się następujące dzieci: Thomas, Wenzeslaus, Marie, Anna, 
Feliciana. Z  drugiego małżeństwa urodziły się następujące dzieci: 
Antonius, Barbara, Johanna, Anna Justina, Gotlliebe Teodora, Julie 
Veronica. Jednak nie wszystkie dzieci z drugiego małżeństwa uro-
dziły się w Turawie, gdyż nie ma o wszystkich zapisu w kotorskiej 
księdze chrztu. Jedynie jest zapis o Antonim i Julie Veronice. 
Druga żona Martina von Loewenkron, Maria Elisabeth, zmarła po 
szóstym dziecku 3.12.1729 w 36. r. życia  w Turawie i została pocho-
wana 15.03.1729 r. w „Grufcie”. Dwa lata po żonie w 70. r. życia zmarł 
28.01.1731 r. o  godz. 1.30 Martin. Został pochowany w  „Grufcie” 
w Kotorzu Wielkim. Jeszcze przed swoją śmiercią w 1730 r. Martin 
von Loewenkron rozpoczął budowę pałacu w Turawie.
Martin von Loewenkron przed śmiercią majątek turawski przekazał 
swojemu synowi z  drugiego małżeństwa Antoniemu. Gdy Antoni 
miał siedem lat, zachorował, przez dwa lata bolała go szyja i głowa. 
Opiekowała się nim troskliwie matka. W  1729 r. po Wielkanocy 
i śmierci matki rozpoczął naukę w Gimnazjum Jezuitów w Opolu. 
Następnie rozpoczął 20.01.1737 r. studia prawnicze w Pradze, uzy-
skując tytuł radcy prawnego. W kwietniu 1739 r. Antoni po ukoń-
czeniu studiów powrócił na Śląsk. Majątek turawski był w opłaka-
nym stanie, jednak dziedzic nie mógł wiele zdziałać, gdyż nie miał 
certyfikatu pełnoletniości – ustalono kuratelę do 1741 r. Dlatego też 
udał się do Wiednia na dwór cesarski cesarza Karola VI i otrzymał 
upragniony certyfikat pełnoletniości. 20.02.1746 r. Antoni poślubił 
dwudziestojednoletnią Annę Barbarę von Garnier, córkę Petera von 

Garnier na Lublinietz (Lubliniec). W  małżeństwie Antoniego Lo-
ewenkron i Anny Barbary z d. Garnier urodziło się sześcioro dzieci: 
- Josefa Elisabeth Theresia Barbara ur. 22.12.1746 r.
- Marie Anna Elisabeth Justine ur. 18.07.1748 r.
-  Anton Josef Gustav Andreas Johannde Nepomuck ur. 

25.04.1750 r.
- Johann Baptista Valentin Wolfgang ur. 31.10.1752 r.
- Anna Barbara Antonie Theresia ur. 1.12. 1756 r. 
- Josef 
Wszystkie dzieci bardzo wcześnie zmarły. Nie ma informacji 
o  chrzcie w  kotorskiej księdze metrykalnej wyżej wymienionych 
dzieci, gdyż najprawdopodobniej chrzest odbywał się w turawskiej 
kaplicy zamkowej. Antoni w  ciągu swojego krótkiego życia dalej 
prowadził rozbudowę pałacu w Turawie.
Carl Kahl w publikacji „Das Majorat Turawa” napisał, że  Antoni – 
Antonius Josef Ignatz Leonard lub Bernard – urodził się  8.10.1715 
r. w Turawie. Gustav Türk, rzetelny historyk wrocławski, w publika-
cji „Turawa in alter und neuer zeit”  podał inne informacje na jego 
temat. Stwierdził, że Antoni urodził się w Kamieńcu, gdzie Martin 
von Loewenkron na początku XVIII w. zbudował pałac. Podał rów-
nież inną datę urodzin i  imiona Antoniego, napisał, że 1.07.1719 r. 
o godz. 12.00 urodził się w Kamieńcu Anton Martin Ferdinand von 
Loewenkron. Jego rodzicami chrzestnymi byli Baltasar Erdmann 
von Sponnar, Erbherr na Bzenitz, Anton Boleslaw von Zornberg, 
Anna Maria von Wrochen z d. Wendorff.  
Przypuszczam, że Antoni von Loewenkron  urodzony w  Turawie 
w 1715 r. zmarł w latach 1715 – 1719, dlatego też rodzice nadali na-
stępnemu synowi urodzonemu w Kamieńcu na Górnym Śląsku rów-
nież imię Antoni. Oznacza to, że ustanowiono na Antonim kurate-
lę do 1741 r., czyli do 21 roku życia. Dwudziestosiedmioletni, a nie 
trzydziestojednoletni (jak podał Carl Kahl) Antoni poślubił Annę 
Barbarę. Jednak jeszcze większą wątpliwość budzi fakt, że w kotor-
skiej księdze metrykalnej napisano, że w  22.04.1759 r. zmarł trzy-
dziestoośmioletni Antoni von Loewenkron, co oznaczałoby, że uro-
dził się w 1721 r. Nie natrafiłem, na żaden dokument potwierdzający 
tę informację. 
Czyżby urodziło się trzech Antonich von Loewenkron? Na razie py-
tanie to pozostanie bez odpowiedzi.

Jerzy Farys

KIeDY URoDZIł SIĘ ANToNI VoN LoeWeNKRoN?
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Wielkanoc, okres świąteczny, każdemu 
kojarzy się... z jajami, no może nie każde-
mu. W  każdym razie są pewne tradycje, 
które kultywujemy w tym okresie. I wła-
śnie o  to postanowiłem zapytać moich 
specjalnych ekspertów. 
Wspomniane jaja... któż o nich może wie-
dzieć więcej niż... kogut?
Co sądzisz o zwyczaju malowania jajek?
Hmmm, osobiście nie preferuję, jakoś 
mnie odrzuca... wolę naturalne, prosto 
z  kurnika. Drapanie to jeszcze ujdzie, 
ale wyklejanie czy też robienie pisanek, 
a już gotowanie... na samą myśl przecho-
dzą mnie ciarki. Zostawiam to kurom. 
Zresztą u was, ludzi, specjalistkami w tej 
dziedzinie też są kobiety. Z tego co wiem, 
to one malują, gotują, pielęgnują, drapią 
i inne cudeńka wyczyniają z jajkami. Nie 
znam faceta kroszonkarza... same kro-
szonkarki. I to też każdego jajka malować 
nie chcą, tylko duże, wyselekcjonowane... 
a kur nikt o zdanie nie pyta... ma być duże 
i już. Dobrze, że ostatnio czekoladowe są 
modne, z drugiej strony ciekaw jestem, co 
za kura znosi jajka z czekolady? Może in-
dyk wie, jego zapytam. Słyszałem nawet, 
że i  strusie jaja malują, muszę ich wypy-
tać, bo u nich to dopiero pole do popisu, 
toć całe obrazy można uczynić... cierpli-
wy ten struś.
No tak, dość bogatą masz wiedzę.
Od urodzenia mam do czynienia z jajami. 
Wy, ludzie, też niezłe jaja robicie, zwłasz-

cza z siebie nawzajem. Słyszałem, jak kie-
dyś dwóch Indian rozmawiało, malując 
twarze, dziwili się, że w Europie jest ple-
mię, co jajka maluje... to dopiero jaja. 
Na pewno mieli Wielkanoc na myśli... 
a co było pierwsze, jajko czy kura?
O, tu zdecydowanie mogę powiedzieć... 
pierwszy był kogut. 
   Tak, nie wiem, czy po tej rozmowie je-
stem bogatszy w  wiedzę, wiem tylko, że 
koguty też znoszą jajka... ale do tego mu-
szą schodzić po drabinie.
   Kolejny zwyczaj, jaki mnie zaintrygo-
wał, to Śmigus Dyngus. Tutaj pojawił się 
problem z ekspertem, postawiłem na sło-
nia, bo że niby trąba, niby prysznic, może 
będzie znał ten zwyczaj.
Witaj.
No hej.
Wiesz, co to Śmigus Dyngus?
Ba... świetna sprawa, lanie wody prosto 
z trąby.
No, może nie do końca...
A widziałeś kiedyś słonia z wiadrem? My, 
słonie, lejemy wodę z  trąby. Wy, ludzie, 
robicie z  siebie trąby, a  wodę lejecie nie 
tylko z wiadra.
Tak, są różne sikawki.
Ja nie o  sikawkach, ja nie strażak, wy 
wodę lejecie nie tylko w święta, ale przed 
każdymi wyborami, wodę lejecie i pranie 
mózgu robicie, ale to już idź do szopa, on 
się zna na praniu, a w sprawie mózgu idź 
do małpy, ona myśli, że go ma.

Ale ja o tradycji...
Tak, tak, to u was tradycja to lanie wody.
Widząc, że słoń ma nieco inne zdanie, 
postanowiłem zapytać kota o to, skąd się 
biorą kotki na wierzbie?
Witaj, skąd się biorą kotki na wierzbie?
Witam, jak to skąd?  Wchodzą i są.
Jak to wchodzą?
No, koty chodzą i  czasem wchodzą na 
drzewo.
A koty... mi o bazie chodziło.
A  Basia, to nie wiem, skąd się wzięła na 
drzewie...
Ze słoniem było ciężko, ale z kotem to już 
w ogóle się nie umiałem dogadać. Posta-
nowiłem zaprzestać poznawania tradycji, 
ponieważ świat zwierząt jakoś bez jaja, 
tzn. bez rezerwy podchodzi do tradycji 
świątecznych. Miałem pytać barana o to, 
skąd wziął się w koszyczku i co tam jesz-
cze można znaleźć, ale sam zbaraniałem. 
Miałem pytać o ciasta, ale dostałem wy-
pieków na twarzy po rozmowie z kotem. 
Chciałem wiedzieć o gnieździe zająca, ale 
wolałem położyć uszy po sobie i  zębów 
nie szczerzyć. Świat zwierząt jest dla nas 
bezlitosny. Wychodzi na to, że kogut ego-
centryk jaj nie maluje, słoń Dyngusa robi 
z  trąby, kotki są na wierzbie, bo kot nie 
wie, po co tam Basia... świat zwariował... 
życzę wszystkim, by te Święta były w ta-
kim razie po prostu ludzkie.

Adam Bochenek

ŚWIĄTeCZNe ZWYCZAJe

eWIDeNCJA KoMPoSToWNIKÓW - APeL Do MIeSZKAŃCÓW 
 W związku z realizacją ustawo-
wego obowiązku dotyczącego zapewnie-
nia ograniczenia masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji kiero-
wanych do składowania, Urząd Gminy 
Turawa przypomina poniżej wymagania 
„Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Turawa” w tym 
zakresie: System gospodarowania odpa-
dami komunalnymi ma zapewnić ogra-
niczenie masy odpadów  ulegających bio-
degradacji kierowanych do składowania 
według następujących poziomów:
• do 31 grudnia 2010 r. - nie więcej 
niż 75% wagowo całkowitej masy  odpa-
dów  ulegających biodegradacji w stosun-
ku do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995r.;
• do 31 grudnia 2013 r. - nie więcej 
niż 50% wagowo całkowitej masy  odpa-
dów  ulegających biodegradacji w stosun-
ku do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995r.;
• do 31 grudnia 2020 r. - nie więcej 

niż 35% wagowo całkowitej masy  odpa-
dów  ulegających biodegradacji w stosun-
ku do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995r..
Poziomy odzysku między innymi dla 
Gminy Turawa zostały określone w 2008r. 
w „Planie Gospodarki Odpadami dla Wo-
jewództwa Opolskiego” (tzw. Wojewódz-
ki Plan Depozytowy dla poszczególnych 
gmin), które wynoszą w kolejnych latach:

Gmina Turawa

Ilość odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji konieczna do zagospodarowania 

w sposób inny niż składowanie [Mg/rok] 

2010r. 2013r. 2020r.

121 243 316

Dopuszczalna do składowania ilość odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji [Mg/

rok] 

2010r. 2013r. 2020r.

1012 675 472
Źródło: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Opolskiego

Mając powyższe na uwadze, tut. Urząd 
zwraca się do wszystkich mieszkańców 
gminy o  wypełnienie i  dostarczenie do 
Referatu OŚ (pok. 35) Urzędu Gminy 
Turawa lub do poszczególnych Sołtysów 
zamieszczonej poniżej ankiety. Dane oso-
bowe mieszkańców będą służyły jedynie 
do celów sprawozdawczych Urzędu Gmi-
ny  i nie będą dalej przetwarzane.  
 Uzyskane informacje pozwolą 
wykazać osiągnięty przez Gminę Turawa 
poziom odzysku odpadów biodegrado-
walnych, a tym samym udokumentują za-
angażowanie mieszkańców w  segregację 
odpadów biodegradowalnych. 
 Ankieta dostępna jest również 
na stronie internetowej: www.turawa.pl
KOPMOSTUJĄC DOMOWE 
BIOODPADY, ZMNIEJSZAMY 
ILOŚĆODPADÓW TRAFIAJACYCH 
NA SKŁADOWISKO. 

Danuta Piwowarczyk
inspektor ds. ochrony środowiska 
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Z MATKĄ ZMARTWYCHWSTAłeGo…
 Zmartwychwstanie Jezusa jest 
najważniejszym faktem w dziejach histo-
rii naszego zbawienia. W tym wydarzeniu 
okazało się w sposób ostateczny: kim jest 
Bóg Ojciec! Kim jest Jego Syn Jezus Chry-
stus! Przez to wydarzenie spełniły się na-
sze ludzkie nadzieje i  pragnienia. Życie 
ludzkie nabrało sensu, a stworzony świat 
stał się wspólnym domem dla wszystkich 
ludzi. Dlatego razem z  Niepokalaną , 
chcemy dziękować Bogu za ten stworzony  
i wspaniały świat. Pragniemy dostrzegać 
w nim zawsze obraz samego Stwórcy.
To Zmartwychwstały  Chrystus otwie-
ra nam oczy na bogactwo stworzonego 
świata. Wielkim dziełem Boga jest piękno 
błękitnego nieba i gwiaździsta noc. Wspa-
niałe są ogromne morza i strzelistość wy-
sokich gór. Stworzył to Bóg z miłości do 
człowieka i dla człowieka.
 A  najważniejszym i  najwspanialszym 

stworzeniem jest jednak sam Człowiek! 
A pośród wszystkich ludzi jest tylko to je-
dyne stworzenie bez wszelkiego grzechu. 
Tym stworzeniem jest Niepokalana! Dla-
tego z Niepokalaną  powinniśmy wspólnie 
wychwalać naszego Stwórcę. Z  Niepoka-
laną  dziękujemy Bogu za „wielkie rze-
czy”. Z Maryją ciągle możemy powtarzać: 
„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch 
mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na 
uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem 
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 
pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny. Święte jest Jego imię” (Łk 
1, 46 – 49). A nasz Stwórca pragnie nasze-
go zbawienia, bo „Jego miłosierdzie z po-
kolenia na pokolenie nad tymi, którzy się 
Go boją” (Łk 1,50). 
 Św. Maksymilian przypomina nam: 
„Mamy zmartwychwstać i  z  Panem Bo-
giem wiecznie królować! Mamy zmar-

twychwstać tu na tym świecie duchowo, 
odrodzić się, aby było chwalebne przyszłe 
zmartwychwstanie”.
Każdy więc powinien na nowo zmar-
twychwstać duchowo,  odrodzić się do 
nowego życia. Tylko duchowo odrodzony 
człowiek  jest w stanie zobaczyć wielkość 
i  piękno stworzonego świata. Tylko taki 
człowiek pozna i zrozumie: kim jest Nie-
pokalana! To właśnie Maryja była zawsze 
Tą, kim każdy z nas powinien być po swo-
im zmartwychwstaniu. Dlatego dziękuj-
my Bogu Ojcu, że dał nam Niepokalaną,  
z którą wspólnie możemy kontemplować 
wielkie dzieła Boże. Z Maryją pragniemy 
więc iść drogą do naszego ostatecznego 
zmartwychwstania… . Życzę Wam takie-
go zmartwychwstania!

o. Krystian Żmuda

SPoTKANIe JUbILATÓW

W  dniu 20 grudnia 2010r. miała miejsce 
niezwykła uroczystość. Było to spotkanie 
Jubilatów, czyli par, które przeżyły z  sobą 
50, a  nawet 60 lat. Można powiedzieć, iż 
w tym roku padł rekord, gdyż jeszcze nigdy 
na uroczystość tę nie było zaproszonych tylu 
dostojnych gości. 28 par obchodziło w  tym 
roku Złote Gody, a 7 małżeństw świętowało 
swoją 60 rocznicę ślubu. Ze względu na dużą 
liczbę uczestników, spotkanie to odbyło się 
w restauracji Turawianka w Turawie.
W  tej świątecznej atmosferze Wójt Gminy 
Turawa Waldemar Kampa złożył Jubilatom 
najserdeczniejsze życzenia, wręczył medale 
i  upominki oraz podzielił się z  nimi opłat-
kiem.
 
Złote Gody obchodziły 
następujące małżeństwa:
Stefania i Alfred Kupka z Turawy
Maria i Paweł Lempik z Turawy
Gertruda i Zenon Smok z Turawy

Elżbieta i Bernard Prudlik z Kotorza Małego
Krystyna i Willi Tomiczek z Kotorza Małego
Matylda i Gerard Wiszniewscy z Kotorza 
Małego
Hildegarda i Antoni Wencel z Zawady
Dorota i Gerhard Ciesinger z Węgier
Irena i Jerzy Kampa z Węgier
Anna i Jerzy Lotko z Węgier
Anna i Józef Michalczyk z Węgier
Hilda i Heinc Polok z Węgier
Teresa i Herbert Rychlikowscy z Węgier
Anna i Hubert Margos z Osowca
Dorota i Jerzy Pech z Osowca
Adeltrauda i Edward Powroźnik  
z Osowca
Lucyna i Władysław Starak z Osowca
Jadwiga i Bernard Grund z Bierdzan
Rozalia i Oswald Spyra z Bierdzan
Elżbieta i Karol Bienek z Ligoty Turawskiej
Antonina i Ludwik Farys z Ligoty Turawskiej
Magdalena i Eryk Grzesik z Ligoty Turawskiej
Gertruda i Gerhard Skiba z Ligoty Turawskiej

Inga i Ewald Strzelczyk z Ligoty Turawskiej
Ingeborga i Józef Wodniok z Ligoty Turawskiej
Marta i Józef Grochol z Zakrzowa Turaw-
skiego
Waltranda i Adolf Michalczyk z Zakrzowa 
Turawskiego
Jadwiga i Jerzy Drung z Rzędowa.

Diamentowe Gody obchodziły 
następujące małżeństwa:
Stanisława i Stanisław Golik z Turawy
Elfryda i  Franciszek Matysek z  Turawy-
Marszałek
Anna i Roman Gabor z Kotorza Wielkiego
Marina i Eugeniusz Szmak z Kotorza Małego
Anna i Rudolf Plotnik z Zawady
Zyta i  Franciszek Grzesik z  Ligoty Turaw-
skiej
Elfryda i Paweł Janczyk z Zakrzowa Turaw-
skiego.

Magdalena Sadowska
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ANKIETA 
dotycząca zagospodarowania 

ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH  
na terenie Gminy Turawa 

....................................                               …………………. , dnia ……………...
imię i nazwisko

....................................
adres

....................................

....................................

Niniejszym  oświadczam,  że  na  terenie  mojej  posesji  położonej 

w ………………………………....................., ul. ……………………………………………..

odpady  biodegradowalne*  powstające  na  terenie  mojej  nieruchomości  zagospodarowuje 

we własnym zakresie poprzez:

          kompostowanie we własnym kompostowniku ;

          skarmiania zwierząt;

          inny sposób(podać jaki np. przekazywanie firmie).....................................................  

…........................................................................................................................................

(zaznaczyć odpowiedź)

Szacunkowa roczna  ilość  odpadów ulegających  biodegradacji  zagospodarowywana we 
własnym zakresie, w tym kompostowana na przydomowym kompostowniku :

    20 kg                40 kg                      60 kg                80 kg                 100 kg 

 

(zaznaczyć odpowiedź)

inna wartość:.............

(podać ile)                                                                                
                                                                                 ………………………..

podpis 

Dane osobowe mieszkańców będą jedynie informacją dla Urzędu Gminy Turawa, nie będą dalej przetwarzane. 

*odpady  biodegradowalne   -  odpady  ulegające  rozkładowi  tlenowemu  lub  beztlenowemu  przy 

udziale  mikroorganizmów.  Zaliczamy  do  nich  tzw.  odpady  zielone,  które  powstają  w  przydomowych 

ogródkach  (skoszona  trawa,  kwiaty,  chwasty,  liście,  igliwie,  gałęzie  krzaków  i  żywopłotów,  kora)  oraz  

odpady  kuchenne (resztki  żywności,  obierki  i  odpady  z  warzyw  i  owoców,  skorupki,  fusy  z  kawy  

i herbaty itp.). 
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 W  związku z  tym, że do tut. 
Urzędu w  dalszym ciągu notorycznie 
wpływają zgłoszenia dotyczące nienale-
żytego nadzoru nad psami, tj. brak wła-
ściwego zabezpieczenia na posesji (psy 
biegające po terenach ogólnodostępnych), 
Urząd Gminy Turawa ponownie przypo-
mina obowiązki właścicieli zwierząt.
Obowiązki w tym zakresie określa „Regu-
lamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Turawa” przyjęty w  dniu 
21 kwietnia 2006r. przez Radę Gminy Tu-
rawa Uchwałą Nr XXXIII/262/2006. 
Poniżej wyciąg z  przedmiotowego regu-
laminu: 

§ 16 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe 
zobowiązane są do sprawowania wła-
ściwej opieki nad nimi, mającej na celu 
ochronę przed zagrożeniem dla życia 
i  zdrowia ludzkiego lub uciążliwością 
oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 17 
Zabrania się :
1) pozostawiania zwierząt domo-
wych bez nadzoru, jeżeli nie są one na-
leżycie zabezpieczone lub nie znajdują 
się w pomieszczeniu zamkniętym lub na 

terenie ogrodzonym w sposób uniemożli-
wiający ich samodzielne wydostanie się,
2) wprowadzania zwierząt do pia-
skownic i  placów zabaw, terenów plaż 
i kąpielisk publicznych.

§ 18
1. Na tereny użyteczności publicznej psy 
mogą być wyprowadzane tylko na smy-
czy, a psy ras uznawanych za  agresywne: 
na smyczy i w kagańcu.
2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolo-
ne wyłącznie poza terenami użyteczności 
publicznej i w miejscach mało uczęszcza-
nych przez ludzi, pod warunkiem, że pies 
ma kaganiec, a właściciel lub opiekun ma  
możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem.

§ 19
Właściciel lub opiekun zwierząt domo-
wych zobowiązany jest do niezwłoczne-
go usuwania spowodowanych przez nie 
zanieczyszczeń z  pomieszczeń i  terenów 
użytku publicznego, w tym z klatek scho-
dowych, chodników, ulic, skwerów, zie-
leńców, parków.” 

 Powyższe wymagania obowią-
zują wszystkich mieszkańców, a brak ich 
respektowania będzie powodował kiero-

wanie wszelkich zgłoszeń do odpowied-
nich służb, tj. Policji, celem zastosowania 
sankcji karnych.  Sankcje karne z  tytułu 
niezachowywania zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności przy trzyma-
niu zwierząt:  grzywna do 250 zł  (podsta-
wa prawna: art. 77 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks Wykroczeń). 
 Mając powyższe na uwadze, 
zwracamy się z  apelem do mieszkańców 
posiadających zwierzęta, aby nie dopusz-
czali do sytuacji wymagających interwen-
cji organów ścigania. 

 Jednocześnie prosimy o  usza-
nowanie prawa innych mieszkańców do 
spokojnego poruszania się po terenach 
ogólnodostępnych i wspólnego użytku, by 
mieszkańcy, w szczególności dzieci i oso-
by starsze, nie obawiali się ataków ze stro-
ny napotykanych swobodnie biegających 
psów. Wzywamy również do sprzątania 
nieczystości po swoich psach. Zalegające 
na chodnikach i trawnikach psie odchody 
psują estetykę oraz powodują zanieczysz-
czanie środowiska (wnikanie zanieczysz-
czeń do gleby i wody). 

Danuta Piwowarczyk
inspektor ds. ochrony środowiska

oboWIĄZKI WłAŚCICIeLI ZWIeRZĄT 



f a l a 15Marzec 2011

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania 
umowy na odbiór odpadów komunalnych. Segregacja odpadów 
powinna być prowadzona w każdym gospodarstwie domowym   
w sposób pozwalający na wyodrębnienie:
•  papieru i tektury ( w tym opakowania, gazety, czasopi-

sma, itd.)
•  odpadów opakowaniowych ze szkła w  podziale na 

szkło bezbarwne i kolorowe,
• tworzyw sztucznych i metali,
• odpadów zielonych z ogrodów,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• przeterminowanych leków, 
•  chemikalii (farb, rozpuszczalników, olejów odpado-

wych itd.)
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlano-remontowych.

Jak postępować z różnymi rodzajami odpadów?

RODZAJ ODPADÓW POSTĘPOWANIE 

tworzywa sztuczne
szkło kolorowe i białe
papier, makulatura 

system segregacji odpadów „u  źródła” tzw. 
system workowy: 
•  worki żółte – tworzywa sztuczne, 
•  worki niebieskie – papier i makulatura, 
•  worki białe – szkło białe,
•  worki zielone – szkło kolorowe

bioodpady

•  przydomowy kompostownik (zagospoda-
rowanie we własnym zakresie)

lub 
•  przekazujemy firmie wywozowej w osob-

nych workach zakupionych u przedsię-
biorcy (na koszt posiadacza odpadów)

odpady niebezpieczne

•  oddajemy do pojemników specjalnie 
oznakowanych 
– kolor czerwony –ustawionych w miejsco-
wościach: Zawada, Kotórz Mały, Turawa, 
Bierdzany, Osowiec, Węgry

lub 
•  oddajemy do ruchomego  punktu zbiórki 

odpadów niebezpiecznych - organizowany  
w gminie raz w roku w miejscowościach: 
Turawa, Zawada, Kadłub Turawski, Bier-
dzany, Osowiec

–  usługa bezpłatna dla mieszkańców Gminy 
Turawa 

baterie i akumulatory

•  oddajemy do ruchomego punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych – organizowany 
w gminie raz w roku w miejscowościach: 
Turawa, Zawada, Kadłub Turawski, Bier-
dzany, Osowiec 

- usługa bezpłatna dla mieszkańców Gminy 
Turawa 
•  oddajemy do punktów prowadzących 

sprzedażlub wymianę  np. akumulatorów

zużyty sprzęt
elektryczny i elektro-
niczny 
(np. RTV, AGD) 

•  oddajemy w trakcie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych – dwa razy w roku 
(wiosna i jesień) lub

•  dostarczamy do siedziby firmy wywozowej 
– odbiór nieodpłatny

przeterminowane leki
 

•  oddajemy do ruchomego  punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych - organizowany  
w  gminie raz w  roku w  miejscowościach: 
Turawa, Zawada, Kadłub Turawski, Bier-
dzany, Osowiec  

- usługa bezpłatna dla mieszkańców Gminy 
Turawa
•  oddajemy w aptece, prowadzącej zorgani-

zowaną zbiórkę przeterminowanych leków

chemikalia (farby, oleje, 
rozpuszczalniki)

•  oddajemy do ruchomego  punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych – organizowany 
w  gminie raz w  roku w  miejscowościach: 
Turawa, Zawada, Kadłub Turawski, Bier-
dzany, Osowiec 

- usługa bezpłatna dla mieszkańców Gminy 
Turawa

odpady wielkogabarytowe 
(zużyte meble, itp.)

•  oddajemy w trakcie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych – dwa razy w roku 
(wiosna i jesień)

odpady 
budowlano-remontowe 
(gruz betonowy i cegla-
ny, dachówki, elementy 
ścianek gipsowych, tynki, 
tapety, okleiny, ceramicz-
ne elementy wyposażenia)               

•  zlecamy we własnym zakresie firmie 
wywozowej dostarczenie specjalnych kon-
tenerów, w których umieszczamy odpady 
(koszty usługi ponosi posiadacz odpadów)

•  zlecamy firmie remontowej, która odpo-
wiedzialna jest za wywóz odpadów zgod-
nie z obowiązującymi przepisami

•  odpadów budowlano-remontowych nie 
wolno porzucać w lasach, łąkach i innych 
terenach

azbest 
(demontaż i usuwanie 
pokryć dachowych zawie-
rających azbest)

•  zlecamy wyłącznie wykonawcom posiada-
jącym odpowiednie zezwolenie na prace 
związane z demontażem i usuwaniem 
azbestu (niedozwolone jest usuwanie azbe-
stu samodzielnie)

- wykazy firm dostępne są Urzędzie Gminy 
Turawa lub stronie internetowej WFOŚiGW 
w Opolu (www.wfosigw.opole.pl)
•  istnieje możliwość dofinansowania 

z WFOŚiGW w Opolu ul. Krakowska 53, 
45-018 Opole, tel. 77 45 -37-611.

Prawidłowa segregacja odpadów w gospodarstwach domowych 
umożliwia ich powtórne przetwarzanie. 

SEGREGUJĄC ODPADY, PRZYCZYNIAMY SIĘ DO ZMNIEJ-
SZENIA MASY ODPADÓW KIEROWANYCH  NA SKŁADO-
WISKO

Danuta Piwowarczyk
inspektor ds. ochrony środowiska

PoRADNIK PRoWADZeNIA PRAWIDłoWeJ SeGReGACJI oDPADÓW
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 Był rok 2009, kiedy to miałem 
przyjemność gościć u  siebie dla 
mnie nieznanego artystę mala-
rza, który czasowo zamieszkiwał 
w  wynajętym pokoiku w  starym 
młynie w Turawie.
 Ten samotny człowiek, pozba-
wiony stałych dochodów, zapo-
mniany przez dawnych, często 
sławnych przyjaciół, zmarł na raka 
w  hospicjum w  marcu ubiegłego 
roku.
 Ze względu na prezentowaną 
przez niego oryginalną postawę, 
pragnę mieszkańcom Turawy 
przybliżyć jego sylwetkę.
 Otóż Rudolf Kaluza urodził się 
w  Opolu, choć większość swego 
życia spędził na Zachodzie, gdzie 
zdobywał sławę i  uznanie. Był 
samodzielnym artystą, na mię-
dzynarodowym rynku reklamy 
i showbiznesu. Przez 30 lat praco-
wał dla koncernu „Marsa”, two-

rząc kampanie reklamowe. Jego wielkim 
klientem był również koncern „Revlon”.
 Tworząc w  Niemczech, Francji 
czy Stanach Zjednoczonych, nie przesta-
wał tęsknić za ukochaną Opolszczyzną. 
Do Opola na stałe wrócił w 2003r. Od tego 
też czasu działał charytatywnie w  mie-
ście, między innymi ozdabiając swoimi 
pracami pokoje w  Ośrodku Readapta-
cji Społecznej „Szansa” oraz w  domach 
dziecka. Jednak w sensie zawodowym i fi-
nansowym nie miał szczęścia, niemieckie 
oszczędności stopniały do zera, a  ciężka 
choroba dopełniła swego.
 Jego marzeniem, którego nie 
udało się spełnić za życia, była własna 
wystawa prac w  Opolu. Po śmierci arty-
sty pracownicy hospicjum wraz z innymi 
ludźmi dobrej woli postanowili spełnić 
wolę zmarłego. Wernisaż wystawy jego 
twórczości odbył się 14 grudnia 2010r. 
w  Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Opolu.

Walter Świerc

 W 2010 roku na zadania związane z konserwacją urzą-
dzeń melioracji szczegółowych wydatkowano kwotę w wyso-
kości 82 115 zł, z tego 23 030 zł - środki pochodziły ze składek 
Gminnej Spółki Wodnej w Turawie, a 59 085 zł finansowała 
Gmina Turawa. 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wpłaconych składek do 
ilości należnych oraz ogólną kwotę wydatkowania.

Lp. Sołectwo Należne 
składki

Kwota 
wpłacona

% Wpła-
conych 
składek

Kwota 
wydat-
kowana, 
w tym 
środki 
gminne

1 Bierdzany 6202,84 2472,91 40 2000

2 K a d ł u b 
Turawski

3345,22 3312,31 99 9300

3 K o t ó r z 
Mały

4106,34 2315 56 12300

4 K o t ó r z 
Wielki

1803,43 1276,05 71 7540

5 L i g o t a 
Turawska

5112,4 3411,3 67 9835

6 Osowiec 2586,63 110 4 300

7 Rzędów 2012,44 1071,68 53 0

8 Turawa 4534,24 1521,1 34 3640

9 Węgry 5146,87 1407 27 16400

10 Z a k rzów 
Turawski

3818,35 2633,7 69 5300

11 Zawada 8777,25 4010 46 15500

12 Wp ł y w y 
do wyja-
śnienia

xxxxx 746,34 xxxxx xxxxx

13 RAZEM 47446,01 23030,35 49 82115

Zestawienie wykonania poszczególnych prac w Sołectwach 

Sołectwo Węgry:
Wykonano i wydatkowano
– przy pomocy pracowników opłaconych przez PUP – odmulo-
no i udrożniono ok. 1,0 km rowu od przepustu przy ul. Młyń-
skiej do rz. Małapanew 
- odbudowano od podstaw rów gminny pomiędzy ul. Opolską a 
Obwodnicą za ok. 4000 zł.
Odbudowano przepust na ul. Młyńskiej za łączną kwotę ok. 
8000 zł. 
Zlecono wykonanie usługi geodezyjnej do określenia rzędnych 
wysokościowych rowu przy ul Młyńskiej i oznaczenia granic 
pomiędzy ul. Opolską a Obwodnicą. Łącznie wydatkowano ok. 
1500 zł.
Udrożniono rów, ok. 1 km od posesji Państwa Miętus w kierun-
ku Kolanowic –oraz rów na odcinku od przepustu przy posesji 
Pana Sochora do przepustu pod torami kolejowymi – (kierunek 
Kotórz Mały) – 1,5 km. – Łącznie wydatkowano ok. 2600 ze 
środków GSW.

RAZEM WYDATKOWANO – 13 800 zł. śr. gminne + 2600 
GSW = 16 400 zł.
     
Sołectwo Ligota Turawska:
Wykonano odmulenie rowów na długości 10 km za ok. 9835 zł. 
Ponadto pracownicy z PUP udrożnili spływ wód opadowych 
przy ul. Głównej.

Sołectwo Zakrzów Turawski
Udrożniono rowy przy ulicach Szkolna i Polna o łącznej długo-
ści ok. 2,5 km. Ponadto zakupiono przepusty do zamontowania 
na ul Poliwodzkiej. Będą one montowane wiosną br.
Łączne wydatkowanie 5300 zł.
Sołectwo Zawada:

RUDoLF KALUZA, ZAPoMNIANY ARTYSTA W TURAWIe

SPRAWoZDANIe Z DZIAłALNoŚCI GMINNeJ SPÓłKI WoDNeJ W TURAWIe ZA 2010 R.
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Na terenie Zawady 
znajduje się wiele 
krzyży i kapliczek. 
W poprzednim nu-
merze kwartalnika 
„Fala” Kevin Moj 
przedstawił historię 
kapliczki przy ul. 
Oleskiej, w bieżą-
cym – prezentuje 

dzieje znajdującego się obok krzyża. 
Jerzy Farys

Krzyż przy skrzyżowaniu ulicy 
Oleskiej i Luboszyckiej

Historia krzyża na skrzyżowania dróg 
Oleskiej i Luboszyckiej w Zawadzie jest 
nie bardzo nam znana. Jak głosi historia 
przekazywana przez pokolenia, krzyż w 
tym miejscu stał od pokoleń (dokładniej 
daty nie da się ustalić). Krzyż lub krzyże 
w tym miejscu do roku 1959 były wyko-
nane z różnego rodzaju drzewa i były nie 
bardzo trwałe. W roku 1958 zamożny jak 

na owe czasy rolnik z Zawa-
dy Józef Jończyk postanowił 
wykonać krzyż z lastryka. 
Znaleziono fachowca, któ-
ry podjął się wykonania 
tego dzieła, zrobiono pro-
jekt i tak powstały elementy 
krzyża. Krzyż został przy-
wieziony z Koloni Gosła-
wickiej z warsztatu, gdzie 
powstał, do Zawady w nocy. 
A jego budowę przeprowa-
dzono też w nocy. Był to rok 
1959. Były to trudne czasy 
dla prowadzenia takiej in-
westycji. Krzyż wybudowa-
no pod osłoną nocy i jakoś 
się zaaklimatyzował nie bez 
przeszkód urzędników pań-
stwowych. Mimo proble-
mów krzyż stoi do dzisiaj.

Kevin Moj

Wykonano: 
– przy pomocy pracowników opłaconych 
przez PUP – udrożniono główne rowy 
znajdujące się pomiędzy budynkami w 
miejscowości Zawada (po lewobrzeżnej 
stronie jadąc od Opola). Długość tych ro-
wów to ok. 3 km.
- przy pomocy sprzętu odmulono rowy: 
od ul. Kolanowskiej do drogi krajowej 
(Kluczborskiej). Ten odcinek rowu był 
dwukrotnie czyszczony. Długość tego 
rowu to ok. 2 km. Od ul. Bocianowej do 
rz. Jemielnica – długość ok. 2 km.
- następnie odmulono rów przy ul. Bocia-
nowej do ul. Oleskiej. Długość tego odcin-
ka to ok. 500 metrów. W części, gdzie nie 
można było zastosować sprzętu ciężkiego, 
rów był czyszczony przez pracowników 
opłaconych przez PUP.
- odmulono rów od „lasku” przy ul Tu-
rawskiej do rz. Jemielnica. Rów ten był 
odmulany dwukrotnie. Długość tego 
rowu to ok. 1,5 km.
- na ul Kolanowskiej wykonano-odbudo-
wano przepust. Ponadto wykonano prze-
pust na drodze gminnej przy trasie Klucz-
borskiej (pomiędzy Kortami tenisowymi 
a zjazdem na Węgry).
Łącznie wydatkowano ok. 15 500 zł.

Sołectwo Bierdzany
Odbudowano przepust na cieku Jaźwinka 
za kwotę 2000 zł.

Sołectwo Kadłub Turawski
Odmulono 5 km rowów, wykonano-od-
budowano 2 przepusty na drodze gmin-
nej.
Ponadto ręcznie (umowa zlecenie) wy-
kopano 40 metrów rowu, oczyszczono 2 
studzienki rewizyjne oraz udrożniono 2 
przepusty w Kadłubie Turawskim.
Łącznie wydatkowano 9 300 zł.

Sołectwo Osowiec
Rozkopano przepust podczas powodzi.

Sołectwo Rzędów 
Nie wykonano żadnych prac melioracyj-
nych

Sołectwo Kotórz Mały
Rozkopano nielegalne zjazdy na działki 
przy ul Opolskiej. Odbudowano przepust 
łączący rowy na posesji Pani Śliwy. Pra-
cownicy z PUP oczyścili rów wraz z prze-
pustami przy ul. Zielonej. Ponadto oczy-
ścili rów pomiędzy ulicami Opolskimi 
(kierunek Kotórz Mały –Turawa i Kotórz 
Wielki).
Ciężkim sprzętem odbudowano rów 
od rz. Mała Panew w kierunku Kotorza 
Wielkiego.
Dofinansowano odbudowę 2 przepustów 
na ul. Opolskiej.
Łącznie wydatkowano 12 300 zł.

Sołectwo Kotórz Wielki
Oczyszczono rowy pomiędzy budynka-
mi, zakupiono 3 przepusty, które będą 
montowane wiosną br. Odmulono stawek 
wraz z częściowym odmuleniem rowu 
– w kierunku Kotorza Małego. Zlecono 
geodecie określenie granic rowu gminne-
go (od stwku w kier. Kotorza Małego).
Łącznie wydatkowano 7 540 zł.

Sołectwo Turawa
Odbudowano przepust na ul Sosnowej, 
zlecono wykonanie odmularką czyszcze-
nia rowów „po lewej stronie ul. Sosnowej”
Łącznie wydatkowano 3 640 zł.

Podsumowując wykonanie powyższych 
zadań:
- odmulono ok. 45 km rowów, odbudowa-
no 11 przepustów.

Walne Zgromadzenie Przedstawicie-
li Gminnej Spółki Wodnej w Turawie w 
dniu 4 marca 2011 r. podjęło uchwałę o 
przyjęciu na 2011 rok rocznej składki na 
rzecz Spółki Wodnej w wysokości 7 zł od 
1 hektara fizycznego oraz 12 zł od każde-
go właściciela posesji.

Sporządził: Piotr Dziedzic - Kierownik 
Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

KAPLICZKI I KRZYŻe GMINY TURAWA
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ZAMKI I PAłACe NA oPoLSZCZYŹNIe – PAłAC W TUłoWICACH

WYboRY Do MłoDZIeŻoWeJ RADY GMINY TURAWA 2011
zgłoszenia kandydatów do 30 marca!, 

wybory już 2 kwietnia!

Za pośrednictwem „Fali” chcemy zaprosić 
młodzież gminy Turawa do wzięcia czyn-
nego udziału w wyborach do Młodzie-
żowej Rady Gminy. Młodzieżowa Rada 
to miejsce, gdzie każdy młody mieszka-
niec naszej gminy może realizować swo-
je pomysły, które będą miały pozytywny 
wpływ na rozwój lokalnej społeczności. 
Jako głos doradczy dla Rady Gminy oraz 
gminnych władz, działalność w jej struk-
turach daje możliwość przedstawiania 
potrzeb młodzieży na szerszym forum. 
Młodzieżowa Rada Gminy Turawa działa 
od 2004 roku, tegoroczne wybory pozwo-
lą wyłonić nam młodzieżowych radnych 
IV kadencji, którzy przez kolejne dwa lata 
będą mogli realizować swoje pomysły. Za-
chęcamy do startu w wyborach. 
Jak zostać radnym Młodzieżowej Rady? 
– to bardzo proste!. Na stronie www.tu-
rawa.pl w zakładce Młodzieżowa Rada 
Gminy znajdziecie formularz „karta po-
parcia” do pobrania, na którym należy 
zebrać odpowiednią liczbę głosów popar-
cia (wystarczy dziesięć podpisów miesz-
kańców gminy w wieku od 15 lat – patrz 
ordynacja wyborcza do MRGT na stro-
nie www.turawa.pl), które upoważniają 

kandydata do zostania radnym. Komisja 
skrutacyjna w terminie od 26.03 (sesja 
przedwyborcza) do 30.03 (zakończenie 
weryfikacji) sprawdzi wiarygodność ze-

branych podpisów i potwierdzi spełnie-
nie warunków wymaganych do zostania 
radnym. Wybory do MRGT zgodnie z 
ordynacją wyborczą przybrały formę 
wewnętrzną, co oznacza, że pozytywnie 
zweryfikowani radni spośród siebie pod-
czas wyborów, które odbędą się 2 kwiet-
nia 2011 roku (szczegóły: www.turawa.pl) 
wybiorą przewodniczącego, pozostałych 
członków prezydium oraz przewodniczą-
cych komisji tematycznych. 
Ubiegłe lata pozwoliły stworzyć spraw-
nie działające struktury MRGT, co dziś 

pozwala na efektywne współtworzenie 
naszej lokalnej rzeczywistości społeczno 
– kulturalnej. Jeszcze raz gorąco zachęca-
my wszystkich, którzy mają chęć działać 
na rzecz młodzieży i lokalnego społeczeń-
stwa, do wzięcia udziału w wyborach. 
Działając w MRGT, masz wpływ na to, 
co dzieje się w twoim otoczeniu, tworzysz 
ofertę kulturalną dla dzieci i młodzieży z 
twojej okolicy, reprezentujesz głos mło-
dzieży na forum całej gminy i zabiegasz 
o interesy młodych mieszkańców twojej 
miejscowości. MRGT to miejsce, gdzie 
pozytywnie spożytkujesz swoją energię! 

NIE SIEDŹ W DOMU – ZACZNIJ 
DZIAŁAĆ! WYSTARTUJ  
W WYBORACH DO  
MŁODZIEŻOWEJ RADY  
GMINY TURAWA !

SZCZEGÓŁY
ZASADY WYBORÓW, FORMULARZ 
POPARCIA, BIEŻĄCE INFORMACJE 
www.turawa.pl oraz pod numerem  
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Przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Gminy TURAWA

Sebastian Klotka

Druga Wojna Światowa, nowe ideologie, 
brak właścicieli oraz chęć odwetu sprzyja-
ły niszczeniu, rozkradaniu, a nawet pod-
palaniu niektórych obiektów. Stan wielu 
pozostałych zabytków jest w chwili obec-
nej fatalny. Proces powolne-
go niszczenia trwa.
Pałac w Tułowicach szczę-
śliwie nie podzielił losu 
większości zabytków archi-
tektonicznych na Opolsz-
czyźnie. Wprawdzie wiele 
cennych elementów wypo-
sażenia wnętrz zlikwidowa-
no podczas remontów i prac 
adaptacyjnych, to jednak 
obiekt prezentuje się bardzo 
okazale.
Pałac położony jest w połu-
dniowo-wschodniej części 
wsi. Po wydzieleniu dóbr 
niemodlińskich z obszaru 
księstwa opolskiego, Tuło-
wice przeszły w ręce rodu 
Püklerów, następnie hra-
biów Zierotin. W roku 1705 

w formie wiana otrzymali je hrabiowie 
Praschma z Niemodlina. W roku 1824 
hrabia Louis von Praschma zlecił prze-
prowadzenie prac modernizacyjnych re-
zydencji architektowi z Mediolanu. Pod 

koniec XIX w. właścicielami Tułowic 
zostali hrabiowie von Frankenberg i Lu-
dwigsdorf von Schellendorf. 
Hrabia Fryderyk, generał – lejtnant hu-
zarów, przebudował pałac w obecnie za-

chowanym stylu neorenesan-
sowym. Po jego śmierci dobra 
tułowickie odziedziczył jego 
syn Konrad. W latach 30. XX 
wieku został skonfiskowany, 
ponieważ Frankenberg należał 
do czynnych opozycjonistów 
Hitlera. W roku 1937 część ma-
jątku odkupił przedsiębiorca z 
Opola, natomiast pozostałą 
część przeznaczono na ośrodek 
szkoleniowy leśnictwa. W cza-
sie Drugiej Wojny Światowej i 
tuż po jej zakończeniu w pała-
cu mieścił się szpital wojskowy. 
Po wojnie obiekt zagospodaro-
wało Nadleśnictwo Tułowice.

Walter Świerc

Pałac w Tułowicach (rys. Walter Świerc)
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bUDŻeT GMINY TURAWA W 2011R.

WAŻNe DLA JUbILATÓW

ZIMA W LeSIe

 Budżet Gminy Turawa na 2011r. 
został uchwalony na sesji Rady Gminy 
w dniu 18 lutego 2011r. Plan dochodów 
wynosi 27 932 740zł, natomiast plan wy-
datków 29 638 740zł. Dla zrównoważenia 
budżetu konieczne będzie zaciągnięcie 
pożyczki w wysokości 1 700 000zł. Ponad 
30% budżetu stanowią wydatki majątko-
we, wydatki bieżące zaplanowane zostały 
na poziomie roku 2010. Również  dotacje 
dla Caritas, Gminnej Biblioteki i LZS-ów 
pozostaną takie same, jak w roku ubie-
głym.  W związku z kolejnym etapem bu-
dowy kanalizacji w gminie, przez najbliż-
sze dwa lata wydatki będą bardzo ogra-

niczone. Na dofinansowanie kanalizacji 
gmina przekaże spółce WiK Turawa po-
nad 12 mln zł. W planie inwestycji znajdą 
się tylko inwestycje rozpoczęte oraz te, 
na które gmina otrzyma dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej.  Sołectwa 
będą mogły realizować przedsięwzięcia 
zaplanowane w ramach Funduszu Sołec-
kiego, nie będzie jednak możliwe dodat-
kowe dofinansowanie poszczególnych so-
łectw. Również remonty bieżące obiektów 
gminnych obejmą przede wszystkim usu-
wanie awarii oraz wykonanie prac naj-
bardziej potrzebnych. Ze środków prze-
ciwdziałania alkoholizmowi dalej będą 

funkcjonować świetlice środowiskowe. 
Zadaniem priorytetowym w bieżącym 
roku będzie melioracja rowów. Na ten cel 
zostaną przeznaczone środki z budżetu 
gminy oraz składki , jakie zbierze Gmin-
na Spółka Wodna. Po ciężkiej zimie nasze 
drogi wymagają wielu napraw. Kilkadzie-
siąt tysięcy gmina wydała już w tym roku 
na odśnieżanie, środki jakie zostały na 
remonty dróg będą musiały być wydatko-
wane bardzo rozważnie.

Maria Zubeil – Skarbnik Gminy

Jeśli wśród naszych mieszkańców gminy 
znajdują się małżeństwa, które zbliżają 
się do złotego jubileuszu, to podaję kilka 
istotnych faktów przydatnych do zgłosze-
nia tej uroczystości.
Jubilaci lub ich najbliżsi muszą jednak 
sami zadbać o to, by Urząd Stanu Cywil-
nego wystosował wniosek o nadanie me-

dalu przez prezydenta RP, na podstawie 
którego Jubilaci zostaną uhonorowani. 
Obowiązkowo trzeba więc stawić się w 
USC i złożyć stosowne dokumenty:
- podanie
- dowody osobiste /do wglądu/
- odpis aktu małżeństwa /jeżeli ślub był w 
innym urzędzie/.

Należy dodać, że Urząd należy powiado-
mić przynajmniej z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem. 

Kierownik Urzędu  
Stanu Cywilnegow Turawie 

mgr Agnieszka Balewska

Podczas 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ 20 grudnia 2006 r. ustanowiono rok 
2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. 
Wezwano wszystkie państwa w ONZ 
z odpowiednimi organizacjami rządo-
wymi, pozarządowymi, sektorem pry-
watnym i innymi podmiotami do pod-
jęcia wspólnego wysiłku, którego celem 
jest podniesienie świadomości na temat 
zrównoważonego zarządzania, ochrony i 
zrównoważonego rozwoju wszystkich ro-
dzajów lasów. 

Do działań związanych z Międzynaro-
dowym Rokiem Lasów aktywnie włą-
czają się leśnicy z Nadleśnictwa Turawa, 
przygotowując na przestrzeni całego 2011 
roku wiele okolicznościowych akcji, przy-
bliżających wszystkim zainteresowanym 
tematy związane z lasem. Jedną z naszych 
zimowych propozycji jest akcja „Zima 
w lesie”, adresowana głównie do dzieci i 
młodzieży, której szczegóły można uzy-
skać zasięgając informacji w nadleśnic-
twie.

Zimą las żyje innym, nieznanym przecięt-
nemu turyście rytmem. Leśnicy znają ta-
jemnice drzew i krzewów w stanie bezlist-
nym, przygotowania roślin i zwierząt do 
zimy, bez trudu wskazują kierunki świata. 
Łatwo odnajdują ślady i tropy „leśnej spo-
łeczności”. Ciepła odzież i wygodne buty 
wystarczą, aby bez przeszkód cieszyć się 
urokami natury. Zapraszamy na zajęcia 
przyrodniczo-leśne zimą. 

Nadleśnictwo Turawa

 Na łamach naszego kwartalni-
ka pragnę to ważne, a zarazem tragiczne 
zdarzenie odnotować, choć parafia je-
łowska nie leży w zasięgu gminy Turawa. 
Obiekt posiada jednak swój historyczny 
związek z Turawą i to za sprawą hrabiny 
Anny Barbary von Gaschin, która wspo-
magała jego budowę.
 Pierwszą świątynię o konstruk-
cji drewnianej zbudowano w Jełowej w 
1633r., w latach późniejszych uległa ona 
spaleniu. Dzisiejszy kościół wzniesiono 
już w 1645r., ten z kolei przetrwał 365 lat 
bez większych uszkodzeń. Taka sytuacja 
trwała jednak tylko do 16 grudnia 2010r., 
kiedy to w godzinach wczesnego popołu-
dnia wybuchł nieoczekiwanie pożar.

 Dzięki miejscowej straży po-
żarnej i mieszkańcom wsi, uratowano 
większość cennego wyposażenia. Między 
innymi: Najświętszy Sakrament, figury, 
obrazy oraz stacje drogi krzyżowej.
Jak stwierdzono, pożar rozpoczął się w 
zakrystii, przenosząc się na dach i nisz-
cząc po drodze krokwie stropu nawy 
głównej. Pożar ugaszono dopiero o godz. 
19.00 wieczorem. W akcji ratowniczej 
uczestniczyło 14 jednostek straży pożar-
nej. Prawdopodobną przyczyną pożaru 
była awaria instalacji elektrycznej. Koszt 
remontu świątyni przekroczy sumę 700 
tys. zł.

Walter Świerc

PoŻAR W KoŚCIeLe ŚW. bARTłoMIeJA W JełoWeJ
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Historię, szczególnie tę dotyczącą nasze-
go regionu, powinniśmy odkrywać nieza-
leżnie od tego, czy nasi przodkowie byli w 
niej ofiarami, czy oprawcami, czy jest ona 
dla nas bolesna, czy też napawa nas dumą. 
Myślę, że nasza szkolna wiedza histo-
ryczna i przekazy rodzinne uświadomiły 
nam, jak wielkim dramatem jest wojna 
dla wszystkich, którzy ją przeżyją.
Ale przeszłość nie może nas dzielić, a jej 
odkrywanie, nawet tych białych kart hi-
storii, powinno służyć budowaniu wspól-
nej przyszłości opartej na wzajemnym 
poszanowaniu, tolerancji, a jeśli trzeba - 
wybaczeniu.
 W celu pogłębienia tego tematu 
przeprowadziłam kilka rozmów, które  
naświetliły mi losy ludzi żyjących w tam-
tych czasach.

Georg Reiman lat 85

 W lutym 1943 roku zostałem 
powołany do wojska. Miałem wtedy nie-
spełna 18 lat. Był to wielki cios dla moich 
rodziców, gdyż czterech starszych synów 
już poszło na wojnę i teraz miał ich opu-
ścić ostatni -  najmłodszy. Ale nie było 

rady. Początkowo umieszczono mnie w 
Formacji Robotniczej. Następnie przenie-
siono do Gliwic na solidne szkolenie woj-
skowe, gdzie między innymi zdobyłem 
uprawnienia do prowadzenia samochodu 
i czołgu. Po ukończeniu 18. roku życia zo-
stałem natychmiast przeniesiony do Ża-
gania i wcielony do 5 Dywizji Pancernej 
– III Rzeszy.

 Do dnia dzisiejszego pamiętam okrop-
ną noc wywozu do Rosji. Strach, uczu-
cie wielkiej niewiadomej. Po uciążliwej i 
długiej podróży ulokowano nas w rosyj-
skich lasach niedaleko wsi Kalinkowicia.  
Pierwszą bitwę z wojskami radzieckimi 

stoczyliśmy 2 grudnia 1943 roku, a  naj-
cięższa bitwa miała miejsce 16 grudnia 
tegoż samego roku. Początkowo walczy-
łem jako żołnierz grup marszowych, póź-
niej jako kierowca dwunastoosobowego 
wozu pancernego. Jesień i zima 1943\1944  
upłynęły pod znakiem  licznych akcji 
przeciwpartyzanckich i walk odpiera-
jących natarcia radzieckie, np. walki w 
okolicach Orsy, Witeps,... . Niestety ataki 
radzieckie były coraz silniejsze i 5 Dywi-
zja cofała się na Litwę  w okolice Wilna, a 
po czasie dotarliśmy aż do Gołdapi .Tam 
braliśmy udział w kontrataku oddziałów 
rosyjsko – polskich. Gdy Rosja przygoto-
wywała się do ofensywy na Berlin, uloko-
wano nas w Królewcu. 

31 Panzer Regiment Panzerkamfwagen II 
die Roten Teufel

Czas zatrzymał się w miejscu. Dziwne 
uczucie, ale nieunikniony był już upa-
dek III Rzeszy i wycofywaliśmy się dalej. 
Dotarliśmy nad Bałtyk. Tam na łódkach 
przedostaliśmy się na Hel, a następnie 
statkiem na wyspę Rugię, skąd już w luź-
nych grupkach udało nam się dotrzeć po-
ciągiem do Hamburga. Niestety, powrót 

„ZWYKLI LUDZIe, NIeZWYKłe WYDARZeNIA”

Wiersze Hrabiego

Des Waldes Hütern

Ist schwerer verantwortlich keine tätige 
Hand

Als die des Mannes im grünen Gewand,
Der den heimischen Wald betreut und 

pflegt,
Der den Bäumen die Axt an die Wurzel 

legt.

Was ist Voreltern schufen, was ein Jahr-
hundert

Von Unfall verschont, gehegt und be-
wundert

Gott wachsen ließ zu vollendeter Pracht,
Wird durch wenige Hiebe zu Fall ge-

bracht,

Wandert –ein Leichenzug- in ein Ver-
ließ

Und zur Steppe wird ein grünendes 
Paradies.

Freilich: es sät diese gleiche Hand
Zukunftswälder in traufrisches Land.

Doch die Kinderzeit, die der Sämann 

erlebt,
Ist mit soviel Gebrechen und Not ver-

webt,
Bedarf solcher Pflege, so treuer Hut,
Daß nur der eines Volkes kostbarstes 

Gut

Als Arzt und als Helfer betreuen kann,
Dessen Lebensberuf schon im Walde 

begann,
Zu dem jeder Baum, jede Blume spricht,
Dessen Hand keinen Ast ohne Not ze-

rbricht.

Der Mann, will er späteres Urteil be-
stehn,

Muß den künftigen Wald schon vor 
Augen sehn.

Auf zwei steinernen Tafeln stand Gottes 
Gebot,

Als ein wanderndes Volk kam in 
Wüstennot.

Im deutschen Walde geschrieben stehn
Gottes Gesetze, die nie vergehn.

Doch wird der nur entziffern die heilige 
Schrift,

Den jeder Axthieb als Mahnung trifft,

Der besinnlich jede Folge erwägt,
Eh’ sein Todesurteil läutert und schlägt.

Gott näher als andere sind –glaube es 
mir-

Die schaffenden Menschen im grünen 
Revier.

Ein sechster Sinn ist zumeist ihnen 
eigen,

Geboren im Dämmern, von schattenden 
Zweigen

Ängstlich verwahrt, ein gestaltender 
Sinn:

Voraussicht der Zukunft. Doch fehlt 
sein Gewinn,

Da ein spät’res Geschlecht erst vom 
Bildhauer spricht,

Der dann lang schon entlassen aus irdi-
schen Pflicht:

Wessen Leben im Doome des Waldes 
verrann,

Ist zum Domherrn von Gott ein berufe-
ner Mann.

Wybrał
Alfred Kupka

1939r.- 14 Schutzen Rehiment 
Oppeln\ Stephanshoh 5. Panzer – Division

 Koszary Wojskowe w Opolu

Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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do domu rodzinnego nie nastąpił tak 
szybko. Dopiero po licznych perypetiach 
we wrześniu 1946 roku zagościłem w ro-
dzinnym domu. Jednak ta rzeczywistość 
powojenna nie była prosta . Nie potrafi-
łem długo znaleźć sobie miejsca. Paro-
krotnie próbowałem wrócić do Niemiec. 

Niestety, a właściwie dobrze się stało, bo 
to właśnie tutaj na śląskiej ziemi podjąłem 
pracę, założyłem rodzinę, wybudowałem 
dom i  żyję do dnia dzisiejszego. 

Gertruda Koch lat 86

 Moja pamięć coraz częściej 
mnie zawodzi, ale wiele obrazów, wspo-
mnień- szczególnie osobistych, a zarazem 
drastycznych z okresu wejścia Rosjan do 
naszej wioski nie zatrze ani mój podeszły 
wiek, ani utrata pamięci.
  Kiedy dowiedzieliśmy się o zbli-
żających się wojskach sowieckich, zebra-
liśmy się u sąsiada, aby omówić strategię 
zachowania i postępowania. Wiadomo 
bowiem już wtedy było, że Rosjanie  po-
trafią być okrutni, grabią i hańbią kobie-
ty. Aby uniknąć tych upokorzeń (miałam 
wtedy 21 lat), należało mnie i inne młode 
kobiety ucharakteryzować na staruszki. 
Do dziś pamiętam, jak broniłam się przed 
założeniem łachmanów i chusty babci. 
W tym czasie w domu mieszkała oprócz 
mnie mama i ciocia. Wiedziałyśmy, że 
trzy bezbronne kobiety są szczególnie na-
rażone na szykany żołnierzy. Ponieważ 
front przesuwał się szosą, przy której stał 
nasz dom, przeprowadziliśmy się do zna-
jomych mieszkających pod lasem daleko 
od szosy. Kiedy po kilku dniach wrócili-
śmy do swojego domu, był splądrowany, 
zniknęły nasze rowery, a spiżarka też była 
opróżniona. Moja mama, patrząc na puste 
regały, ze łzami w oczach powiedziała tyl-
ko ‚’No cóż, na pewno byli głodni’’.

Szczególnie pamiętam dzień, kiedy woj-
sko radzieckie pojawiło się u nas w domu 
całkiem znienacka. Byłam akurat w szo-
pie po drewno. Gdy usłyszałam męskie 
głosy, rzuciłam się do ucieczki. Biegłam 
w stronę dzisiejszej ulicy Starej. Któryś 
z nich musiał mnie zauważyć i zaczął 
do mnie strzelać. To były straszne chwi-
le, które później prześladowały mnie w 
snach. Po raz pierwszy w życiu widziałam 
śmierć przed oczami, czułam, że zostanę 
trafiona i upadnę martwa na miedzę. Wi-
działam się leżącą na miedzy i moją mamę 
krzyczącą z rozpaczy. Biegłam coraz szyb-
ciej nie odwracając się za siebie. Nie wi-
działam, czy któryś z żołnierzy biegnie za 
mną, słyszałam tylko odgłos strzałów. W 
pewnym momencie potknęłam się i upa-
dłam. Jakiś czas leżałam nieruchomo jak 
sparaliżowana, czekając, kiedy poczuję 
nad uchem lufę karabinu. Na szczęście 
nic takiego się nie stało. Po kilku lub kil-
kunastu minutach podniosłam się i rozej-
rzałam. Byłam sama, nikt mnie nie gonił, 
a strzały też ucichły. Poszłam do znajo-
mych, a wieczorem wróciłam do domu. 
Nie wiem, jak to się stało, że przeżyłam. 
Może ten Rosjanin nie chciał mnie trafić, 
może chciał mnie tylko postraszyć.
Na szczęście nie wszystkie spotkania z 
Rosjanami miały taki agresywny prze-
bieg. Kiedyś do naszego domu przyszedł 
oficer, aby nas przestrzec przed innymi, 
którzy mieli nadejść. Może uratował nam 
wtedy życie, gdyż dzięki jego informacji 
mieliśmy czas schować się znowu pod la-
sem u znajomych, no i zabrać z sobą to, co 
najcenniejsze, i niezbędne do życia rzeczy.
Ta wojna była okrutna dla wszystkich, 
również dla mojej rodziny, ponieważ roz-
dzieliła mnie i moich braci. Bracia nie 
mogli po wojnie wrócić z Niemiec, gdzie 
najpierw pracowali w ‚’Arbeitsdienst’’, a 
później zostali wcieleni do służby wojsko-
wej do Wehrmachtu. Po wojnie nie mogli 
wrócić do domu, bo zamknięto granice. 
Moja mama zobaczyła synów dopiero w 
1964 roku, czyli po ponad dwudziestolet-
niej rozłące. Niestety, przyjechali tylko w 
odwiedziny, gdyż w Niemczech założyli 
rodziny. Ja sama straciłam narzeczonego, 
który zginął w 1944 roku. 
Wojna i jej skutki nacisnęły piętno na ca-
łej mojej rodzinie i moim osobistym ży-
ciu. Mój już nieżyjący mąż walczył rów-
nież jako żołnierz Wehrmachtu w Afrika 
Korps u generała Rommla. Pod koniec 
wojny dostał się do niewoli amerykań-
skiej, gdzie przebywał do 1949 roku. Póź-
niej został deportowany do Anglii. Miał 

zamiar (jak mi potem opowiadał) nie 
wracać do Kadłuba, bo to nie była już ta 
sama ojczyzna, mimo iż się tu urodził.
Będąc w Anglii, ciągle widział mój dom 
(byliśmy sąsiadami) i mnie stojącą na 
ganku. Na dodatek jego matka gorąco 
prosiła go w listach, aby wrócił. I wrócił. 
Dla mnie i dla rodziców. W 1951 pobra-
liśmy się. Jednak jako Niemiec do śmierci 
cierpiał z powodu utraconej ojczyzny- 
Śląska, podobnie jak ja i moi rodzice.

Maria Staś lat 73
 Do dzisiaj pamiętam ten strach i 
jak mocno biło moje serduszko w dziecię-
cej piersi w styczniu 1945 roku.
 Mieszkałam wtedy z moją mamą 
i rodzeństwem, tj. trzy lata starszą siostrą 
i trzy lata młodszym bratem w Jełowej. 
Nasz tato został wcielony do Wermachtu 
i musiał iść na wojnę, a mama została z 
nami sama.
W styczniu 1945 roku przez okoliczne 
nasze wioski przechodziła linia frontu i 
przemarsz wojsk radzieckich, czyli jak to 
się u nas mówiło, przechodził ‚’front’’.
Przez Jełowę też miał przechodzić, więc 
ludzie na ten czas uciekali ze swoich do-
mów do lasu. Nasza mama nas ubrała i też 
ruszyliśmy wszyscy do lasu w stronę Łub-
nian, żeby przeczekać ten czas.
Kiedy tak jechaliśmy w stronę tego lasu, 
szła ku nam pewna kobieta, która powie-
działa, że: ‚’Ruscy, którzy tu idą, zabijają 
każde dziecko i każdą kobietę, które spo-
tkają na swojej drodze’’.
Byłam wtedy zaledwie 8-letnim małym 
dzieckiem, ale zrozumiałam treść tych 
słów i co one dla nas znaczą.
Tego lęku i strachu, który przeżyliśmy 
jako małe dzieci, nie da się opisać.
Dzięki Bogu, przetrwaliśmy jednak ten 
okres.
Przez dwa dni w głębokim lesie, pamię-
tam jak mama gotowała nam herbatkę ze 
śniegu, bo nie było wody. W oddali było 
słychać ciągłe strzały i wybuchy, prze-
marsz wojska i głośne krzyki ‚’hurej’’.
Po tych strasznych dwóch dniach wrócili-
śmy do domu i okazało się, że nie ma na-
szej jedynej krowy, która była żywicielką 
dla całej naszej rodziny.
I znowu następuje trudny okres dla nas.
To były niedobre i ciężkie czasy i samo się 
nasuwa na usta: ‚’nigdy więcej wojny’’, bo 
doświadczeń z dzieciństwa nigdy się nie 
zapomni!

Astrid Matysek

31 Panzer Regiment Panzerkamfwagen II 
die Roten Teufel

<- dokończenie z poprzedniej strony
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„KoRKoWe...” - A Co To TAKIeGo?
Korkowe, tak zwyczajowo mówi się na 
środki budżetowe przeznaczone na finan-
sowanie zadań Gminy w zakresie profi-
laktyki przeciwalkoholowej. Skąd nazwa? 
Ano stąd, że każdy podmiot prowadzący 
sprzedaż detaliczną napojów alkoholo 
wych musi otrzymać koncesję, a co za tym 
idzie, dokonać stosownych opłat. 
   Nie inaczej jest i w naszej Gminie. Pie-
niądze, które wpływają do kasy Urzędu z 
opłat za koncesję, zgodnie z Ustawą o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi z 1982 r., przeznacza-
ne są na działania profilaktyczne. Główny 
wydatek to finansowanie działalności 
świetlic środowiskowych, których w na-
szej gminie jest 9. Działa również Punkt 
Konsultacyjny, gdzie można za darmo 
uzyskać poradę specjalisty terapii uzależ-
nień oraz psychologa. Punkt ten czynny 
jest w każdy wtorek od godz. 15.30, a sie-
dzibę ma w budynku urzędu w pokoju nr 
3 na parterze.
Ze środków na przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi korzystać może również każde 
sołectwo, wykorzystując przyznane środ-
ki na tworzenie miejsc i warunków do 
uprawiania sportu, zabawy lub rekreacji. 
Na wsparcie mogą też liczyć instytucje 
i kluby sportowe, których działalność 
służy rozwiązywaniu problemów alko-
holowych. Co roku dzięki „korkowemu” 
trampkarze i juniorzy mogą rozgrywać 
turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy 
Turawa. Młodzieżowa Rada Gminy Tu-
rawa, organizując swoje przedsięwzięcia, 
też może liczyć na dofinansowanie. Jed-

nak nie tylko dofinansowujemy działa-
nia, inicjujemy przedsięwzięcia mające na 
celu profilaktykę alkoholową skierowaną 
głównie do młodzieży, stąd staramy się 
na różne sposoby dotrzeć do świadomości 
młodych ludzi, by uzmysłowić szkodli-
wość alkoholu i szkody społeczne, jakie 
niesie jego spożywanie. Jest to możliwe 
dzięki współpracy ze szkołami z terenu 
Gminy Turawa. Szkoły też liczyć mogą 
na wsparcie finansowe przy organizacji 
wycieczek, zielonych szkół oraz doży-
wiania  uczniów z rodzin z problemem 
alkoholowym. Akcja „Biała zima”, czyli 
zimowiska, są całkowicie finansowane ze 
środków przeciwalkoholowych. 
  Ważnym elementem profilaktyki alko-
holowej jest działalność Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Dzięki staraniom jej członków 
można uzyskać daleko idącą pomoc w 
zakresie uzależnienia i współuzależnie-
nia od alkoholu. Co najważniejsze, każda 
osoba, która zwraca się o pomoc, może 
liczyć na wsparcie i anonimowość. 
   Bardzo często spotykam pytania zada-
wane przez sprzedawców „na co idą te 
nasze pieniądze...?”.    Wydatków nieste-
ty jest więcej niż wpływów. Nie możemy 
jednak zezwalać na otwieranie punktów 
w każdym miejscu i bez limitu. To Ko-
misja opiniuje wnioski o sprzedaż alko-
holu na terenie gminy. Można nazwać to 
błędnym kołem, czyli im więcej miejsc, 
gdzie można kupić alkohol, tym więcej 
pieniędzy  na działania profilaktyczne. 
Tak to niestety jest sformułowane, tyle 

że nikt nikomu nie każe się upijać, al-
kohol jest szkodliwy i to w każdej ilości, 
ponieważ oprócz szkód zdrowotnych 
powoduje również większe spustoszenie. 
Niejednokrotnie uzależnienie jest powo-
dem rozpadu rodziny, poprzedzonego 
przemocą wobec najbliższych. Ma też 
inne skutki, nieświadomie spożywając 
alkohol, niejednokrotnie w nadmiarze, 
kształtujemy wzorzec zachowań u dzieci, 
które na to patrzą. Jak to się dzieje? Kto 
odprawia dzieciom urodziny bez szampa-
na dla dzieci?  Kto zwraca uwagę, by nie 
organizować w domu imprez z alkoholem 
lub ograniczać w nich udział dzieci? Nasi 
milusińscy szybko się uczą, szybciej, niż 
nam się wydaje. 
  Nie da się opisać wszystkich działań, ja-
kie są podejmowane w ramach profilak-
tyki, ponieważ są one bardzo różnorodne, 
ale na pewno mogę powiedzieć, że środ-
ki na to przeznaczone nie są wydawane 
według zasady, „koncert życzeń”, jak to 
swojego czasu zostało określone. Jest ja-
sno określony i zatwierdzony Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Plan Fi-
nansowy, uchwalany oddzielnie na każdy 
rok kalendarzowy. Program ten umiesz-
czony jest na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Turawie w dziale BIP i zapoznać 
się z nim może każdy. 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki 
i przeciwdziałania Uzależnieniom

Adam Bochenek

Dotyk

Jestem Romeo ...dotknąłem kiedyś miłości - 
miała smak cierpki i gorzki. 

Jestem ptakiem schowanym w twych dłoniach, 
karmisz mnie sercem, a poisz rosą. 
Jestem wolny lub tak mi się zdaje, 

boję się światła, boję się ciemności. 
Skulony czekam na niewinność 
pełen nadziei palącej sumienie, 

dotknij mnie znowu 
i zabierz w czeluść bez nazwy, 

skuj w kajdany rozpalone słońcem 
i spraw, bym uwierzył w niewidzialność

Wędrówka

Jak księżyc wśród chmur czasem podążam, 
czasem pośród błękitu nieba widzę jak 

inni biegną, 
słyszę jak szepczą złorzecząc. 
Chciałbym wołać, krzyczeć, 

mówić że to nie tak, 
że wolniej... 

że inni ludzie... 
że piekło i niebo... 

Tylko po co? 
Każdy ma swoje szczęście zamknięte 

w czterech ścianach, 
warownię obsypaną pożądaniem, 

złością nienawiścią i pustką. 
Giniemy bez człowieczeństwa 
wystarczy zawisnąć jak księżyc 

i ujrzeć odbicie w słońcu, 
zostawić ślad 

w dobroci drugiego człowieka. 

Obraz
 

Namaluję łąkę, a na niej kwiatki  
tysiącami kolorów, 

będzie ciepło, więc namaluję słońce, 
wprawię trawę w kołysanie, niech stanie 

się wiatr. 
Wkoło będzie las - taki kolorowy 

niech pachnie ciszą i wiatrem. 
Namaluję też kamień - każdy wędro-

wiec tu spocznie, 
oczy nacieszy moją łąką, 

but rozsznuruje i wytrzepie kamyk. 
Ptaki być muszą nad moją łąką 
będą trelać ciesząc się życiem 

i jeszcze jedno chcę namalować... 
dwie małe dziewczynki. 

Tak mogę namalować szczęście... 
one na mojej łące 

                                                                                          
Gall
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Ostatnio pożyczyłem od pana Mariu-
sza Halupczoka ze Szczedrzyka książkę 
pt. „C.A.S. nad jez. Turawą”1 autorstwa 
Bernarda Jana Michalowskiego. W  1946 
r. Główna Kwatera Harcerzy wybrała 
Śląsk Opolski – tereny wokół Jeziora Tu-
rawskiego, jako miejsce Centralnej Akcji 
Szkoleniowej – C.A.S., aby pokazać repo-
lonizację ziem śląskich. Książeczka ta jest 
ciekawa, bo pokazuje życie harcerzy, ale 
również rodzimych mieszkańców żyją-
cych wokół Jezior Turawskich. Uczestni-
kami tego zjazdu harcerskiego byli harce-
rze – dorośli ludzie z całej Polski. Co jest 
bardzo istotne, w  publikacji tej ukazano 
harcerstwo nawiązujące do przedwojen-
nego skautingu. W okresie powojennym, 
co pokazano w tej publikacji, polskie har-

cerstwo nie było jeszcze upolitycznione. 
Również w czasie C.A.S.- u harcerze roz-
poczynali dzień od modlitwy i  porannej 
mszy świętej. Czternaście dni spędzonych 
przez tych młodych ludzi nad brzegiem 
Jeziora Turawskiego było dla nich moż-
liwością poznania miejscowej kultury 
i tradycji. Książkę tę warto przeczytać, bo 
przenosi czytelnika do czasów minionej 
1	 Wydaną	przez	Wydawnictwo	Zachodnie	
Poznań	w	1947	pt.	„C.A.S.	nad	jez.	Turawą”,	Centralna	
Akcja	Szkoleniowa	Głównej	Kwatery	Harcerskiej	na	
Śląsku	Opolskim	nad	jez.	Turawą.

epoki, gdy obowiązywał jeszcze inny sys-
tem wartości, niż obecnie. Przedstawiam 
najważniejsze wydarzenia z  dwutygo-
dniowego II C.A.S.- u  nad Jeziorem Tu-
rawskim, o tym spotkaniu napisano rów-
nież piosenkę, której tekst zamieszczono 
w tej publikacji:
Piosenka C.A.S.owa
(melodia i słowa H. R. Chojnackiego Jana 
z Chor. Mazowieckiej)
Szare płótna namiotów,
Stoją nad brzegiem Turawy – 
To drugi CAS już gotów.
Do twardej harcerskiej zaprawy.
Ta ziemia krwią ojców zroszona
Do wielkiej nas wzywa roboty.
Niech porwie nas praca szalona!
Niech biją nam serca jak młoty!
Instruktorskie drużyny
Zdają egzamin bojowy.
Wesołe, dziarskie miny,
Aż szumi bór stary, sosnowy.
Zapałem leśnej żywicy
Tak dobrze oddychać głęboko
I po tej śląskiej ziemicy
Drzeć buty, wędrując szeroko
Mazowsze, Łódź i Kraków
Warmia i Śląsk i Warszawa,
Nas wszystkich młodych Polaków
Łączy narodu sprawa…
1.08.1946 r. (czwartek)

Nareszcie jedziemy na kurs podharcmi-
strzowski. Wszystkie papierkowe formal-
ności załatwione… Bractwo z całej Wiel-
kopolski zjeżdża się – by za parę godzin 
tworzyć już jedną całą i „zgraną” drużynę 
kursową… Naszym wodzem będzie dh 
hm. Roman Ciesiólka. We wstępnych or-
ganizacyjnych pracach rzetelnie pomaga 
mu dh phm. Woliński. Zdążył już przybyć 
również dh phm. Wesołowski Tadek, któ-
ry ma szczerą wolę pogonić wszystkich 
„speców” od pionierki.

Szczęść mu Boże!
Już jedziemy!! 
…Ostatnie pożegnanie najbliższych, 
ostatnie okrzyki, polecenia i upomnienia. 
2.08.1946 r. (piątek)
Mija północ. Pociąg zatrzymuje się o 0.45 
na stacji Kluczbork, gdzie wysiadamy, by 
poczekać 4 godziny na pociąg następny, 
który ma zawieźć nas na miejsce przezna-
czenia… Tu nastąpił podział na zastępy… 
Po maleńkiej przechadzce przez napra-
wiający się most wchodzimy do „bydlę-
cego” wagonu, który już teraz ostatecznie 
zawozi nas do celu.
Kotórz Mały!
W  najlepszej atmosferze mijamy Kotórz 
Mały, by dojść do Kotorza Wielkiego.
Zatrzymujemy się przed kościołem. Jest 
ósma rano. Komendant wydaje rozkaz 
zdjęcia tornistrów i udania się do kościoła 
na dziękczynną Mszę św. Tu w  kościele, 
maleńkim, ale pięknym i czystym, po raz 
pierwszy zetknęliśmy się z tutejszą rdzen-
ną ludnością polską. Jest to lud na wskroś 
pobożny i  cichy. Pieśni śpiewane dowo-
dzą, że to nasi bracia, którzy aczkolwiek 
600 lat przebywali w niewoli – przetrwali 
i  zostali wierni. Prowadził i  przewodził 
im śp. Ks. Domański, prezes Związku Po-
laków w Niemczech… Płyną również pa-
ciorki za pomyślne rozpoczęcie i  udanie 
się kursu… Po drodze oglądamy sztucz-
ne jezioro Turawę… Po dwugodzinnym 
marszu drogą wijącą się wśród lasu, do-
chodzimy do miejsca CASu. Minął nas 
zespół filmowy, który zdążył uwiecznić 
nasz oddział na taśmie… I  tu dopiero 
zaczęła się praca: ustawienie namiotów 
i urządzanie obozu. 
3.08.1946 r. (sobota) 
Krótka modlitwa, mycie się i dalsza pra-
ca… Zbudowaliśmy kaplicę – namiot. 
Wieczorem ukończono całkowicie prace 

CeNTRALNA AKCJA SZKoLeNIoWA GłÓWNeJ 
KWATeRY HARCeRSKIeJ NA ŚLĄSKU oPoLSKIM 
NAD JeZIoReM TURAWSKIM W 1946 R. (CZĘŚĆ I)

Ciąg dalszy na następnej stronie ->

Zbiórka uczestników C.A.S.-u.

czestnicy C.A.S.-u. Program kursu.

Kartka upamiętniająca II C.A.S.,  
wydana w 1946 r. 

Udostępnił pan Mariusz Halupczok.
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obozowe… A  przed spaniem, przed od-
mówieniem modlitwy – wódz nasz prze-
mawia. Mówi krótko, lecz słowa wnikają 
głęboko do serc. Rozlega się modlitwa. 
Rozmodliła się brać harcerska, a las cicho 
wtóruje… Kładziemy się spać wzruszeni. 
Nawet i niebo płacze, zsyłając nam duże 
krople deszczu, które odbijając się od na-
miotów – usypiają wielkopolską brać har-
cerską.
4.08.1946 r. (niedziela)
Również nasi kapelani nie śpią. Odpra-
wiają Mszę św. O  godzinie 7.30 wspólna 
Msza św. dla całego obozu. Bardzo uro-
czyście wypadła Msza św., w czasie której 
odśpiewano szereg pieśni kościelnych… 
Biuletyn Informacyjny II CASu.

„W  dniu dzisiejszym odbyło się w  go-
dzinach przedpołudniowych uroczyste 
otwarcie II Centralnej Akcji Szkoleniowej 
Głównej Kwatery Harcerskiej na Śląsku 
Opolskim nad jez. Turawą. Komendant 
II CASu dh. hm. Studziński Gustaw za-
meldował Druhowi Naczelnikowi hm 
Kierzkowskiemu Romanowi 15 podo-
bozów chorągwianych z  udziałem 850 
uczestników, w  czym 77 instruktorów. 
Obozy chorągwiane II CASu położone 
są malowniczo w  wysokopiennym lesie, 
wokół sztucznego jeziora rezerwowego 
w  pobliżu wielkiego zbiornika wodnego, 
jakim jest jezioro Turawa. Na pierwszym 
planie znajdują się częściowo zniszczone 
budynki letnie, w  których mieszczą się: 
kwatermistrzostwo, magazyny, punkt sa-
nitarny oraz kolonia zuchowa. Wokół je-

ziora ustawiły swe namioty poszczególne 
jednostki chorągwiane. 
Zdaniem II CASu jest szkolenie instruk-
torów harcerskich-podharcmistrzów, 
których brak tak dotkliwie daje się od-
czuwać w  Harcerstwie w  okresie powo-
jennym… Ze względu na miejsce, gdzie 
odbywa się II CAS, ciążą na was zadania 
społeczno-państwowe. Na naszych Od-
zyskanych Ziemiach piastowskich mamy 
wykazać, że ziemie te są dla nas tak samo 
drogie, jak ziemia Mazowiecka, Krakow-
ska, czy Lubelska, jak drogie jest nam Po-
morze z Gdańskiem i Szczecinem: mamy 
wykazać, że ziemie te, okupione krwią 
żołnierza polskiego i radzieckiego, są bez-
powrotnie nasze.” 

Jerzy Farys

Tekst ten dotyczy działalności klubu w  2010r. 
Miał ukazać się w „Fali „ grudniowej 2010.

Zarząd LKW  „Turawa” cyklicznie organi-
zuje  ciekawą zabawę z  okazji Dnia Dziecka.  
Nad klubowym stawem „Tonloch” w  piękne 
niedzielne popołudnie – 6 czerwca  odbywały 
się  różne ciekawe konkurencje. Tym razem za 
organizację tej imprezy odpowiedzialny był  
zastępca prezesa – Marian Wojnarowicz . Nato-
miast sam prezes – Józef Kłak  oraz inni człon-
kowie – Wojciech Słychań, Henryk Adamowicz  
i Stefan Brylak  - w znaczący sposób pomagali 
w zorganizowaniu tego święta.
Ponieważ pogoda sprzyjała, udały się wszystkie 
zaplanowane konkurencje – zawody wędkar-
skie, wycieczki łodzią po stawie, gry zręczno-
ściowe  i konkursy , za które  dzieci otrzymy-
wały słodycze i napoje. Częstowały się ciastem 
upieczonym przez nasze panie – K. Mykietów, 
W. Król, T. Matysek, M. Feret. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się zawody wędkarskie. 
Najlepszymi wędkarzami okazali się: Maksy-
milian Sokół – kat. do lat 7, Maciej Oleś – kat. 
7 – 10, Daniel Kochman – kat. 10 – 14, Rafał Ła-
pucha – powyżej 14 lat. Łącznie startowało 56 
zawodników i zawodniczek. Dzieci otrzymały 
nagrody z  rąk  pani Stanisławy Brzozowskiej 
– sekretarz UG oraz członków zarządu LKW. 
Nagrody ufundowane zostały ze składek i  do-
tacji sponsorów, którym Zarząd LKW wyraża 
serdeczne podziękowania. Sponsorzy to: Piotr 
Długosz – Zakład Stolarski i Res.Turawianka, 
Krystyna i  Henryk Mach – Sklep wędkarski 
Opole, Sylwia i Jacek Symbiga- Sklep spożyw-
czy Cytrynka, Henryk Dudek – Zaklad Stolar-
ski Kotórz Mały, Krzysztof Owsianik – Szkół-
ka leśna Bierdzany, Małgorzata i  Stanisław 
Kolasa – Ogrodnictwo Turawa, Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska Turawa, Zygmuny Spy-
ra – Auto–Moto – Yacht Club Kotórz Mały, 
Kazimierz Kurek – Sklep Husqvarna Turawa, 
Jan Słowik – Nadleśnictwo Opole, Jerzy Pilc – 
Nadleśnictwo Turawa, Bogdan Ilków – Serwis 

Honda Turawa, Marek Peszka – Auto Salon 
Kluczbork, Marek Pasoń – Ciesielstwo Turawa, 
Stanisław Łuczak – Turawa, Artur Witkiewicz 
Usługi Budowlane – Kotórz Mały, Waldemar 
Kampa, Stanisława Brzozowska i  Bartłomiej 
Kita – Urząd Gminy Turawa, Sołectwo Tura-
wa, Franciszek Mykietów – Rada Gminy Tu-
rawa, Łukasz Kwiatkowski – Wypożyczalnia 
Rowerów Turawa, Zbigniew Patyna – Promięs 
Turawa, Józef Kaliński – Firma Klonex, Alfred 
Weber – Usługi Transportowe Kotórz Mały, 
Ferdynand Feliks – Tartak – Kotórz Wielki, 
Marek Plotnik – Stolarstwo  Zakrzów Tur., 
Herbert Kurc – Auto–Serwis Turawa, Bernard 
Świerc – Hurtownia Napojów Zawada.
 LKW zajmuje się przede wszystkim 
swoimi statutowymi zadaniami: przeprowa-
dzono kilkakrotne zarybianie stawu, wpusz-
czono: karpia, pstrąga, sandacza, jazia i   wę-
gorza. Teren wokół łowiska został wykoszony, 
posadzono 150 sztuk dębów. Nie udało się na-
prawić kilku pomostów ani wykonać nowych 
z powodu wysokiego stanu wody utrzymujące-
go się przez cały sezon.
Na zakończenie sezonu odbyły się zawody węd-
karskie, w których zwycięzcami zostali: I miej-
sce – Roman Karasiński, II  miejsce – Roman 
Gwóźdż, III miejsce – Herbert Twardawski. 
Nagrody ufundowane przez sponsorów wrę-
czali członkowie Rady Sołeckiej i zarządu LKW. 
Staraniem  prezesa i v-ce prezesa LKW „Tura-
wa” przystąpił do Lokalnej Grupy Działania 
„Opolszczyzna”, co pozwoli na korzystanie 
z dotacji unijnych w celu dalszego rozwoju in-
frastruktury wokół stawu, a także dalsze zary-
bianie. Zarząd ma nadzieję, że staw  „Tonloch” 
– zwany już piątym jeziorem turawskim, stanie 
się miejscem coraz częściej odwiedzanym przez 
mieszkańców i gości , promując gminę poza jej 
granicami i podnosząc jej rekreacyjne walory .
Nowy rok 2011 Ludowy Klub Wędkarski 
rozpoczął pracę od Walnego  Zgromadzenia 
członków, które odbyło się 18 lutego  w restau-
racji „Turawianka”. Otwarcia   zgromadzenia 

dokonał prezes J. Kłak, a następnie głos zabrał 
wójt gminy – W. Kampa. Dziękując ustępujące-
mu zarządowi wójt wyraził pogląd, iż użyczony 
klubowi staw „Tonloch” został zagospodaro-
wany właściwie i  służy mieszkańcom gminy 
i członkom klubu jako miejsce rekreacji i wy-
poczynku.  Życzenia dobrej współpracy  zło-
żyła członkom LKW sołtys Turawy – Teresa 
Żulewska oraz  kierownik Referatu  Turystyki 
i  Promocji  Gminy – Bartłomiej Kita. Prze-
wodniczącym walnego zgromadzenia został  
Henryk Mach, wice przewodniczącym  Stefan 
Brylak, a  sekretarzem Henryk  Adamowicz. 
Po wyborze poszczególnych komisji nastąpiło 
przedstawienie sprawozdań – Marian Wojtaro-
wicz – przedstawił sprawozdanie z działalności 
zarządu i działań społecznych , Wojciech Sły-
chań – sprawozdanie z działalności finansowej, 
Stefan Brylak – z działalności straży rybackiej, 
Jerzy Mach – z działalności komisji rewizyjnej. 
Następnie w  głosowaniu udzielono absoluto-
rium ustępującemu zarządowi. Poprzez głoso-
wanie jawne został wybrany nowy zarząd i ko-
misja rewizyjna na lata 2011 – 2014 . W skład 
zarządu weszli – Józef Kłak – prezes, Marian 
Wojtarowicz – v-ce prezes, Wojciech Słychań 
– skarbnik, Henryk Adamowicz – sekretarz, 
Tomasz Olszewski – gospodarz, Stefan Brylak 
– kierownik straży rybackiej, Piotr Długosz – 
członek .Komisję rewizyjną stanowią – Jerzy 
Mach – przewodniczący, członkowie – Renata 
Olszewska, Stanisław Kolasa, Waldemar Kup-
ka, Joachim Lip. Na zakończenie obrad prezes 
podziękował byłym członkom komisji rewi-
zyjnej – Sławomirowi Głowackiemu, Piotro-
wi Lisowi i Grzegorzowi Mach za czteroletnią 
współpracę.
 Wszystkim członkom LKW życzę 
pomyślności w nowej kadencji i dobrej współ-
pracy między UG i  radą sołecką dla dobra na-
szych mieszkańców. 

Teresa Żulewska

LUDoWY KLUb WĘDKARSKI - JAK MINĄł SeZoN.  
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W ŚWIĄTeCZNYM NASTRoJU

 Adwent to czas oczekiwania na 
przyjście Zbawiciela. Długie zimowe wie-
czory uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Osowcu wypełniali solidnym 
i różnorodnym przygotowaniem się do 
Świąt Bożego Narodzenia. Nauczycielki 
Katarzyna Panicz i Teresa Gallus ogłosi-
ły konkurs na „Najciekawszy Kalendarz 
Adwentowy” i „Najładniejszą Szopkę 

Bożonarodzeniową”. 
Starsi uczniowie pro-
wadzili systematycznie 
kalendarze adwentowe, 
wybierając najciekaw-
sze fragmenty z Pisma 
Świętego na dany dzień. 
Każdą kartkę ozdabia-
li wykorzystując róż-
ne, ciekawe techniki 
plastyczne. Zaznaczali 

również codzienny udział 
w roratach, modlitwę i 
dobry czyn. Uczniowie 
klas I-III, często z pomo-
cą rodziców, pracowali przy tworzeniu 
najpiękniejszej szopki bożonarodzenio-
wej. Często inspiracją do wykonania szo-
pek były treści biblijne i tradycje ludowe. 

W dniu wigilii 
szkolnej wszy-
scy mogli podzi-
wiać na wystawie 
pokon ku rsowej 
wspaniałe prace 
– kalendarze ad-
wentowe i szop-
ki betlejemskie 
wykonane przez 
naszych uczniów. 
Uczestnicy kon-
kursu otrzymali 
dyplomy, nagro-
dy książkowe i 
słodycze. W tym 

dniu duża grupa uczniów z klas 0 – VI, 
przybierając różne role, ukazała obrazy 
biblijne związane z Bożym Narodzeniem 
w Jasełkach. Piękną scenerię i wspaniałą 
grę małych aktorów, a także ciekawy mu-
zyczny repertuar podziwiało Grono Peda-
gogiczne, zaproszeni Goście i Sponsorzy 
oraz cała społeczność szkolna.
 6 stycznia 2011 w kościele para-
fialnym w Osowcu – Węgrach przedsta-
wienie Jasełkowe  przygotowane przez 
nauczycielki naszej szkoły: Teresę Gallus, 
Grażynę Łukasiewicz i Annę Budnik mo-
gli podziwiać Rodzice dzieci i wszyscy 
mieszkańcy naszej parafii. Czas ostat-
niego adwentu był okresem intensywnej 
i  pożytecznej pracy większości  uczniów 
naszej szkoły.

Dyrektor PSP w Osowcu
Karina Loch

FeRIe W TURAWSKIM GIMNAZJUM

W pierwszym tygodniu ferii zimowych 
80 uczniów uczestniczących w programie 
zajęć dodatkowych, wspierających rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkół 
gimnazjalnych województwa opolskiego, 
mogło uczestniczyć w dodatkowych zaję-
ciach z matematyki, języka angielskiego, 
informatyki i przedsiębiorczości. Mło-
dzież mogła również doskonalić umie-
jętności interpersonalne i rozwijać swoją 
sprawność fizyczną. Uczniowie rozwią-
zywali zadania interaktywne, pracowali 

w grupach, grali w różne gry dydaktycz-
ne, zbierali informacje i  przygotowywali 
prezentacje multimedialne. Ich wysiłki 
zostały docenione w postaci plusów, do-
brych ocen i drobnych nagród. Zajęcia w 
szkole odbywały się w godzinach od 9 do 
15, w tym czasie panie kucharki przygoto-
wywały smaczne obiady, które młodzież 
chętnie zjadała. Przyjemność sprawiła  na 
pewno wycieczka do Wrocławia na basen. 
W kwietniu i w maju uczestnicy projektu 
odwiedzą gospodarstwa agroturystyczne, 

gdzie własnoręcznie upieką chleb i wyko-
nają ozdoby z wosku pszczelego oraz mile 
spędzą czas przy ognisku. Zwieńczeniem 
projektu będzie wycieczka do Krakowa. 
 Myślę, że rozwijanie w ten spo-
sób kompetencji kluczowych pozwoli na-
szym uczniom interesująco spędzić czas w 
towarzystwie kolegów i znacząco pogłębić 
wiedzę z wielu przedmiotów.

Koordynator projektu Urszula Duda
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MARZeNIA ZACZYNAJĄ SIĘ ReALIZoWAĆ

Mija już ósmy rok działalności Społecznej 
Szkoły Podstawowej w  Węgrach. Jeste-
śmy coraz bardziej przekonani o słuszno-
ści naszej decyzji . Był to dla nas bardzo 
trudny czas. Czas zbierania doświadcze-
nia, czas błędów i poprawiania, szukania 
coraz to lepszych rozwiązań na funkcjo-
nowanie, ale też czas sprawdzenia działal-
ności zarządu naszej szkoły, współpracy 
z  rodzicami i  władzami samorządowy-
mi. Udało się osiągnąć bardzo dużo, nie 
tylko uratować placówkę, ale sprawić, by 
mogła tętnić życiem edukacyjnym, kul-
turalnym, sportowym. By tak się mogło 
stać, musieliśmy dokonać wielu zmian, 
między innymi zrobić kapitalny remont 
wszystkich klas, korytarzy i zaplecza, wy-
budować nowe, wielofunkcyjne boisko, 
stworzyliśmy multimedialną salę infor-
matyczną,  wyposażoną w  nowoczesny 
sprzęt oraz tablicę interaktywną. 
Bolączką naszej szkoły zawsze był  brak 
toalet. Dzieci musiały korzystać z ubikacji  
znajdującej się poza budynkiem szkoły. 
Podjęliśmy decyzję   o konieczności roz-
budowy  naszej szkoły. Upłynęło wiele 
godzin na  trudnych negocjacjach z pro-
jektantem, wykonawcami ,   z kalkulato-
rem  w ręku, żeby pieniędzy wystarczyło 
na wszystko.  Troska,  aby wszystko  było 

zrobione solid-
nie, a  zarazem  
najtaniej. W  tym 
budynku, oprócz 
n o w o c z e s n y c h 
toalet, powstaną 
jeszcze szatnie, 
sala do gimna-
styki korekcyj-
nej, zmienimy 
dach na całym 
budynku szko-
ły oraz elewację 
budynku. Cała 
inwestycja jest 
bardzo droga, 
ale na szczęście 

mamy zgromadzone większość środków. 
Wierzymy, że uda nam się pokonać tak-
że opory niektórych przeciwników (rad-
nych) naszej szkoły. Mamy  nadzieję, że 1 
września zainaugurujemy w  naszej roz-
budowanej szkole.                                                                                                           
To są oczywiście 
tylko niektóre osią-
gnięcia materialne. 
Mamy świado-
mość , że szkoła to 
przede wszystkim 
kształcenie  i  wy-
chowanie. Dzięki 
fachowej i  profe-
sjonalnej kadrze 
dydaktycznej uda-
ło nam się stwo-
rzyć szkołę, która 
w  pełni rozwija 
zdolności i  moż-
liwości uczniów. 
Cieszymy się bardzo z licznych osiągnięć 
naszych uczniów, np. średnia uczniów ze 
sprawdzianu klasy VI w  roku szkolnym 
2009/2010 -32,4 pkt. Startujemy również  
z  powodzeniem we wszystkich możli-
wych konkursach. Nasi uczniowie byli 
laureatami wielu olimpiad  i  konkursów 

przedmiotowych. 
Oprócz tego pro-
ponujemy uczniom 
całą gamę zajęć 
poz a lekc y jnych, 
poza typowymi 
kołami przedmio-
towymi uczniowie 
mogą uczestniczyć 
w  zajęciach chóru, 
koła teatralnego, 
koła plastycznego, 
szkole tańca nowo-
czesnego, zajęciach 
z  łucznictwa, tre-

ningach Capoery czy  trampkarzy. 
Także w  wakacje proponujemy naszym 
uczniom aktywne formy wypoczynku. 
Co roku w  czasie letnich wakacji orga-
nizujemy dla wszystkich dzieci dwuty-
godniowe zajęcia artystyczno-sportowe 
przy współpracy plastyków z  Uniwersy-
tetu Opolskiego. W czasie ostatnich ferii  
zimowych zajęcia prowadzili studenci 
z  wolontariatu studenckiego „Projektor” 
z  Białegostoku. Do naszej szkoły wkro-
czyła magia cyrku. Dzieci uczyły się no-
wych, nieznanych umiejętności, takich 
jak np.  żonglowanie różnymi przedmio-
tami. Zawitał do nas prześmieszny Kozio-
łek Matołek ze swoim teatrzykiem, a  baj-
ki czytali  dzieciom:  Pan Wójt  - Walde-
mar Kampa, Pan Prezes Stowarzyszenia 
Rodziców  - Adam Prochota, Pan dzielni-
cowy  - Stanisław Gaweł oraz przedstawi-
ciel Urzędu Gminy Pan Adam Bochenek. 
Zawitaliśmy także do opolskiego Kino-

pleksu na film  „Podróże Guliwera”. Na-
sze zimowisko zakończyliśmy w  rytmie 
afrykańskim. Podczas warsztatów gry na 
bongosach dudniła cała szkoła.
 Budynek szkoły służy także lo-
kalnej społeczności: aerobik dla chętnych 
kobiet , zajęcia  muzyczno – taneczne 
dla dzieci przedszkolnych - tzw. „Szkra-
by”, oraz zajęcia z  łucznictwa dla dzieci 
i  młodzieży, warsztaty  tańca nowocze-
snego, ognisko muzyczne,  a boisko szkol-
ne stwarza możliwość rozwoju talentów 
sportowych. Jeżeli udało się to wszystko 
osiągnąć, to dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu wielu ludzi, zarządu, rodziców, na-
uczycieli.  Wspaniała współpraca zaowo-
cowała wspaniałym  dziełem.

Ewa Pietras
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Jak co roku, w pierwszą niedzielę stycznia odbył się kolejny już 
XIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która grała 
w tym roku dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicz-
nymi. Po raz trzeci zagrała również orkiestra w Osowcu, a przy 
niej dwie mniejsze w Zawadzie i Kotorzu Małym. 
Główny sztab Wielkiej Orkiestry zawiązał się już 22 październi-
ka 2010 r. przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Osow-
cu. Wtedy to utworzono sztab i wysłano wniosek o jego zareje-
strowanie. Osobą odpowiedzialną za wszystkie działania sztabu 
była pani Iwona Duda. W  dniu 28 października w  Warszawie 
sztab został zarejestrowany. Żeby Wielka Orkiestra mogła grać, 
potrzeba wielu „muzyków”, którymi są wolontariusze oraz wie-
le, wiele osób zajmujących się organizacją imprez towarzyszą-
cych. W  tym roku mieliśmy 30 wolontariuszy, którzy zostali 
wyposażeni w  stosowne identyfikatory i  odpowiednio ozna-
kowane puszki. W  tym roku oprócz wolontariuszy kwestują-
cych w Osowcu, Węgrach, Zawadzie, Kotorzu Małym, Kotorzu 
Wielkim, Kadłubie Turawskim, Ligocie Turawskiej, Zakrzowie 
Turawskim, Turawie, Bierdzanach, Rzędowie oraz Jełowej jako 
jedynej miejscowości spoza gminy, odbyły sie jeszcze dwie sio-
strzane imprezy w Zawadzie i Kotorzu Małym. 
W Osowcu graliśmy juz po raz trzeci, a program był jak zawsze 
bardzo bogaty. Pomiędzy godziną 15.00 a  20.00 na placu przy 
OSP Osowiec odbyło się wiele występów i pokazów, takich jak: 
zabawa z  klownami dla dzieci, występy gimnazjalistów, mini 
Playback Show w  wykonaniu dzieci z  Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w  Osowcu, występ zespołu Pieśni i  Tańca Osowiec, 
występy zespołów wokalno instrumentalnych z Łubnian i Czar-
nowąs oraz dwie atrakcje wieczoru, czyli „Taniec z  Gwiazda-
mi” i  teatrzyk w  wykonaniu członków stowarzyszenia „Nasz 
Osowiec” pod tytułem: „Królowa Śniegu”. Zabawa była przed-
nia, a śmiechu było co nie miara. Myślę, że o to właśnie w tym 
wszystkim chodzi, aby w okresie, kiedy nie ma żadnych festy-
nów, móc się wesoło pobawić, a przy okazji zebrać wiele środków 
na tak szczytny cel. Jak zawsze na zakończenie imprezy odbyły 
się pokazy sztucznych ogni, „światełko do nieba”, w trakcie któ-
rego każdy uczestnik trzymał w ręce zapalone zimne ognie. Po 
światełku w sali OSP odbyła się zabawa taneczna.
W tym samym czasie grała również orkiestra w Zawadzie. Tam 
impreza odbywała się w parku na wolnym powietrzu. W Zawa-

dzie orkiestra grała już po raz trzeci i  można było skorzystać 
z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów: Radę So-
łecką, Radnych Gminnych z Zawady, Ochotniczą Straż Pożarną 
z Zawady i Grupę Muzyczną SBRT. Głównym punktem WOŚP 
w  Zawadzie było m.in. kolędowanie z  zespołami muzycznymi 
HEAVEN i LOGO.
Po raz pierwszy do naszej Orkiestry przyłączył się Kotórz Mały 
i tu w sali mniejszości niemieckiej odbyły się pokazy dzieci, któ-
re przedstawiły bardzo ładnie przygotowany pokaz mody, były 
występy zespołu mniejszości niemieckiej oraz bawiono się przy 
dźwiękach muzyki.
Na każdej z tych imprez znajdowały sie dobrze zaopatrzone stra-
gany, gdzie można było delektować się ciastem, herbatką, kawą 
i wieloma innymi specjałami, np. w Osowcu: pieczenią z dzika, 
smażonymi pieczarkami, ciepłymi winerkami, goframi i  ser-
duszkami z  piernika. Oczywiście wszędzie można było się de-
lektować grzanym winem. Wszyscy, którzy wrzucali pieniążki 
do skarbonek i kupowali wiktuały, odznaczani byli czerwonym 
serduszkiem Wielkiej Orkiestry. Zdjęcia z  XIX Finału można 
zobaczyć na stronie internetowej Osowca www.osowiecslaski.pl
W tym roku znów pobiliśmy ubiegłoroczny rekord. Razem ze-
braliśmy 19530,60 zł i 50 Euro, z czego w Zawadzie 4337,19 zł i 50 
Euro, w Kotorzu Małym 1286,56 zł, w Osowcu 10916,26 zł, a od 
pozostałych wolontariuszy 2990,59 zł.

W  imieniu wszystkich organizatorów chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować sponsorom, wykonawcom i osobom pra-
cującym przy tym wielkim przedsięwzięciu za każdy, nawet 
najdrobniejszy czyn i gest wykonany dla szczytnego celu. Naj-
bardziej jednak dziękuję mieszkańcom Osowca, Zawady, Koto-
rza Małego i innych miejscowości naszej gminy za udział w XIX 
finale WOŚP oraz za datki złożone dla dzieci z chorobami urolo-
gicznymi i nefrologicznymi. 
W tym roku graliśmy już w trzech miejscowościach i myślimy, 
że w następnym roku zagramy z jeszcze większą siłą i będzie nas 
jeszcze więcej. Jeszcze raz wszystkim za wszystko dziękujemy. 

Artur Gallus

XIX FINAł WIeLKIeJ oRKIeSTRY 
ŚWIĄTeCZNeJ PoMoCY W oSoWCU

 Finał teatrzyku Królowa ŚnieguZabawa z klownami
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Rozpoczęła się kolejna kadencja pracy sołtysa . W naszym so-
łectwie  wybory odbyły się 3 lutego br. Państwa decyzją zosta-
łam wybrana na tę nowa kadencję. Podczas poprzednich dwóch 
lat pracy zdobyłam dużo różnych doświadczeń. Wiem ,że  jest 
to ciężka i  odpowiedzialna praca. Tylko część zaplanowanych 
zadań udało się zrealizować. Wiele pracy przede mną jako 
sołtysem , ale przecież nie jestem sama . Mamy dobrych i od-
powiedzialnych ludzi w   Radzie Sołeckiej, bardzo skutecznych 
i pracowitych radnych  , a przede wszystkim  mamy świetnych 
mieszkańców  Turawy i Marszałek. Proszę Was ,  drodzy miesz-
kańcy, o włączanie się do wszystkich naszych prac i inicjatyw . 
Proszę, abyście zgłaszali swoje pomysły , abyście byli obecni na 
naszych uroczystościach , a także z nami w czasie organizowania 
różnych prac – np. sprzątanie naszej okolicy, które odbędzie się  
16 kwietnia .
 W tym roku nasza praca koncentrować się będzie wokół prac 
melioracyjnych w Turawie-Marszałkach.  Mamy już pewne pla-
ny , ale jeszcze należy poczynić pewne ustalenia. 
Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy dla dzieci, młodzie-
ży i  wszystkich mieszkańców ognisko z  pieczeniem kiełbasek, 
z grochówką , ale przede wszystkim – z braku śniegu – z bryczką 
, którą ciągnęły koniki . Dzieci miały nie lada frajdę . 
W kwietniu planujemy zamontowanie urządzeń na placu zabaw 
na Marszałkach. Urządzenia te już zostały zakupione z zeszło-
rocznego budżetu .  Mamy nadzieję , że maj będzie ciepły i zor-
ganizujemy uroczyste otwarcie tego placu , już dziś serdecznie 
wszystkich zapraszamy  . 
Pragnę poinformować mieszkańców Turawy, że w  przyszłym 
roku nasza wieś będzie obchodzić swoje 450 – lecie, bowiem od 
tylu  lat kroniki mówią, że wieś nosi  nazwę Turawa. Jest  to oka-
zja, aby mieszkańcy  podali  różne propozycje,  jak uczcić takie 
święto . Proszę , pomyślmy o tym  już teraz .
Życzę  wszystkim  mieszkańcom  wspaniałego nastroju z powo-
du zbliżającej się wiosny , dużo zdrowia i  dziękuję za każdy gest 
życzliwości . 

Teresa Żulewska

 W dniu 12 grudnia 2010r. odbył się turniej „SKATA” 
o mistrzostwo Gminy Turawa. Organizatorem turnieju był Ruch 
Autonomii Śląska. Puchar i  dyplomy ufundował kandydat do 
Rady Powiatu w  zeszłorocznych wyborach Tomasz Długosz 
z Ruchu Autonomii. 
W  turnieju wystartowało kilkunastu zawodników, a  wpływ 
na frekwencję miały warunki atmosferyczne, które panowały 
w dniu zawodów (śnieżyca i gołoledź).
Klasyfikacja turnieju – czołowa dwunastka

I Runda II Runda Ogółem
1. Piotr Rybczyk 780 pkt 1.211 pkt 1.991 pkt  
2. Piotr Długosz 945 pkt 901 pkt 1.846 pkt
3. Tomasz Długosz 1.100 pkt 540 pkt 1.640 pkt
4. Jerzy Fiech 331 pkt 1.044 pkt 1.375 pkt
5. Dieter Kremer 554 pkt 787 pkt 1.341 pkt
6. Joachim Madera 168 pkt 1.158 pkt 1.326 pkt
7. Artur Długosz 803 pkt 484 pkt 1.287 pkt
8. Teodor Dudek 822 pkt 340 pkt 1.222 pkt
9. Franciszek Jończyk 661 pkt 411 pkt 1.072 pkt
10. Andrzej Jendryca 652 pkt 224 pkt 876 pkt
11. Bernard Prudlik 534 pkt 305 pkt 839 pkt
12. Robert Rybczyk 72 pkt 477 pkt 549 pkt

Był to już drugi turniej o mistrzostwo Gminy Turawa, a w roku 
2009 pierwszą trójkę tworzyli Joachim Madera, Tomasz Długosz 
i Franciszek Jończyk.
Następny turniej o  mistrzostwo Gminy – 2011 odbędzie się 
w grudniu bieżącego roku –przypuszczalny termin 11 grudnia 
2011.
Jednocześnie informujemy, że w każdy wtorek o godz. 18.00 do 
końca marca można pograć w SKATA w dawnej szkole w Koto-
rzu Małym.

Opracował
Artur Długosz

TURNIeJ „SKATA” 
W KoToRZU MAłYM

W dniu 12 lutego bieżącego roku w Sali OSP w Osowcu odbył się 
po raz kolejny Babski Comber.  Na spotkanie przybyło ok. 80 ko-
biet, a mężczyźni w tym dniu nie mieli wstępu do obiektu. W go-
dzinach od 18.00 do białego rana władzę sprawowały kobiety. Spo-
tkanie jak w ubiegłym roku zorganizowane zostało przez członki-

nie stowa-
r z y s z e n i a 
„Nasz Oso-
wiec”. Za-
bawa była 
wspaniała, 
a  radości 
i  wspania-
łego na-
stroju było 
co nie mia-
ra. Prawie 

wszystkie panie były wspa-
niale poprzebierane. Na Sali 
znajdował sie tylko jeden 
mężczyzna, który  prowa-
dził zabawy i  konkursy. Za-
bawie, tańcom i  wspaniałej 
atmosferze nie było końca. 
Spotkanie odbywało się przy 
kawie, ciastku i wielu innych 
specjałach oraz trunkach i trwało do białego rana. W spotkaniu 
uczestniczyły w większości panie z Osowca, ale były też ich ko-
leżanki z  ościennych miejscowości, Opola i  dalszych miejsco-
wości. Z różnych opisów tej imprezy, jak i przekazów, wiadomo, 
że panie doskonale się bawiły i zadeklarowały, że w następnym 
roku znowu Comber zostanie powtórzony. Więcej zdjęć na 
www.osowiecslaski.pl

Artur Gallus

bAbSKI CoMbeR W oSoWCU

Co SłYCHAĆ W SołeCTWIe 
TURAWA-MARSZAłKI
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• W ostatnich miesiącach wiele działo się w Zakrzowie Turaw-
skim. I  tak 4 grudnia Rada Sołecka zorganizowała dla dzie-
ci kulig mikołajkowy z  ogniskiem na poliwodzkim parkingu, 
w styczniu i w lutym  dwukrotnie bawiliśmy się na balach: misyj-
nym i familijnym, których organizatorami byli nasi księża, pań-
stwo Świtałowie, Paniczowie i Wachta, a przedszkolaki w dniu 
21 stycznia wspólnie z Radą Sołecką zaprosiły babcie i dziadków 
na Dzień Seniora.  

• Ze środków funduszu sołeckiego powstała w budynku poszkol-
nym piękna kuchnia. Przez cały styczeń panowie ciężko praco-
wali, a dzięki temu, że robociznę wykonali bezpłatnie, za zaosz-
czędzone pieniądze można było zakupić meble i sprzęt AGD. 
Na prace remontowe najwięcej godzin poświęcili: Jerzy Zube-
il, Eryk i Damian Michalczyk, Waldemar Krawczyk, Sebastian 
Cziolek, Leonard Warzecha, Waldemar Matysek, Grzegorz Mi-
roń, Henryk Plotnik, Wilhelm Dziuba i wielu innych.
• 7 lutego odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem 
ponownie został Jerzy Zubeil, a w skład Rady Sołeckiej weszli: 
Teresa Pielorz, Danuta Dorn, Małgorzata Panic, Waldemar 
Krawczyk, Eryk Michalczyk, Leonard Warzecha i  Waldemar 
Matysek.
Natomiast na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Mniejszo-
ści Niemieckiej 
w  dniu 28 lute-
go ponownie na 
przewodniczącą 
koła wybrano 
Brygidę Kraw-
czyk.

M.Zubeil

NoWINKI ZAKRZoWSKIe

Bal misyjny

Kulig mikołajkowy

Niedźwiedź po raz kolejny w karnawałowej atmosferze, z uśmie-
chem na pysku, przy dźwiękach muzyki i w towarzystwie wielu 
przebierańców odwiedził mieszkańców Zawady, i  jak na niego 
przystało, żadnej gospodyni nie odpuścił i prosił do tańca. 
Tak jak w  innych śląskich miejscowościach, także w Zawadzie 
tradycja wodzenia Bera jest ciągle żywa. Tegoroczny barwny ko-
rowód z niedźwiedziem organizowany przez strażaków z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zawadzie przeszedł ulicami wsi 19 lu-
tego. Dźwięki łowieckiego rogu, strażackiej syreny i akordeonu 

słychać było przez cały dzień. Odwiedziny „Berów” 
trwały od wczesnych godzin porannych aż do zmro-
ku (7.00 – 19.00). 
Korzystając z  okazji, strażacy dziękują wszystkim 
mieszkańcom za kultywowanie tradycji i wsparcie ich 
bieżącej działalności. Życzą również, aby szczęście, 
jakie przyniósł niedźwiedź, nie opuszczało nikogo 
przez cały rok. 
Po przemarszu ulicami wsi wszyscy przebierań-
cy, wśród których nie mogło zabraknąć rzecz jasna 
groźnego policjanta, prywatnego lekarza, zawodo-
wego strażaka, zdolnego muzykanta, wytrzymałego 
kominiarza, przekupki czy dostojnego Żyda, zebrali 
się w  wiejskiej świetlicy, aby dokonać tradycyjnego 
wyroku na Berze, wytykając mu przed tym wszystkie 
jego winy. Po wyroku śmierci dzieła dokończył leśni-
czy, celnym strzałem w samo serce niedźwiedzia. 

Zdjęcia z Wodzenia Niedźwiedzia– Bery 2011 w Za-
wadzie można pobrać za darmo ze strony www.sbrt.
w8w.pl.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Zawady, którzy 
uraczyli nas swoją gościnnością podczas tegorocznego wodzenia 
niedźwiedzia.

Zarząd OSP Zawada
Na prośbę OSP Zawada zebrał 

 Sebastian Klotka

WoDZeNIe NIeDŹWIeDZIA W ZAWADZIe „beRY 2011”
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Wieczór Opłatkowy zorganizowany dla 
najstarszych mieszkańców Zawady odbył 
się 12 grudnia 2010r., a rozpoczął się tra-
dycyjnie nieszporami w kościele parafial-
nym p.w. św. Floriana. 
Na seniorów czekała świątecznie ude-
korowana salka katechetyczna, w  której 
odbyła się dalsza część spotkania. Na po-
czątek, były już sołtys wsi, pan Andrzej 
Skrzipczyk, powitał wszystkich gości, 

a  proboszcz Henryk Cieślik poświęcił 
opłatki, którymi się łamiąc składali sobie 
życzenia. Następnie zasiedli do wieczerzy 
wigilijnej (barszcz z uszkami, ryby, ziem-
niaki, kapusta z  grzybami, kompot…) 
przygotowanej przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich.
Ten świąteczny czas umilały im dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w  Zawadzie, które 
pod kierunkiem pani Marioli Kulawik 

śpiewały kolędy. A  następnie obdarowa-
ły seniorów papierowymi choinkami, 
które wykonały dzieci uczęszczające do 
świetlicy środowiskowej w Zawadzie. Nie 
zabrakło również solowego występu Ani 
Malek, która przy akompaniamencie pani 
Krystyny Moczko śpiewała kolędy.
Bez wątpienia wieczór ten, który zorgani-
zowany został przez Sołtysa, Radę Sołec-
ką, Koło Gospodyń Wiejskich, Radnych 
Rady Gminy z  Zawady oraz pozostałych 
mieszkańców pod kierunkiem pani Jo-
lanty Wacławek, przy współpracy z  gru-
pą muzyczną SBRT, należał do udanych, 
a dowodem na to była wysoka frekwencja 
seniorów.
Śmiało można teraz powiedzieć: „Do zo-
baczenia za rok! Na kolejnym Wieczorze 
Opłatkowym”.

Magdalena Sadowska

Karnawał bez mężczyzn? – w  Zawadzie 
panie udowodniły, że nie mają z  tym 
żadnego problemu. 12 lutego 2011 roku 
zrobiły sobie wolne od mężczyzn i po raz 
pierwszy od długiego czasu zorganizowa-
ły w świetlicy wiejskiej imprezę, na którą 
tradycyjnie zakaz wstępu mają panowie. 
Babski Comber, bo o nim mowa, to okazja 
do spotkania się żeńskiego towarzystwa 
i  dobry, jak się okazało, pomysł na spę-
dzenie sobotniej nocy. Impreza w  Zawa-

dzie, mimo że bez mężczyzn, obfitowała 
w  wiele atrakcji. Uczestniczki „Combra” 
bawiły się wspólnie do późnej nocy. Jak 
wspomina jedna z organizatorek spotka-
nia, pomysł zrodził się spontanicznie, 
a  zabawa zintegrowała panie w  różnym 
wieku z całej okolicy. 
Jak widać po zamieszczonych na stronach 
turawa.pl i  sbrt.w8w.pl zdjęciach, żeńska 
część Zawady bawiła się doskonale. Kul-
minacyjnym momentem babskiego świę-

ta było rozprawienie się z  „Combrem” 
(swoistym odzwierciedleniem mężczyzny 
i wszystkich męskich wad). Uczestniczki 
zawadzkiej zabawy nie ukrywały radości 
przy popularnym „skubaniu” słomianej 
kukły.
 Karnawałowy wieczór, który zorgani-
zowały mieszkanki Zawady, to nie tylko 
tańce, dobry humor i  „odegranie się na 
facetach”, ale również degustacja potraw, 
które przygotowała każda z uczestniczek.
Organizatorki dziękują za wspólną zaba-
wę i zapraszają wszystkie panie na Babski 
Comber do Zawady już za rok, a panom 
ślą telegram: z Wami dobrze, bez was nie 
najgorzej....

Organizatorki Babskiego Combra 2011 
 w Zawadzie

Na prośbę Pań zebrał 
 Sebastian Klotka

Darcie pierza to oddzieranie z gęsich (cza-
sami innych) piór chorągiewek od twar-
dych stosin oraz oddzielanie puchu.
Kobiety i dziewczęta zajmowały się dar-
ciem pierza zwanym również gwarowo: 
szkubaniem. Z tak uzyskanego pierza ro-
biono następnie pierzyny bądź poduszki 
w zależności od jego ilości.  
Jest to forma życia towarzyskiego, gdzie 
przy wspólnym stole spotykały się Panie, 
by nie tylko popracować, ale i porozma-
wiać, spędzić radośnie czas. Na zakoń-
czenie darcia pierza gospodyni domu, w 

którym miało ono miejsce, organizuje dla 
Pań, które z nią darły pierze, tzw. „Feder-
bal”, czyli poczęstunek.
Chociaż tradycja darcia pierza przechodzi 
powoli do historii, to można jeszcze spo-
tkać domy, w których jest ona kultywowa-
na. W naszej Gminie we wsi Zawada od-
było się szkubanie, w którym udział wzię-
ły nie tylko mieszkanki tej miejscowości, 
ale i z sąsiedniej Gminy. 
Panie, które poproszono o przyjście do 
pomocy przy darciu pierza, zgodziły się 
od razu, a niektóre od dłuższego czasu 

dopytywały się, kiedy w końcu będzie 
darcie pierza, bo już się nie umiały do-
czekać. Nie ma się co dziwić, gdyż jest to 
wspaniała okazja, by miło spędzić czas. 

Magdalena Sadowska

bAbSKI CoMbeR JUŻ TAKŻe W ZAWADZIe

SPoTKANIe oPłATKoWe DLA SeNIoRÓW W ZAWADZIe

DARCIe PIeRZA W ZAWADZIe
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SPoRT W GMINIe
GMINNY  TURNIEJ TENISA  STOŁOWEGO

Jak co roku, Urząd Gminy Turawa jest organizatorem  turnieju 
tenisa stołowego o Mistrzostwo Gminy Turawa w kilku katego-
riach wiekowych. 
Najlepszymi okazali się:

Chłopcy do klas IV 
I miejsce – Farys Krzysztof (PSP Ligota Turawska) kl. IV
II miejsce – Rohn Dawid (PSP Ligota Turawska) kl. IV
III miejsce – Kulig Dawid (SSP Kadłub Turawski) kl. II
IV miejsce – Junik Paweł (PSP Bierdzany) kl. IV
V miejsce – Jończyk Adam (PSP Bierdzany) kl. IV
VI miejsce – Pytel Robert (SSP Kadłub Turawski) kl. II
VII miejsce – Sakowski Kamil (PSP Zawada) kl. IV
VIII miejsce – Schwientek Kelvin (SSP Węgry) kl. IV
IX miejsce – Lewicki Kacper (PSP Bierdzany) kl. IV
X miejsce – Twardowski Rafał (PSP Zawada) kl. IV

Dziewczęta do klas IV
I miejsce – Kotynia Sabina (PSP Bierdzany) kl. IV
II miejsce – Świerc Wiktoria (PSP Bierdzany) kl. IV
III miejsce – Fenger Wiktoria (SSP Kadłub Turawski) kl. III
IV miejsce – Czaplik Nikola (PSP Bierdzany) kl. IV
V miejsce – Stępień Wiktoria (PSP Osowiec) kl. III

Chłopcy do klas VI:
I miejsce – Farys Krzysztof (PSP Ligota Turawsk) kl. IV
II miejsce – Mazur Mateusz (PSP Bierdzany) kl. VI
III miejsce – Danisz Michael (PSP Bierdzany) kl. VI
IV miejsce – Panicz Patryk (PSP Bierdzany) kl. VI
V miejsce – Krok Rafał (PSP Ligota Turawska) kl. V
VI miejsce – Rohn Dawid (PSP Ligota Turawska) kl. IV
VII miejsce – Sokolski Adam (PSP Zawada) kl. V
VIII miejsce – Schwientek Fabian (SSP Węgry) kl. VI
IX miejsce – Komor Marco (SSP Węgry) kl. VI
X miejsce – Kulig Dawid (SSP Kadłub Turawski) kl. II

Dziewczęta do klas VI:
I miejsce – Erdman Nadine (PSP Ligota Turawska) kl. VI
II miejsce – Wiench Julia (PSP Bierdzany) kl. V
III miejsce – Buchta Julia (SSP  Węgry) kl. V
IV miejsce – Froncek Brygida (PSP Ligota Turawska) kl. VI
V miejsce – Jończyk Wiktoria (PSP Bierdzany) kl. V
VI miejsce – Sopa Karolina (PSP Zawada) kl. VI
VII miejsce – Krok Sandra (PSP Węgry) kl. VI
VIII miejsce – Żaba Julia (PSP Osowiec) kl. V
IX miejsce – Fronia Julia (SSP  Węgry) kl. VI
X miejsce – Fenger Wiktoria (SSP Kadłub Turawski) kl. III

Dziewczęta do klas gimnazjalnych:
I miejsce – Pielorz Sonia (PG Turawa) kl. II
II miejsce – Kozioł Marzena (PG Turawa) kl. III
III miejsce – Gierczak Marta (PG Turawa) kl. I
IV miejsce – Nowak Jessica (PG Turawa) kl. II
V miejsce – Arasim Patrycja (PG Turawa) kl. III
VI miejsce – Lis Magdalena (PG Turawa) kl I
VII  miejsce – Buchta Julia (SSP Węgry) kl. V
VIII  miejsce – Wiench Julia (PSP Bierdzany) kl. V
IX miejsce – Lewicka Katarzyna (PG Turawa) kl. I

X miejsce – Lewicka Magdalena (PG Turawa) kl. I

Chłopcy do klas gimnazjalnych:
I miejsce – Głuszek Wojciech (P.G. Turawa) kl. II
II miejsce – Spyra Patryk (P.G Turawa) kl. II
III miejsce – Konieczny Piotr (P.G Turawa) kl. II
IV miejsce – Markiewicz Łukasz (P.G Turawa) kl. III
V miejsce – Kupka Dawid (P.G Turawa) kl. II
VI miejsce – Cap Grzegorz (P.G. Turawa) kl. II
VII miejsce – Sajdak Damian (P.G Turawa) kl. I
VIII miejsce – Sochor Mateusz (P.G Turawa) kl. III
IX miejsce – Pielorz Mateusz (P.G. Turawa) kl. II

X miejsce – Kardasiński Kamil (P.G Turawa) kl. I

Organizatorzy turnieju dziękują panu Zygfrydowi Klimkowi za 
udostępnienie Sali w obiekcie OSP Węgry

Roman Borkowski

Zwyciężczynie turnieju do klas gimnazjalnych.
Od lewej: Marzena Kozioł, Gierczak Marta, Pielorz Sonia
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NoWY ZARZĄD W STALI oSoWIeC

W  dniu 06. 02, podczas zebrania spra-
wozdawczo-wyborczego, wybrano no-
wych członków zarządu Ludowego Ze-
społu Sportowego „ Stal” Osowiec na 
kolejną, 4-letnią kadencję.

 Dotychczasowy Prezes Ireneusz Rachwa-
lik pozostał na swoim stanowisku, albo-
wiem obecni na sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej mieszkańcy Osowca, którzy 
sympatyzują ze Stalą, uznali, że będący 
w latach 2007-2011 sternikiem klubu Ire-
neusz Rachwalik, na tyle dobrze sprawo-
wał swoją funkcję, iż można mu powie-
rzyć dalsze zarządzanie klubem. Podczas 
czteroletniej kadencji prezesa Rachwalika 
,w klubie z Osowca wykonano wiele prac. 
Na pierwszy plan wysuwa się moderniza-
cja bocznego boiska, które zostało wypo-
sażone w  sztuczne oświetlenie i  drenaż. 
Odrestaurowano i  powiększono także 
klubowy budynek. Zakupiono również  
busa, który służy jako środek transportu 
na mecze wyjazdowe wszystkich dru-
żyn w klubie. Prezes Stali nie zapomniał 
też  o odpowiedniej oprawie pojedynków 
Stali w  rozgrywkach, dokonując zakupu 
nowego mikrofonu bezprzewodowego, 
który podczas spotkań ligowych służy 
klubowemu spikerowi. Podczas jesieni 
zeszłego roku nastąpiło także otwarcie 
pubu klubowego „ Stalówka”, którego 
założycielem jest Prezes Stali.  Obecnie 
w budynku klubowym trwają dalsze pra-
ce. Ważną inwestycją jest wydzielenie po-
mieszczenia z  prysznicami dla sędziów, 
co jest wymogiem prowadzącego roz-
grywki ligi okręgowej Opolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. W  klubie  planowana 
jest także dalsza modernizacja boiska. 
Jeżeli chodzi o aspekt czysto sportowy, to 
można stwierdzić, iż w klubie  dokonała 
się rzecz historyczna, albowiem drużyna 
seniorów po raz pierwszy w  historii wy-
walczyła awans do ligi okręgowej w sezo-
nie 2009/2010. Przed obecnie trwającym 
sezonem w  popularnej „ stalówce” reak-
tywowano drużynę młodzików, a  także 

dodatkowo utworzono drużynę orlików 
. Podczas kadencji Ireneusza Rachwalika 
w klubie dokonano wielu inwestycji .  Bar-
dzo cenna okazała się  pomoc wice preze-
sa Artura Długosza, który dzięki swojemu 
doświadczeniu, które nabył będąc ster-
nikiem klubu w  latach poprzedzających 
prezesurę Ireneusza Rachwalika, udzielał 
cennych wskazówek swemu następcy na 
temat funkcjonowania klubu. 
- Chciałbym podziękować członkom za-
rządu oraz wszystkim osobom, które pod-
czas mojej pierwszej kadencji w roli pre-
zesa angażowały się na rzecz klubu, wy-
konując w  nim określone prace. W  tym 
miejscu podziękowania także składam 
na ręce Wójta naszej Gminy, Pana Walde-
mara Kampy, który okazywał życzliwość 
względem Stali, przekazując środki finan-
sowe na działalność klubu. Składam rów-
nież serdeczne podziękowania sponso-
rom Stali, bez których istnienie klubu nie 
miałoby racji bytu, a  zarazem zachęcam 
inne firmy i  instytucje do współpracy 
z klubem, drzwi dla nich są i będą zawsze 
otwarte. W tym miejscu ciepłe słowa na-
leżą się także Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Osowcu, za różnego rodzaju  pomoc. 
Przede wszystkim dziękuję wszystkim 
osobom, które życzliwym okiem spoglą-
dały na nasz klub. Zapraszam wszystkich 
ludzi dobrej woli do pracy na rzecz Stali!- 
mówi Prezes Ireneusz Rachwalik.
Jeżeli chodzi o zebranie sprawozdawczo- 
wyborcze,  to na samym  jego początku  
na przewodniczącego komisji rekruta-
cyjnej wybrano doświadczonego działa-
cza „ Stalówki”- Pana Artura Długosza. 
Następnie swoje sprawozdanie z  prze-
biegu kadencji w  roli prezesa przedsta-
wił I. Rachwalik, który zaprezentował 
obecnym na zebraniu dokonania drużyn 
klubowych w  latach 2007-2011, a  także  
wymienił poszczególne inwestycje, które 
udało się zrealizować przez ostatnie lata. 
Zanim sternik klubu zabrał głos w zebra-
niu, wręczył upominki osobom, które na 
przestrzeni ostatnich lat działały dla do-
bra klubu,  otrzymali je: gospodarz klubo-
wych obiektów- Paweł Piechota, Tomasz 
Długosz- zawodnik Stali, a w przeszłości 
także trener, oraz członkowie zarządu: 
Mariusz Cirkosz, Stanisław Winiarski 
oraz Edward Bobowski Edward Bobow-
ski.
Po wręczeniu upominków i  wygłoszeniu 
sprawozdania z  działalności  przez pre-
zesa I. Rachwalika, komisja skrutacyjna, 

w  skład której wchodzili członkowie za-
rządu, oddała głos zgromadzonym na sali 
mieszkańcom Osowca, wśród których byli 
m.in. radni Gminy z naszej miejscowości- 
Pan Artur Gallus i Pani Iwona Duda. Na 
zebraniu obecny był także nowo wybrany 
Sołtys- Pan Bernard Loch.
Obecni na sali byli świadkami dyskusji 
na temat dalszego działania władz klubu. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że priory-
tetem jest dalsza modernizacja drugiego 
boiska, a także jego ogrodzenie, które jest 
niezbędne, aby zapobiec dalszej dewa-
stacji murawy, której sprawcami są dziki 
z okolicznego lasu.
 Po wymianie zdań komisja skrutacyjna 
rozpoczęła proces wyboru nowego zarzą-
du. W  międzyczasie długoletni działacz 
Stali, Pan Artur Długosz , podziękował 
osobom, które pomagały mu w  prowa-
dzeniu klubu, gdy sprawował funkcję 
prezesa, a następnie oświadczył, iż kończy 
swą działalność w zarządzie. Po chwili na 
sali rozległy się gromkie brawa, które były 
podziękowaniem dla Pana Artura za jego 
wieloletnie poświęcenie dla dobra Stali.
Po mowie pożegnalnej Pana Długosza, 
komisja skrutacyjna rozpoczęła wybory 
do zarządu.
Wszyscy obecni na sali zadecydowali , iż  
Ireneusz Rachwalik dalej będzie piasto-
wać stanowisko prezesa klubu.
Zatem gratulujemy nowo wybranym 
członkom zarządu i mamy nadzieję, iż ich 
działalność na rzecz klubu będzie owoc-
na!

ZARZĄD LUDOWEGO ZESPOŁU 
SPORTOWEGO „ STAL „ OSOWIEC NA 
LATA 2011-2015:

Prezes: Ireneusz Rachwalik

Wice Prezes: Tomasz Jagieniak, Mariusz 
Cirkosz

Członkowie zarządu: Stanisław Winiar-
ski, Robert Nowak
Sekretarz : Ryszard Wiench
Skarbnik: Wojciech Stępień
Członkowie komisji rewizyjnej:
Przewodniczący komisji: Zbigniew Batóg
Tomasz Długosz- Członek komisji
Radosław Możdżeń- Członek komisji
 

Michał Pazowski
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STRAŻACY Z WĘGIeR DALI CZADU ! ! !
 12 marca w  Sali OSP w  Wę-
grach  miała miejsce wyjątkowa uro-
czystość związana z  Dniem Kobiet. 
Panowie Strażacy zaprosili wszystkie 
panie na wyjątkowe spotkanie. Były-
śmy wszystkie pod wielkim wraże-
niem. Okazało się, że nasi strażacy to 
nie tylko twardziele, którzy nie boja 
się ognia podczas pożaru, czy widoku 
krwi podczas wypadku, ale to rów-
nież wrażliwi, sentymentalni Panowie 
z  gestem i  wyczuciem, z  poczuciem 
humoru i  wyjątkową kulturą.  Czyż 
nie takich mężczyzn szukają  kobie-

ty? Czyż  nie takich chcemy ich na co 
dzień? Poczułyśmy się jak księżnicz-
ki. Wszystko było dla nas: wspania-
ła kawa, pachnące ciasto, porządny 
szampan, i  to wszystko podawane 
przez elegancko ubranych Panów 
(białe koszule, wyjątkowo gustow-
ne fartuszki). Oprócz tego specjalnie 
zamówiony wodzirej, który zabawiał 
nas dowcipami.  I  ten wyjątkowy kli-
mat spokój,  harmonia (było widać, że 
wszystko  dopracowane w  najmniej-
szym szczególe) przy akompaniamen-
cie utworów muzycznych wykonywa-

nych przez samych strażaków.  
 Sceneria niczym z  bajki 
o Kopciuszku.  Och, jak to dobrze być 
kobietą – wzdychałyśmy delikatnie. 
Panowie, dziękujemy za ten klimat, 
za tak piękną uroczystość. To nic, że 
wszystko znów wróci do normy. Takie 
uroczystości przypominają nam, że 
jesteśmy w waszym życiu najważniej-
sze i  że dla nas robicie wszystko, nie 
tylko 8 marca, ale przez cały rok.

Kobiety z Węgier

ReKULTYWACJA
W dniu 29 grudnia 2011 r., Wójt Gminy 
Waldemar Kampa podpisał umowę mię-
dzy Województwem Opolskim a  Gmi-
ną Turawa o  dofinansowanie projektu 
„Rekultywacja gminnego składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obo-
jętne we wsi Bierdzany, Gmina Turawa”. 
Projekt będzie realizowanych w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-
2013, współfinansowanego z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość projektu to 721 632,95 
zł, z  czego dofinansowanie wyniesie 
526 223,97 zł.
Rekultywacja składowiska odpadów ko-

munalnych przyczyni się do:
•  uregulowania gospodarki odpadami 

w  gminie zgodnie z  przepisami praw-
nymi,

•  poprawy środowiska naturalnego, 
•  zminimalizowania wpływu wysypiska 

na wody podziemne i powierzchniowe,
•  uformowania powierzchni zrekultywo-

wanej, co pozwoli na swobodny spływ 
powierzchniowych wód opadowych 
z terenu składowiska, uszczelnienia po-
wierzchni składowiska, co wpłynie na 
ograniczenie infiltracji i  powstawanie 
odcieków,

•  likwidacji emisji bioaerozoli i uciążliwo-
ści zapachowej, 

•  poprawy atrakcyjności turystycznej te-
renu.

Efektem realizacji projektu w  dłuższym 
okresie czasu będą następujące oddziały-
wania:
•  poprawa czystości wód powierzchnio-

wych i podziemnych,
•  poprawa jakości gleby,
•  zwiększenie atrakcyjności obszarów 

wiejskich dla inwestorów lokalnych  
i inwestorów zewnętrznych,

•  przywrócenie środowisku naturalnemu 
terenu wykorzystywanego pod składo-
wisko w bardziej urozmaiconej formie. 

Bartłomiej Kita

HUMoR MAłŻeŃSKI
Mietek wybiera się na bal maskowy.

– Jak myślisz –pyta żonę –za kogo mam się przebrać?
– Najlepiej nie pij, to nikt cię nie pozna.

***

Spotykają się dwaj znajomi.
– Czy trudno było dostać rozwód?

– Wyobraź sobie, że wcale. Miałem niesamowite szczęście.  
Sędzia okazał się pierwszym mężem mojej żony.

***

–Żona mnie zdenerwowała i na uspokojenie musiałem wypić 
pół litra. Nie macie pojęcia, ile ona mnie kosztuje.

***

–Jak możesz wracać o tej porze do domu –krzyczy matka, 
otwierająca drzwi córce –Masz dopiero 18 lat. Ja w twoim wie-

ku…
-Wiem, mamo, ty w moim wieku siedziałaś w domu, ale tylko 

dlatego, że ja miałam już rok!

Zebrał i opracował
Walter Świerc
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Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 73 w „FALI” nr 
4/83/2010 nagrodę otrzymał 

Pan: Konrad Kowohl z Kolanowic 
(„Turawa i jej okolice w grafice” – Walter Świerc). 

Hasło krzyżówki brzmiało: 
„Mizerna cicha stajenka licha”.

W imieniu kolegium redakcyjnego naszego kwartalnika 
życzymy ciekawej lektury.

 krzyżówki nr 74 prosimy nadsyłać do dnia 31 maja 2011 roku 
na adres:

Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045 Tura-
wa (Urząd Gminy Turawa).

Redakcja

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
pani Stanisławie Brzozowskiej z powodu 

śmieci siostry składa 
kolegium redakcyjne Fali  

i Zarząd Towarzystwa Miłośników  
Ziemi Turawskiej

„Nie rozpaczajcie, że odeszła, dziękujcie za 
to, że z nami była” 

Uczniowie, Rada Pedagogiczna, Pracownicy 
Szkoły, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie 

Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Węgrach, 
żegnają w smutku drogą nauczycielkę 

i koleżankę. 
Pani Regino, dziękujemy za 20 lat pracy,  

za Twoją miłość, oddanie, za wszystko, co dla 
nas uczyniłaś. Pokazałaś, jak pięknie żyć i pięk-

nie umierać. Zawsze będziesz obecna 
w naszych sercach.  

Wiedz, że bardzo nam tu Ciebie brakuje.
Dziękujemy za wszystko. 

Informacja

Przewodniczący Rady Gminy Turawa przyjmuje interesantów 
w każdą środę w godzinach od 10.00 do 13.00 /pok. nr 26/.
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTeCZNA NR 74

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1-jednoślad napędzany jedną nogą; 7-puszka na 
oszczędności; 12-część paleniska; 13-urojenie, uto-
pia; 14-przepaść, głębia; 15-dodawanie lub mnoże-
nie; 16-,,dźwignia” handlu; 20- zagadka w formie 
wiersza;  24-nieład, chaos;  28-dylemat; 29-soleni-
zant z 22 stycznia; 30-np. Andrzej Wajda; 31-ryba 
atlantycka; 32-procentowy udział autora z wydania 
książki; 33-enzym występujący w ślinie; 37-gra w kar-
ty; 41-proso afrykańskie; 45-autorka; 46-wątpliwość 

powstrzymująca od czynu, związana obawą sprawie-
nia komuś przykrości; 47-połączenie torów kol. ze 
zwrotnicą; 48-kuzynka kruka; 49-konflikt, kłótnia; 
50-krótka wygięta rura do łączenia rur prostych.
Pionowo:
1-pogoda życia; 2-słodycz na patyku; 3-chłopiec 
okrętowy;  4-załoga wioślarska; 5-kupalnik górski; 
6-modne ostatnio masło; 7-szkodnik ziemniaczany;  
8-przystąpienie do organizacji; 9-ubóstwo; 10-edu-
kacja; 11-waćpanna; 17-samolub; 18-lampka z baterią; 
19-afrykański kuzyn bociana; 21-małe ziarno; 22-ro-

dzaj ćwiczeń umuzykalniających; 23-poobiednia 
sjesta; 24-statek rzeczny; 25-w ekwipunku hokeisty; 
26-wróżby, czary, zabobony; 27-do jazdy po wodzie 
lub śniegu; 34-symbol pracowitości; 35-pożyczanie 
pieniędzy na nadmierny procent; 36- leży na zlewie 
w kuchni; 37-umożliwia pracę pod wodą; 38-jezioro 
w pobliżu  Morąga; 39-pazur orła; 40-miękka, jedno-
stronnie błyszcząca tkanina jedwabna; 41-wiśniak; 
42-witka; 43-porcja energii wypromieniowanej przez 
atom; 44-skrajna bieda.

Opracował: Piotr Jendrzej
Rozwiązanie polega na odszyfrowaniu hasła.



WOŚP Osowiec
„Światełko do nieba”

Uczniowie Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Węgrach

Jubilaci –Złote Gody

Wodzenie niedźwiedzia
w Zawadzie

Rozpoczynamy budowę  
Kontraktu III

Darcie pierza w Zawadzie

Bal familijny w Zakrzowie Tur.

Ferie w turawskim gimnazjum


