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RÓŻNE PY TANIA DO WÓJTA
Rozmowa

z

panem

Waldemarem

Kampą

–

wójtem

gminy

Turawa

– Panie wójcie, jak w ogólnym zarysie przedstawiają się finanse
gminy?
W związku z tym, że gmina spłaca kredyt, który otrzymaliśmy
na budowę kanalizacji, to wszystkie inwestycje zostały ograniczone do minimum lub wstrzymane, np. budowa dróg. W pierwszej kolejności musimy skończyć kanalizację i wybudować
wodociąg nad Jez. Średnim. Obecnie prace kończą się w Kotorzu Wielkim, ciągle trwają jeszcze na Marszalkach i brzegu
południowym jeziora. W przetargu wyłoniono firmę, która do
końca 2012 ma skanalizować miejscowości za tzw. Lasami. Są to
ogromne inwestycje, dlatego musimy teraz zacisnąć pasa i zrezygnować z wielu wydatków.

roku markety te będą wpłacać większe podatki. Ważną sprawą
jest zapewnienie kierownictwa ,że mieszkańcy naszej gminy
przy przyjmowaniu do pracy będą traktowani priorytetowo,
oczywiście przy spełnieniu wymogów na konkretne stanowisko.
/ w całym Turawa- Park jest 800 miejsc pracy./
Chce poinformować ,że jestem po wizycie w Warszawie i rozmowach dotyczących budowy IKEI na terenie Turawy – Parku.
Skutecznie zachęciłem inwestora do budowy, ale najpierw
robimy zmianę planu i ważne uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Budowy Dróg i Autostrad. Mam nadzieję, że w perspektywie
kilku lat będzie IKEA. Może też uda się otworzyć linię autobusową z Turawy do Turawy-Parku.

– Czy dlatego też nie można zatrudnić osoby, która mogłaby sprzątać Turawę, tylko ja jako sołtys muszę z Radą Solecką i młodzieżą
zbierać śmieci?
Właśnie tu jest też oszczędność ze strony Powiatowego Urzędu
Pracy, bo w ubiegłym roku otrzymaliśmy dużo więcej dofinansowania, mogliśmy zatrudnić i na teren Turawy i nad jeziora
dużo więcej osób, a w tym roku otrzymaliśmy tylko 2 osoby,
które pracują nad jeziorami.. Prace społeczno użyteczne i prace
interwencyjne tak zmniejszono ,że nie mamy wyjścia, musimy
sami jakoś temu zaradzić. Rady sołeckie w poszczególnych
wsiach mogą ze swoich funduszy sołeckich zatrudniać kogoś
do pilnych prac na umowę – zlecenie, nie przekraczając swojego
budżetu na konkretne zadanie.

– Nasz Dom Dziecka zmienia swoją lokalizację - decyzją Starostwa
przeprowadzają się do budynku na Rybaczówce. Czy Pan wie jaki
los czeka nasz piękny pałac?
Pałac jest własnością skarbu państwa, a zarządcą Starostwo
Powiatowe. Po wyprowadzeniu dzieci cały obiekt wraz z przyległym do niej terenem musi wycenić rzeczoznawca, po tej wycenie
będzie ogłoszony przetarg o sprzedaży. Wszystkim nam zależy
aby pałac dostał się w dobre ręce. Staram się zainteresować ludzi,
którzy maja poważne firmy do udziału w przetargu. Chciałbym
aby ktoś, kto nabędzie pałac poważnie podszedł do tego i przywrócił dawny blask tego pięknego obiektu .

– To jak w takim razie ma się do tych oszczędności remont budynku
urzędu gminy?
Remont też robiony jest w sposób ograniczony. Aby zaoszczędzić
ciepło - wymieniono okna, z tarasu wybudowano salę ślubów,
zadaszono klatkę schodowa z tyłu budynku. Kiedy będą możliwości finansowe będzie zrobiony nowy dach. Na razie są to tylko
plany. Zakup nowego pieca na olej też był koniecznością, ponieważ nie ma opłaty środowiskowej tak jak w przypadku pieca na
węgiel, posiada on automatykę pogodową – kiedy jest cieplej to
nie grzeje, nie ma potrzeby zatrudniania wielu osób, stary piec
był cieknący i bardzo mało wydajny. Tak wiec dokonaliśmy
inwestycji, która i tak po kilku latach się zwróci.
– Czy Turawa Park przynosi gminie jakieś konkretne dochody?
W chwili obecnej płacą podatek od gruntu – Praktiker i Carrefour - powierzchnia całej galerii wynosi 40 tyś metrów kwadratowych oraz za pozwolenie na alkohol – Carrefour. W przyszłym

– Rok 2012 i 2013 to lata, w których kończą się środki unijne przyznane na te lata, czy uda się gminie coś jeszcze uzyskać?
W ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” gmina
Turawa przystąpiła do przygotowania projektu który będzie złożony w sierpniu tego roku. We wniosku sformułowaliśmy zadania, na które mamy nadzieję otrzymać pieniądze. Gdyby tak się
stało to będziemy mogli utworzyć infrastrukturę wokół Jeziora
Średniego – m.in. oświetlenie, a także rewitalizację kanału
Osowskiego. Jest duża szansa na tę inwestycję.
– Czy w takim razie jest też szansa na prąd przy Jeziorze Srebrnym?
Aby doprowadzić prąd do tego jeziora należy uzyskać zgodę
Nadleśnictwa Turawa, i tu pojawia się problem, bo Nadleśnictwo nie jest zainteresowane rozwojem turystyki na tym terenie.
Obok jeziora biegnie wewnętrzna droga należąca do Lasów Państwowych, jest to droga transportu leśnego, ale my jako gmina
nie mamy wpływu na jej stan techniczny.
Dziękuję za rozmowę
Teresa Żulewska

Nowy Sołtys Ligoty Turawskiej
5 maja 2011r. odbyły się wybory Sołtysa wsi Ligota Turawska ze względu na rezygnację Pani Danuty Matysek z w/w stanowiska.
Na zebraniu spośród 67 obecnych mieszkańców wyłoniono dwóch kandydatów: Pan Latka Leon oraz Pan Karczewski Czesław.
Nowo wybranym Sołtysem wsi Ligota Turawska został Pan Latka Leon.
Magdalena Sadowska
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Turawa Park już otwarty!

Po ośmiu latach intensywnego szukania inwestora i załatwieniu formalności. Po pokonaniu wszystkich na drodze napotykanych problemów stwarzanych przez osoby, które chciały uniemożliwić powstanie naszej galerii, które nie wierzyły, że na terenie Gminy Turawa
może powstać coś wielkiego, Centrum Handlowe Turawa Park już
funkcjonuje a swoją atrakcyjnością przyciąga klientów z całego
naszego województwa. Wiosną tego roku odbyło się oficjalne otwarcie galerii a tym samym wszyscy optymiści jak i pesymiści zostali
postawieni przed faktem dokonanym, iż brytyjska firma inwestycyjno-deweloperska Helical Poland oddała obiekt do użytku.
Głównymi najemcami powierzchni są hipermarkety Carrefour
i Praktiker. Inne sklepy znajdujące się w galerii Turawa Park to m.in.
Super-Pharm, Rossmann, Sephora, CCC, C&A, Empik, City Sport,
Apart, Takko Fasion, Astor i wiele innych. Nie brakuje tutaj miejsc
gdzie można coś dobrego zjeść. Na głodnych klientów czekają takie
lokale jak: KFC, Grycan, Harissa Kebab, Smooth the Fruit i 3Naj.
Pierwszym hipermarketem, który rozpoczął swoją działalność
na terenie Centrum Handlowego Turawa Park był Praktiker. Jego

otwarcie nastąpiło 24 marca 2011r. o godz. 7.00 gdzie przed wejściem
czekało wielu klientów. Na ok. 9 tys. m kw. powierzchni sklepu
można znaleźć produkty do budowy czy renowacji domu jak i do
aranżacji wnętrz czy zagospodarowywania ogrodu.
Pozostała część kompleksu Turawa Park, na czele ze spożywczoprzemysłowym hipermarketem Carrefour, który zajmuje ponad
5 tys. m kw. powierzchni oraz pozostałymi lokalami, została otwarta
14 kwietnia 2011r. o godz. 8.00. Z tej okazji Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa oraz Dyrektor hipermarketu Carrefour Marcin
Karliński dokonali uroczystego przecięcia wstęg.
Łącznie Centrum Handlowe Turawa Park liczy 41 tys. m kw.
powierzchni, klienci mają do dyspozycji 1600 miejsc parkingowych
a pracę znalazło kilkaset osób.

Magdalena Sadowska
podinspektor ds. turystyki,
wypoczynku i promocji

Turniej „Co wiem o swojej Gminie”

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej
został przeprowadzony 7 czerwca w Urzędzie Gminy w Turawie turniej „Co wiem o swojej Gminie”. O godzinie dziewiątej rywalizację
rozpoczęli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu
Gminy Turawa z klas I-III. W ciągu sześćdziesięciu minut uczniowie musieli wykonać pracę plastyczną przedstawiającą swoją wieś.
Komisja konkursowa w składzie: członkowie Zarządu TMZT i pani
sekretarz Urzędu Gminy w Turawie Stanisława Brzozowska, stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, gdyż musiała ocenić prace,
których poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Wszystkie prace

wykonane przez uczniów były bardzo ciekawe. Po długim namyśle
i głosowaniu jury wytypowała zwycięzców. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Kadłuba Turawskiego. Konkurs wygrali Dawid
Kulig ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Kadłuba Turawskiego
i Katarzyna Junik – Szkoła Podstawowa z Bierdzan, zaś drugie miejsce zajęli: Monika Kornek ze Szkoły Podstawowej z Zawady i Robert
Krawczyk – Szkoła Podstawowa z Osowca. Trzecie miejsce zajęli:
Mirela Libera ze Szkoły Podstawowej z Zawady i Melania Nowak
reprezentująca Szkołę Podstawową z Ligoty Tur.
W drugiej części turnieju rywalizowali gimnazjaliści. Uczniowie
musieli wykazać się wiedzą dotyczącą historii, tradycji, kultury
i teraźniejszości Gminy Turawa. Gimnazjaliści przygotowali się do
turnieju z trzech książek W. Świerca – „Album”, „Turawa w grafice
i słowie…”, „Jak z osady folwarcznej powstała wieś Turawa”. Wszyscy uczestnicy tego etapu wykazali się ogromną wiedzą. Po długiej
walce turniej został rozstrzygnięty. Laureatami turnieju zostali:
Sonia Pielorz – zwycięzca turnieju; Mateusz Sochor – II miejsce;
Rafał Pytel – III miejsce; Marcin Słowik – IV miejsce; Natalia Fira
–V miejsce.
W czasie turnieju Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej
reprezentowali: Teresa Żulewska, Brygida Kansy, Stanisław
Cabaj, Jan Słowik i Jerzy Farys.
Na koniec turnieju odbyło się wręczenie nagród, które ufundowało
Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej i Urząd Gminy w Turawie. Chciałbym podziękować pani sekretarz Stanisławie Brzozowskiej i pani Magdalenie Sadowskiej za pomoc w organizacji turnieju,
jak również zarządowi TMZT za tak liczne przybycie.

Jerzy Farys
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Historia
Turawy
i
jej
mieszkańców
odc. XVIII ostatni
W 1958 roku sołtys Biegański powtórnie
popadł w niełaskę i przy okazji reorganizacji struktur terenowych- zamiast gmin
powstały gromady- istniały od 1.01.1955
r. do 31.12.1972 r. i miały przyczynić się
do rozwoju zacofanych wsi i sołtysem
został Alojzy Kurek. W 1976 r. z uwagi na
podeszły wiek zrezygnował z tej funkcji,
miał bowiem już 82 lata. Za jego kadencji ukończono w zasadzie odbudowę ze
zgliszcz spalonych przez Armię Czerwoną domów. A pod koniec jego działalności wybudowano w Turawie wodociąg
wiejski. Na przełomie lat 60-70 ubiegłego
wieku zaczyna się w Turawie z razu nieśmiało budownictwo nowych domów
mieszkalnych. Początek zrobiła ulica
Nowa i Rzeczna. Potem w latach 1977–
1978 powstały kolejno dzielnice domów
letniskowych w Marszałkach przy ulicy
Leśnej, następnie Dębowej. A w latach
1989-1990 także przy ulicy Brzozowej. A w samej Turawie na początku lat
80-tych powstawały domy mieszkalne
przy ulicy Iwaszkiewicza, następnie Planetorza i tam budowanie trwa nadal.
Stacja wodociągowa mieściła się
od początku na dotychczasowym miejscu, natomiast w związku ze zwiększeniem poboru wody wybudowano w 1996
dwie nowe studnie z ujęciem wodnym
przy ulicy Modrzewiowej.
W 1976 roku sołtysem Turawy
zostaje pani Teresa Bońkowska. Pełni
tę społeczną funkcję do końca życia tj.
do października 1988. W początkach jej
kadencji zostaje dokończone wodociągowanie Turawy, a następnie Marszałek.
W styczniu 1985 wielkie nieszczęście.
W mroźny wieczór spalił się doszczętnie budynek Urzędu Gminy przy ulicy
Opolskiej 6. Mieścił się w byłej willi handlarza drewnem Hermana i był zbudowany przeważnie z drewna. Wtedy Urząd
Gminy został przeniesiony do Pałacu. Od
listopada 1988 sołtysem Turawy zostaje
Ewald Wiesberg. W czasie jego sołtysowania zostały wycięte w 1989 roku
drzewa przy ulicy Opolskiej- piękne lipy,
a za młynówką w stronę Kotorza Małego
klony. Musiały ustąpić miejsca rozbudowie w 1990 tej ulicy z poszerzeniem
i wybudowaniem chodników. Na odcinku
od ronda aż do mostu na młynówce
posadzono żywopłot – Liguster i drzewa
jarzębiny. To była inwestycja zarządu
dróg. Po upadku komunizmu i demokratyzacji życia powstało też w Turawie Koło
Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego

Niemców na Śląsku Opolskim. Założone
zostało 5 marca 1990 r. W dniu 27.05.1990
odbyły się pierwsze w Polsce powojennej demokratyczne wybory komunalne.
W gminie Turawa wszystkie 23 miejsca
w radzie gminy obsadzili członkowie tej
mniejszości. 18 czerwca wybrali zgodnie
z ordynacją Wójta Gminy, został nim
mieszkaniec wsi Turawa Walter Świerc.
Pełnił jeszcze tę funkcję przez następne 2
kadencje, do roku 2002. W dniu 4.01.1991
r. sołtysem został wybrany członek mniejszości Józef Wurst – inspektor do spraw
budownictwa w Urzędzie Gminy. Jeszcze w 1988 r. ówczesny bardzo pracowity i aktywny naczelnik Gminy Turawa
i mieszkaniec naszej wsi pan Leon Adamczak rozpoczął budowę nowego budynku
dla potrzeb Urzędu Gminy. Doprowadził
budowę do stanu surowego. Budynek
został ukończony już przez nową władzę gminy. W piątek 20 sierpnia 1993 r.
odbyła się przeprowadzka wszystkich biur
urzędu do nowego budynku. Tutaj też
znalazły swoje pomieszczenia: Gminny
Ośrodek Zdrowia, Apteka, Ajenca PZU
i bank i służą nam do dziś. W 1992 r. na
części ulicy Rzecznej został położony
dywanik asfaltowy. Był to pierwszy asfalt
na wiejskiej drodze w Turawie. W kolejnych latach ułożono również asfalt na
ulicy Ogrodowej, aż do tartaku, na ulicy
Sosnowej w Marszałkach, później na ulicy
Lipowej- to część dawnej szlakówki oraz
w Turawie ulica Nowa, Iwaszkiewicza
i Planetorza. Po 2002 roku wyasfaltowano
jeszcze ulicę Modrzewiową na Marszałkach a na końcu ulicę Stawową w Turawie
i dalej aż do Wielkiego Kotorza. Latem
2002r. na okres pół roku sołtysem Turawy
została p. Dorota Nawara-Wieczorek.
Jeszcze rok wcześniej jako przewodnicząca rady sołeckiej i wobec braku zainteresowania tym tematem sołtysa zorganizowała jako sołectwo Turawa Gminne
Dożynki. Były przy pięknej pogodzie bardzo udane. Jedynym mankamentem był
brak w części artystycznej choćby jednego
utworu w języku niemieckim, a przecież wtedy jeszcze ok 20% mieszkańców
Turawy czuło się Niemcami. W lipcu 1997
roku dorzecze Odry nawiedziła „powódź
stulecia”. Istnienie naszego jeziora wybudowanego w latach 1933–1938 ochroniło
nas od zatopienia wodami Małej Panwi.
Turawę dotknęło tylko zalewanie piwnic i niżej położonych pól. No i strach
iż zapora jeziora nie wytrzyma naporu
wód maksymalnie napełnionego jeziora

już do poziomu krawędzi podniesionych
w 1980 r. o 43 cm kielichów przelewowych
– ale szczęśliwie wytrzymała.
W latach 1997–1999 została w Turawie
wykonana i uruchomiona kanalizacja
sanitarna, ale tylko dla części położonej
na południe od Małej Panwi. Jest podłączona do wybudowanej w latach 1996/98
na byłych polach rolników Kotorza M.
i turawskiego hrabiego dużej oczyszczalni
ścieków przewidzianej do oczyszczania
ścieków z terenu Gminy Turawa i ościennych miejscowości. Z końcem 1998 roku
zaprzestał działalność tartak i w 1992 r.
dawny PGR. Dawały pracę, utrzymanie
a nawet mieszkanie łącznie chyba 100
osobom i ich rodzinom. W styczniu 2003r.
nowym sołtysem Turawy został p. Janusz
Buczek. Był w mojej i nie tylko mojej ocenie najaktywniejszym dotąd sołtysem
w powojennej historii naszej wsi. Trudne
zadanie będą mieli wszyscy jego następcy
bo będą ciągle do niego porównywani, ale
to może być tylko z korzyścią dla tutejszej
społeczności. Nie wszystkie zamierzenia
udało mu się zrealizować, ale udał mu
się temat który dotąd przez wszystkich
był omijany lub przemilczany. Chodziło
o uporządkowanie miejsca po dawnej
nekropolii turawskich hrabiów, tzw.
Gruft. To miejsce od czasów wysadzenia
kaplicy w dniu 21.03.1977 r. pozostawione
było same sobie i zamieniało się w dziki
gąszcz. Dzięki jego i ksiądza proboszcza
Swolanego staraniom teren ten został
w 2005 roku wydzielony jako własność
wsi i godnie uporządkowany. Następnie
został tam ustawiony betonowy krzyż
i przez księdza proboszcza Józefa Swolanego poświęcony. W tym również czasie
zarówno w Marszałkach jak i w Turawie
ustawione zostały i poświęcone nowe
krzyże przydrożne- w Marszałkach
obok zagrody państwa Joszko, w Turawie na końcu ulicy Planetorza. W okresie sprawowania funkcji sołtysa przez
Janusza Buczka rodzina ostatniego hrabiego- jego wnukowie nawiązała bliższy
kontakt z naszą wsią. Z ich inicjatywy,
staraniem sołtysa, przy poparciu koła
mniejszości niemieckiej a także udziale
księdza proboszcza Józefa Swolanego plac
przy rondzie w Turawie otrzymał nazwę
„Plac von Garnier”. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku z udziałem
rodziny Garnierów, posłów ziemi opolskiej i okolicznych mieszkańców odbyło
się 15.09.2007 r. Z dróg wiejskich, jeszcze raz wymienię je, żeby nic nie opu-
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ścić, a więc zostały wyasfaltowane: ulica
Rzeczna z wszystkimi odnogami, Planetorza, Stawowa w Turawie oraz Modrzewiowa na Marszałkach. Co roku odbywają się latem festyny wiejskie pod nazwą
„Dni Sandacza”, bo nie samym chlebem
żyje człowiek. Z przyczyn osobistych pan
Buczek zrezygnował po 6 latach z funkcji
sołtysa wsi Turawa i to należy uszanować.
W kwietniu 2009 roku wybrano nowego
sołtysa Turawy. Została nim tym razem
kobieta, pani Teresa Żulewska. Jedną
z pierwszych jej inicjatyw było wspólnie
z księdzem proboszczem J. Swolanym
staranie o zainstalowanie latem 2009
nowego dzwonu z napędem elektrycznym
w kapliczce w Marszałkach. Jesienią tego
roku urządzono plac zabaw dla dzieci
obok Urzędu Gminy w Turawie, a wiosną 2011 na Marszałkach. Z jednorocznym poślizgiem spowodowanym właśnie
zmianą na sołtysowym stołku wspólnie
z radą sołecką zorganizowała w dniach
31 lipca i 1 sierpnia 2010 roku obchody
200 lecia istnienia samodzielnego sołectwa Turawa. Impreza była bardzo udana,
pogoda dopisała. W czasie jej trwania
sprzedawano również z tej okazji wydaną
na tę okazję i dzięki staraniom pani sołtys skróconą wersję historii naszej wsi
mojego autorstwa. W lipcu w Turawie
zjawiła się bardzo liczna grupa potomków turawskich hrabiów. Zjechali można
by powiedzieć z całego świata w liczbie 50
osób. Przez dwa dni wizytowali siedzibę
swoich przodków. Byli pod wrażeniem
tego co zobaczyli, tzn. wielkość majętności należących kiedyś do ich rodziny, ale
i postępującą degradacją i niszczeniem
pałacu oraz już nie istniejących przedsiębiorstw hrabiowskich jak tartaki i majątki
ziemskie, pola pszenno-buraczane w części porasta las, a w części leżą ugorem.
W maju 2010 r., 13 lat po poprzedniej –
nowa powódź. Nazwano ją tym razem
powodzią tysiąclecia. Ucierpiała cała prawie Polska. My w Turawie znów dzięki
istnieniu jeziora mieliśmy szczęście,
chociaż z powodu nieudolności RZGW
Wrocław, które steruje tym zbiornikiem,
już woda zaczęła przelewać się poprzez
kielichy bezpieczeństwa i groziła, gdyby
deszcze trwały dalej jeszcze choć 1 dzień
utrata sterowności jeziora. I tak znów jak
w 1997 r. nastąpił teraz zrzut z jeziora
w wielkości 90 m³/s przy dopływie rzędu
nawet do 180 m³/s i to w czasie gdy przez
Opole przechodziła fala kulminacyjna na
Odrze. I wtedy znów jak w 1997 zostały
zalane Czarnowąsy i uszkodzone tamże
wały z powodu kulminacji wód Odry
i Małej Panwi. I znów nikt jak wtedy za to
nie poniósł odpowiedzialności. Podkre-
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ślić w tym miejscu trzeba iż obecne kierownictwo zbiornika w Turawie czyniło
wszystko co było możliwe aby nie dopuścić do nieszczęścia i nie ono ponosi winę
za nieudolne sterowanie zrzutami wody
z jeziora. To pozostaje wyłącznie w dyspozycji RZGW we Wrocławiu. A wystarczyło
wtedy, gdy powódź dopiero się szykowała
i był jeszcze niski stan Odry, opróżnić
jezioro, robiąc miejsce do przyjęcia fali
powodziowej! My wtedy w Turawie dziwiliśmy się czemu znów tak jak w 1997
r. wiedząc o idącej powodzi nie spuszcza
się wody z jeziora w ilości mieszczącej
się bezpiecznie zarówno w Małej Panwi
poniżej jeziora jak i Odrze! W Turawie
z powodu tak dużego zrzutu wody, mieli
wodę w piwnicach mieszkający bliżej
rzeki, a niektórym ludziom zalewała
woda z ulewnych deszczy piwnice i niżej

położone mieszkania. I tu już jest ewidentna wina zlikwidowania przedwojennych jeszcze rowów – a to w Marszałkach.
W Turawie natomiast w nowych dzielnicach woda zalewała mieszkania ponieważ
w czasie budowy nie pomyślano o tym, by
najpierw wybudować kanalizację deszczową czy zwykłe rowy przydrożne. I tak
woda z asfaltowych uliczek spływa prosto
na podwórka i do piwnic. Jesienią ubiegłego roku rozpoczęto trwającą do dziś
budowę kanalizacji sanitarnej w Marszałkach oraz wybudowano główną
magistralę rurociągu ulicą Rzeczną aż
do oczyszczalni w Kotorzu. W tym roku
na przypadające w maju święto patrona
Turawy, św. Jana Nepomucena, jego
figura i cokół stojące przy Małej Panwi
obok szkoły, zostały staraniem pani sołtys pięknie odnowione. A w przyszłym
2012 roku, w jubileusz 450–lecia nazwy
Turawa zamierza zorganizować uroczyste
obchody tej rocznicy, na pamiątkę tego, że
to w środę, po niedzieli Laetare, tj czwarta
niedziela postu w 1562 ówczesny właściciel Kotorza i folwarków pan Georg von
Koenigsfeld podpisał się po raz pierwszy
panem na Turawie i Chotorzu. Od tego
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też czasu w nazewnictwie znika na zawsze
jedna z Kuchar. Już dziś w tym miejscu
apeluję do mieszkańców naszej pięknej
wsi o aktywne włączenie się w zorganizowanie i uświetnienie tej uroczystości
poprzez piękne i na starodawną modłę
udekorowanie domostw i uliczek.
Turawa w maju 2011 roku – Alfred Kupka
Na zakończenie tego serialu o dziejach
Turawy jeszcze krótko trochę koniecznej historii Wielkiego Kotorza, gdyż jak
wiemy wieś Turawa powstała na bazie
dawnego folwarku Kotorza o nazwie
Kuchara. Był to ten folwark, który istniał
prawdopodobnie jako zaplecze gospodarcze znajdującego się tuż obok zameczku
myśliwskiego opolskich książąt. Wiele
przemawia za tym, że zameczek ten stał
w miejscu obecnego sprywatyzowanego
domu mieszkalnego wychowawców
domu dziecka, kilkadziesiąt metrów na
wschód od dzisiejszego pałacu. Folwark
ten to późniejsze dominium hrabiowskie
przy pałacu, a po ostatniej wojnie- PGR.
Kiedy w czerwcu 1933 rozpoczęto prace ziemne związane z budową
turawskiego jeziora zaporowego natrafiono w wielu miejscach na ślady dawnych
osad ludzkich oraz dużo pozostałości stanowisk hutniczych, tzw. dymarek. Przystąpiono wtedy niezwłocznie do ratowniczych prac archeologicznych. Ze względu
przede wszystkim na czas przebadano
z ponad 20 stanowisk dokładnie tylko
3 osady. Jedną na północ od Szczedrzyka,
drugą na terenie folwarku Kuchara oraz
tą najbardziej nas interesującą, leżącą na
wysokim północnym brzegu dawnego
koryta Małej Panwi tej sprzed 1580 roku,
na północno-wschodnich krańcach dzisiejszego Kotorza oraz na zachód od wału
jeziora. Istnienie tej osady archeolodzy
pracujący pod kierownictwem dr Raschke
datowali na IX i X wiek naszej ery, później
uległa spaleniu, a dwie pierwsze na IV i V
wiek. Istnienie tej osady w tym samym
czasie potwierdziły tzw. ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone
w sierpniu 1999 roku na tym samym
wzniesieniu, tuż obok zachodniej ściany
wału zaporowego i rowu opaskowego
ok .200 m na północ od szosy Kotórz W.
– Szczedrzyk. Badania prowadził zespół
pod kierownictwem Krzysztofa Spychały. Ze sprawozdania z tych wykopalisk wynika jednak, że archeolodzy Ci nie
wiedzieli o prowadzonych w tym miejscu
66 lat wcześniej badaniach przez ich niemieckich kolegów po fachu. Przypuszczali iż znaczne zniszczenie stanowisk
nastąpiło w wyniku prac związanych
z budową wału zaporowego i rowu opaCiąg dalszy na następnej stronie ->
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skowego. Odkryto wtedy ślady 12 domów
mieszkalnych. Przypuszczam dziś, że
osada ta to nasz pierwotny Wielki Kotórz,
która uległa zniszczeniu w wyniku długich wojen, jakie prowadzili o Śląsk,
ówcześni władcy Polski z Czechami,
poczynając od Mieszka I w 990 r. a kończąc w czasach Bolesława Krzywoustego,
pokojem zawartm w Kłodzku, w Zielone
Świątki 1137 roku przyznającym Śląsk
Polsce. Kiedy Mieszko I w 990 roku
obejmował zbrojnie we władanie Śląsk
istniało tu już w tej Czeskiej dotąd dzielnicy od dawna chrześcijaństwo, a i osada
Kotórz Wielki, gdyż jak wyjaśniał dociekliwy badacz Śląskich dziejów ks. Kahl,
dawna nazwa Kotorza, Chotorz wywodzi
się z języka czeskiego i musi pochodzić
sprzed 990 roku, co potwierdziły wspomniane wyżej badania archeologiczne.
Na tym terenie stał też prawdopodobnie
pierwszy kotorski kościół, bo jeszcze do
czasu wybudowania jeziora ludzie tutejsi
mówili na niektóre swoje pola i łąki już
na terenie dzisiejszego jeziora, że znajdują
się za kościółkiem! Że Kotórz Wielki był
kiedyś nie tylko z nazwy wielkim przekonuje nas, że tereny należące do tej wsi
rozciągały się jeszcze ponad 2 km w głąb
dzisiejszego jeziora włączając w to folwark Kuchara i dalej w kierunku północnym aż po Bierdzany i Ligotę Turawską.
W swojej pracy „Das Majorat Turawa” ks.
Kahl przy temacie Ligota rzuca pytanie,
czy będący od 1429 r. właścicielem Kotorza czeski szlachcic Andreas de Borgene
jest założycielem a może rzeczywistym
lokującym Ligotę na terenach leśnych
Kotorza Wielkiego. Ponieważ jeszcze 100
lat później w dokumentach z 1521 i 1526
przy Kotorzu każdorazowo występuje
„Ondraszkowa Lhota” co znaczy Ligota
Andrzeja. I pisze dalej, iż odpowiedzi
chyba nigdy nie będzie! I rzeczywiście
dotąd nie ma. Gdyby tak było do Kotorza
Wielkiego należałyby od początku istnienia 5 folwarków, tj. wzmiankowana Lhota
(teraz Ligota), Rzencow (teraz Rzędów),
dwie Kuchary (jedna z nich to późniejsza Turawa) i Rosocha. Parafia Kotórz
Wielki obejmowała swoim zasięgiem od
początku istnienia wsie od Ligoty Turawskiej – do 1813 r., po Węgry i Kolanowice
– do 1925 r. W Kotorzu znajdowała się też
jedna z pierwszych w okolicy szkół do której uczęszczały również dzieci z Turawy
i Trzensiny, do roku 1869, a z Kotorza
Małego do 1913 roku. Krótko mówiąc
dzisiejsze wsie Turawa, Ligota Turawska,
Rzencow dziś Rzędów są dziećmi Kotorza
Wielkiego- gdyby jego nie było,nie istniały by także te miejscowości.
Do tego jako ciekawostkę histo-

fala
ryczną chciałbym dodać, że w naszej
rodzinnej tradycji jest mowa iż Kupkowie byli pierwotnie mieszkańcami Ligoty
Turawskiej, dokąd przybyli z Czech!
Kilka lat temu w czeskiej Karlovej Studance zapytano mnie czy pochodzę
z Czech, gdyż jest u nich dużo mieszkańców o nazwisku Kupka? W czasie o którym piszę, a więc 1429 r. i później, księciem Opolskim był Bolko IV (1382-1437)
sympatyzant czeskich Husytów. Natomiast jego syn, Bolko V był ich jawnym
i czynnym sojusznikiem i zwano go dlatego Księciem Heretykiem. Jest całkiem
prawdopodobne, iż gdy u schyłku potęgi
Husytów ich odłam umiarkowany, tzw.
Utrakwiści w walce bratobójczej urządzili pod Lipanami w 1434 r. rzeź odłamu
radykałów, tzw. Taborytów, opolski książę
udzielił im schronienia i osiedlił być może
garstkę ocalałych uciekinierów w naszych
ustronnych lasach, tj. w Ligocie.
W lipcu 1995 obydwa Kotorze obchodziły uroczyście i z wielką pompą 700
lat swego udokumentowanego istnienia
– gdy w listopadzie 1295 roku biskup
wrocławski Jan III Romka zleca jednemu
z wikarych opolskiej parafii św. Krzyża
opiekę duszpasterską w kilku opolskich
wioskach, m.in. w obu Kotorzach i Kadłubie. Mieszkańcy obydwu Kotorzy stanęli na wysokości zadania. Uroczystość
trwała dwa dni, sobotę i niedzielę 8 i 9
lipca. Pogoda dopisała. Wszyscy w uroczystym pochodzie przemaszerowali
z Kotorza Wielkigo na stadion w Kotorzu
Małym, gdzie przez 2 dni odbywały się
liczne i atrakcyjne imprezy. Uczestnicy
pochodu ubrani byli w starodawne stroje
a wsie udekorowane były na starodawną
modłę. W pochodzie uczestniczył też nasz
proboszcz Józef Swolany, w tzw. Landauerze. Z tej okazji mieszkaniec Kotorza W.
pan Józef Matysek z pomocą kilku jeszcze
osób umieścił przy wjeździe do wsi od
strony Kotorza M. na nieczynnym słu-
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pie telefonicznym wykonane przez siebie
tablice z historycznymi na przestrzeni
wieków nazwami Kotorza.
We wrześniu 2006 z okazji gminnych
dożynek organizowanych przez tę wieś
wykonano i umieszczono tamże herb
Kotorza Wielkiego, w który wkomponowano za zgodą rodziny von Garnier część
ich herbu. Z powodu powtarzających się
uwag ze strony niektórych osób iż tablice
nie odpowiadają historycznej prawdzie
pan Józef Matysek po uzgodnieniu ze
mną wykonał nowe tablice, już w oparciu
o opracowanie księdza Kahla „Das Majorat Turawa”, który w 1867 r. korzystał

z archiwaliów, o których my dziś możemy
co najwyżej pomarzyć. Od siebie dodaję iż
począwszy od połowy XVI wieku najczęściej występującą nazwą był „Chotorz”.
Ale stwierdzić trzeba, że istniała dość
obszerna dowolność w pisowni nazwy
naszego Kotorza. Począwszy jednak od
czasu przynależności Śląska do państwa
Pruskiego, po 1763 r. aż do czerwca 1936
roku obowiązującą pisownią był „Gross
Kottorz”. Chociaż i wtedy zdarzały się
odchylenia czy to w wyniku błędu czy
widzimisię albo konserwatyzmu piszącego. Występowało to mniej więcej do
początków drugiej połowy XIX wieku,
zwłaszcza w dokumentach kościelnych,
a przede wszystkim pisanych w korespondencji diecezjalnej, gdzie zamiast „Kottorz”, pisano niekiedy jeszcze „Chotors”.
Także aż do czasów przed drugą wojną
światową tutejsi starsi ludzie w prywatnej
korespondencji pisali „Gross Kottorsch”
a nawet „Gr. Kotorsch”.
Dalszy ciąg skróconej historii Kotorza
Wielkiego w następnym odcinku.
Alfred Kupka
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Konkurs kroszonkarski w Gminie Turawa
13 kwietnia 2011 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Turawie odbył się już po
raz kolejny konkurs kroszonkarski. Do
rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba
uczestników, bo aż 40–stu, z czego bardzo się cieszymy. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności zdobienia jaj
wielkanocnych a ich poziom oceniany był
na bardzo wysoki. Jury w składzie: Pani
Barbara Matuszek, Pani Stanisława Brzozowska oraz Pani Teresa Żulewska miało
trudne zadanie do wykonania, oceniając
tak różnorodne, starannie i precyzyjnie
wykonane prace.

Nie omieszkam również wspomnieć,
iż to typowo damskie zajęcie znajduje
coraz więcej zwolenników również wśród
chłopaków. W tym roku na konkurs
zawitało ich 9 a 6–ciu z nich otrzymało
nagrody za wspaniale wykonane prace.
Kruszonki oceniane były według kategorii:
a) 1 – 3 klasa szkoła podstawowa
b) 4 – 6 klasa szkoła podstawowa
c) Gimnazjum
d) Dorośli
oraz według technik:
a) rytownicza
b) dowolna (pozostałe techniki)

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w zdobieniu jaj wielkanocnych.
Magdalena Sadowska

Wyniki konkursu:
Lp.

Kategoria wiekowa

Technika rytownicza

Technika dowolna

1.

1 – 3 klasa
Szkoła Podstawowa

1. Robert Krawczyk
2. Dominik Stotko

1. Dominika Lakwa
2. Dawid Kulig
3. Michał Wieczorek
3. Igor Król

2.

4 – 6 klasa
Szkoła Podstawowa

1. Julia Fronia
2. Amanda Owsiany

1.Fabian Schwientek
2. Julia Olszewska
3. Daniela Kowalczyk

3.

Gimnazjum

1. Kamila Krawczyk

1. Natalia Grochol
2. Karolina Duda

4.

Dorośli

1. Edyta Czernia
2. Ewa Jabłońska
2. Diana Galus

1. Karina Loch

NOWA
MŁODZIEŻOWA
RADA
GMINY
Poznaj wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
na IV kadencję 2010 - 2012 r.

Młodzieżowa Rada Gminy Turawa działa
od 2004 roku, 2 kwietnia 2011 odbyły się
kolejne, wybory do jej struktur, na IV
kadencję 2010 – 2012. W obecnej radzie
zasiada 14 radnych, którzy zgłosili swoją
kandydaturę, zebrali głosy poparcia
wśród swoich wyborców i zostali pozy-

tywnie zweryfikowani przez komisję
skrutacyjną.
Podczas wyborów 2 kwietnia
radni wybrali spośród siebie prezydium
rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej, a także skład oraz przewodniczących
komisji tematycznych. Radni IV kadencji
zweryfikowali istniejące komisje tematyczne i w drodze uchwały, którą podjęli, jako jedną z pierwszych wprowadzili
zmiany w tym obszarze. W głosowaniu
połączono komisje muzyczną z kulturalną
tworząc komisję kulturalno – muzyczną i
zlikwidowano komisję warsztatową.
W wyborach na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy nie startował dotychczasowy przewodniczący
Sebastian Klotka a swoją kandydaturę
zgłosili Sabina Nowak i Patryk Wieczorek. Nowym przewodniczącym został
Patryk Wieczorek, zmieniło się również
prezydium Młodzieżowej Rady Gminy,
które kieruje pracami całej rady.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
Wioletta Dorn, Patryk Wieczorek, Michał
Budnik, Sebastian Klotka, Oliwer Kubus,
Martina Nowak, Sabina Nowak, Denis
Miron, Natalia Fira, Żaneta Nowak,
Justyna Tieleczek, Julia Czech, Kamil
Neumann, Marlena Neumann
Skład osobowy prezydium
•P
 rzewodniczący Młodzieżowej Rady
Gminy: Patryk Wieczorek,
•W
 ice Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy: I Sebastian Klotka,
II Wioletta Dorn
• Skarbnik Młodzieżowej Rady Gminy:
Oliwer Kubus
• Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy:
Wioletta Dorn
• Koordynator komisji Młodzieżowej
Rady Gminy: Sabina Nowak
• Delegat Młodzieżowej Rady Gminy:Sabina Nowak
• Zastępca Sekretarza: Marlena Neumann
Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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• Zastępca Delegata – Sebastian Klotka
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej
• Młodzieżowej Rady Gminy:
Żaneta Nowak
Komisje tematyczne i ich skład:
Komisja ds. sportu: (przewodniczący,
Denis Miron, tel.: 605 326 430)
Michał Budnik, Sebastian Klotka, Denis
Miron, Patryk Wieczorek, Oliwer Kubus.
Komisja kulturalno – muzyczna:
(przewodniczący, Sebastian Klotka,
tel:. 504 251 946)
Żaneta Nowak, Denis Miron, Kamil
Neumann, Sabina Nowak, Wioletta Dorn,
Sebastian Klotka, Justyna Tieleczek
Komisja informatyczna: (przewodnicząca, Julia Czech, tel:. 726 511 172)
Natalia Fira, Julia Czech, Oliwer Kubus
Komisja turystyczna: (przewodnicząca,
Sabina Nowak, tel:. 698 736 335)
Marlena Neumann, Martina Nowak,
Wioletta Dorn, Justyna Tieleczek, Sabina
Nowak
Radni IV kadencji są już po sesji
inauguracyjnej, na której złożyli uroczyste ślubowanie i zostali zaprzysiężeni na
okres kadencji. Odbyło się już kilka sesji
roboczych i wspólne posiedzenie komisji,
na których wypracowano Plan Inicjatyw
na 2011 rok.
21 maja zrealizowaliśmy pierwszy projekt, którym był II Rajd Rowerowy
„Ani autem, ani na skuterze nie jest tak
fajnie, jak na rowerze”.
Przedstawiamy także na łamach
„Fali” kilka propozycji, które będziemy
kierować do zainteresowanych w bieżącym roku. Już 18 czerwca zapraszamy na
Otwarty Dzień Dziecka dla mieszkańców całej gminy oraz Turniej Siatkówki
Plażowej „Witamy Lato” 2011 do KotoMohn im Korn
Auf dem Hügel hielt ich, dem Stoppel,
Frühmorgens im August.
Rings um mich schnittreife Ähren,
Und die Sensen rauschen im schweren
Roggen voll Erntelust.
Und in den goldenen Halmen,
-Wie Tropfen von RubinIn Sträußen, in farbfrohen Bänden
Mohnblumen an Wegen und Rändern
Das Korn durchziehn.
Mit des Pferdes seidenen Mähnen
Spielt schmeichelnd der Sommerwind.
Zu den Schnittern schau ich hinunter:
Lichtleuchtender Segen –darunter
Blutstropfen sind.

rza Małego, (boisko przy byłej szkole
podstawowej). 30 lipca, zapraszamy na
Festyn Młodzieżowy i Turniej Piłkarski
„Zawada Cup” 2011 do Zawady, (boisko
LZS). W czasie wakacji wyruszymy także
z Letnim Kinem Objazdowym, z którym będziemy chcieli dotrzeć do kilku
miejscowości, zaprosimy Was również
do wzięcia udziału w Młodzieżowych
Warsztatach Kulinarnych. Jesień i zima to
na pewno Turniej Komputerowy „Zagraj
z Nami”, VII Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego „Ping Pong w Turawie” 2011,
a na zakończenie roku, jak to już mamy
w zwyczaju zaprosimy wszystkich na VI
Otwarty Konkurs Piosenki „Nas Łączy
Muzyka” 2011 z niespodzianką!
Zapraszamy młodzież i wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa
w sesjach Młodzieżowej Rady Gminy
Turawa (o ich terminach informujemy na
naszych podstronach pod adresem www.
turawa.pl) oraz do dzielenia się z nami
Waszymi problemami i propozycjami
dotyczącymi środowiska młodzieżowego
naszej gminy, jego potrzeb, propozycji
organizacji imprez i realizacji ciekawych
Und zieh ich die Summa des Lebens
Von all unserm Schaffen und Tun,
Von all dem Erfolg, dem Erfahren,
Bis die Hände nach mühvollen Jahren
Im Schoße ruhn.
Wohl geh ich erhobenen Hauptes
-Ein Mann- durch die kampffrohe Welt
Entgegen hellwinkenden Sternen,
Die, weit mir, in blauenden Fernen
Als Ziel gestellt.
Was kümmert der Mohn mich im
Roggen?:
Laß welken! –Die Sense, sie sang,
Und gemäht von den Stielen, den
schlanken,
Verblassten die Blüten und sanken
Am Rain entlang.

inicjatyw. Jako głos młodzieży będziemy
się je starać realizować i przedstawiać
lokalnym władzom.
Wasze spostrzeżenia są dla nas
bardzo cenne. Czekamy na wasze pomysły i uwagi pod adresem mrg.turawa@
op.pl
Komisja skrutacyjna dla wyborów
do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
na IV kadencję

KONTAKT:
mrg.turawa@op.pl
Przewodniczący MRGT:
Patryk Wieczorek
patryk092@onet.eu, tel. 530 876 471
Wice przewodniczący:
Sebastian Klotka
redaktorek@poczta.onet.pl,
tel. 504 251 946
Wice przewodnicząca:
Wioletta Dorn
wioletta.dorn@op.pl, tel. 783 197 416

Durch vernichtete Schwachheit und
Opfer
Hinschreiten der Sieg und die Mahd.
Über Wunden, die manchmal nach
innen
Bluten, doch meist wohl verrinnen
Im Lebenspfad.
So grausam das meiste Vollbringen!
Rostflecke am Schwertesglanz.
Würgengel ob fruchtbaren Landen:
Doch am Abend die Dorfschönen
banden
Den Mohn und mit Ähren mir wanden
Singend zum Erntekranz.
Wybrał
Alfred Kupka
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II RAJD ROWEROWY
„Ani autem, ani na skuterze, nie jest tak fajnie jak na rowerze” 2011 finiszował
pod CH Turawa Park w Opolu / Zawadzie

Kolejna odsłona Turawskiego Rajdu już za nami,
szkoda, bo działo się, oj działo!
W tym roku imprezę współorganizowała z nami Młodzieżowa
Rada Miasta Opole a metę rajdu wyznaczono na parkingu
przed CH Turawa Park w Zawadzie. Dwa szlaki, które zdążały
do mety wyruszyły z różnych miejsc. Szlak turawski startował
spod Urzędu Gminy w Turawie, a opolski spod Ratusza w Opolu.

Rowerzyści w liczbie ponad czterdziestu dotarli na
miejsce około godziny 14.30.
Organizatorzy przygotowali dla chętnych
„turniej rowerowy”, w którym brały udział stworzone na miejscu pięcioosobowe drużyny. Zmagania
w dziesięciu konkurencjach były dosyć wymagające,
ale uczestnicy rajdu dzielnie im sprostali.
Na zwycięzców czekał pamiątkowy puchar
oraz nagrody ufundowane przez CH Turawa Park
oraz firmę Hart Opole (m.in. karnety na korty tenisowe, bony na zakupy w markecie Praktiker i restauracji KFC)
Za pomoc w organizacji rajdu dziękujemy
sponsorom, a także Urzędowi Gminy Turawa i Młodzieżowej Radzie Miasta Opole. Podziękowanie
kierujemy też w kierunku Nowej Trybuny Opolskiej
i Radia Opole oraz wszystkich, którzy wspomogli
naszą inicjatywę.
Bardzo cieszymy się z obecności dużej liczby
rowerzystów, których już za rok zapraszamy na
kolejną odsłonę rajdu, gdzie pojedziemy tym razem? - nie mamy
zielonego pojęcia!.
Jeżeli macie propozycje trasy napiszcie do nas:
mrg.turawa@op.pl.
Młodzieżowa Rada Gminy Turawa
Koordynator projektu
Sabina Nowak

Zaproszenie na Dożynki Powiatowo-Gminne
Starosta Powiatu Opolskiego Henryk Lakwa, Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa oraz Sołtys i Rada Sołecka
Bierdzan zapraszają wszystkich na XI Powiatowo-Gminne Dożynki połączone z uroczystymi obchodami Jubileuszu
kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej, które odbędą się 03- 04 września 2011r. w Bierdzanach.

Nowinki z Kotorza Małego

1 i 2. W tym roku wiosną został odnowiony krzyż przydrożny na ul. Szkolnej w Kotorzu
Małym. W maju został uroczyście poświęcony wraz z udziałem mieszkańców.

3. Grupa mieszkańców maluje płot przy
kompleksie boisk.
Krystyna Wieczorek
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Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Turawa
W kwietniu i maju 2011r. na terenie
Gminy Turawa zrealizowanych było szereg działań, mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych. Działania
w zakresie edukacji ekologicznej stanowią system edukacji ekologicznej, którego
planowanym efektem ma być podniesienie stanu świadomości społecznej naszej
Gminy w zakresie ekologii i dbałości o środowisko.
1. „Dzień ziemi 2011” w gminie turawa

W dniu 29 kwietnia br. na terenie Gminy
Turawa odbyła się coroczna akcja „Sprzątanie Świata” z udziałem: uczniów
naszych szkół, Urzędu Gminy oraz przedsiębiorstwa wywozowego, które zapewniło bezpłatnie worki na zbiórkę śmieci
oraz utylizację odpadów.
W tej akcji wzięło udział:

• 5 szkół:
– PG w Turawie (70 uczniów),
– PSP w Osowcu (130 uczniów),
– PSP w Bierdzanach (50 uczniów),
– Niepubliczna
Szkoła
Podstawowa
w Węgrach (80 uczniów),
– Niepubliczna
Szkoła
Podstawowa
w Kadłubie Turawskim (20 uczniów),
• 3 przedszkola:
Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym
(30 przedszkolaków), Kadłubie Turawskim (15 przedszkolaków) oraz Turawie
(50 przedszkolaków).
Ponadto w akcji udział wzięli:
• Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby
Więziennej – KORAB, który udostępnił
pracowników oraz sprzęt. Dzięki bardzo
dużemu zaangażowaniu O.W. KORAB
zostały posprzątane obrzeża południowego brzegu Jeziora Dużego oraz pobo-

cza drogi powiatowej na odcinku Jezioro
Średnie - Szczedrzyk.
• Rada Sołecka Turawa, która w czynie
społecznym porządkowała teren miejscowości Turawa.
Uczniowie PG w Turawie sprzątali tereny brzegu północnego Jeziora
Turawskiego. Zostały uporządkowane
plaże, lasy, szlaki turystyczne oraz ulice:
Strażacka, ul. Pływacka, Promenada, ul.
Pod Lasem, ul. Prosta.
Uczniowie PSP w Osowcu sprzątali okoliczny las (za boiskiem, w kierunku Trzęsiny oraz za ul. Leśną) oraz miejscowość
Osowiec.
Pozostałe placówki sprzątały tereny miejscowości: Bierdzany, Kadłub Turawski,
Węgry, Kotórz Mały oraz Turawa.
Celem „Sprzątania Świata” była aktywizacja uczniów naszych szkół do działań
na rzecz ochrony środowiska. Realizacja
przez szkoły ww działań przyczynia się do
podwyższenia świadomości ekologicznej
uczniów, celowości „Sprzątania Świata”,
recyklingu oraz segregacji odpadów.
Po raz kolejny powtarzamy nasz apel
skierowany do mieszkańców, turystów
i użytkowników naszych jezior: DBAJMY
I CHROŃMY ŚRODOWISKO KAŻDEGO DNIA, aby dzieci nie musiały
sprzątać po osobach dorosłych świadomych własnego czynu.
Za udział w akcji wszystkim uczniom,
dyrektorom szkół, nauczycielom oraz
opiekunom serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy również do:
Komendanta Ośrodka Doskonalenia
Kadr Służby Więziennej „KORAB”, Sołtysa wsi Turawa i Rady Sołeckiej Turawa
oraz firmy Remondis Opole Sp. z o. o.
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk
2. Obchody Dnia Ziemi w PSP Ligota
Turawska

Tegoroczne Obchody Dnia Ziemi w PSP
Ligota Turawska odbyły się w dniu 19
kwietnia 2011r. pod hasłem „Las całkiem
blisko nas”.
Uczniowie klas I-III sadzili las, a cała
szkoła brała udział w spotkaniu poświęconym obchodom Dnia Ziemi na świecie

i w Polsce. Tematem przewodnim były
bociany, stacjonujące od lat w gnieździe
obok szkoły.
Bożena Kowalczyk - Pytel
Dyrektor PSP w Ligocie Turawskiej
3. „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”

W dniu 12 maja 2011 r. odbył się happening pod hasłem „Jesteśmy przyjaciółmi
Ziemi” - marsz uczniów w eskorcie policyjnej uczniów PSP w Osowcu ulicami
Lipową i Leśną. Marsz miał na celu propagowanie wśród mieszkańców zachowań
proekologicznych. Uczniowie rozdawali
wykonane przez siebie ulotki oraz torby
ekologiczne.
Po powrocie do szkoły na sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie ekologiczne oraz pokaz mody ekologicznej,
a następnie wręczenie dyplomów i nagród
dla uczniów, którzy brali udział w konkursach: plastycznych, literackich i wiedzy.
W ramach ww przedsięwzięcia każda
klasa zasadziła drzewko „Drzewko dla
klimatu”.
Akcję zorganizowaliśmy w ramach
uczestnictwa naszej szkoły organizowanej przez Tauron Polska Energia S.A.
pt.”Nasza szkoła dba o klimat”. W ramach
tej akcji odbyła się
•w
 ycieczka klas IV - VI do elektrowni
wodnej w Turawie
• k onkursy: wiedzy ekologicznej, plastyczny, literacki
• zbiórka makulatury pod hasłem „Zbierasz makulaturę chronisz las”
Karina Loch
Dyrektor PSP w Osowcu
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Centralna Akcja Szkoleniowa Głównej Kwatery Harcerskiej
na Śląsku Opolskim nad jez. Turawą 1946 r. (część II)

5.08.1946 r. (poniedziałek)
Nasz ksiądz – Szyszka (Olejniczak) robi
ruch, gdyż „wiadomo” – ma obowiązek
odprawiania mszy św. Budzi mnie niemiłosiernie. Wstaję – by spełnić obowiązek ministranta… Komenda główna
II C.A.S. ograniczyła swobodne poruszanie się uczestników poza obozem,
z uwagi na powtarzające się kradzieże
na terenie obozu.
6.08.1946 r. (wtorek)
Pobudka wyrzuciła z namiotów wszystkich bez litości. Gimnastyka wypadła,
z uwagi na udział nasz w nabożeństwie.
Tu muszę dodać, że wielu uczestników
korzysta z codziennej Mszy św. jak
i komunii św. Prawdziwie jak na rekolekcjach. Moralnie – kurs podnosi nas
bardzo… „Harcerska służba Polsce”
Referat powyższy omawiał zasadniczo
trzy tematy i to:
1.
Jakiej Polsce mamy służyć,
2.
Jakie ma być harcerstwo i
3.	na czym polega służba harcerska.
W odpowiedzi na pierwsze pytanie
powiedział dh. Hm., że jesteśmy organizacją apolityczną, ogólno – narodową,
a więc skupiamy młodzież całego kraju,
którą mamy wychować na dobrych obywateli…
Uff! Po dwóch referatach jak przyjemna
jest kąpiel.
Jezioro Turawo – ty cudzie!!!
9.08.1946 r. (piątek)
Idę służyć do mszy św., jak zwykle

codziennie. Obóz cały pogrążony jeszcze w głębokim śnie – a w namiocie
– kaplicy następuje przemiana chleba
w Ciało Chrystusowe. Cicho i dźwięcznie dzwoni maleńki dzwonek.
10.08.1946 r. (sobota)
Ognisko powoli dogasa…
11.08.1946 r. (niedziela)
Jedziemy zwiedzać Opole… Cudnie
zapowiada się wycieczka do Opola.
Słabsi jadą autami. Reszta wyrusza
pieszo do Kotorza, by pociągiem dojechać do Opola na zaproszenie Wojska
Polskiego. Mamy obejrzeć nowoczesną
broń pancerną. Piękne miasto, które
niestety również odczuło na sobie skutki
wojny. Zwartym szeregiem, śpiewając,
idziemy ulicami Opola. Ludność radośnie nas wita.
12.08.1946 r. (poniedziałek)
W nocy rozszalała się ogromna burza.
Deszcz ulewny z błyskawicami nie dał
nam spać spokojnie. Zdawało się, że to
już koniec świata. Dzień dzisiejszy rozpoczął się przygotowaniem z uwagi na
spodziewany przyjazd Premiera Osóbki-Morawskiego… Z auta wysiadł Ob.
premier w towarzystwie małżonki, gen.
Zawadzkiego, przewodniczącego ZHP
dh. hm. Wierusz Kowalskiego oraz licznej świty… O godz. 15 odbyła się zbiórka
całego zastępu instruktorskiego. Miała
się odbyć podniosła chwila dekoracji
100 zasłużonych bojowników o wolność
Ojczyzny.
13.08.1946 r. (wtorek)
… Indywidualne sprzątanie i mycie
z uwagi na przypadającą Mszę św…
14.08.1946 r. (środa)
… Uczymy się. Tak dużo potrzeba miłości naszej Ojczyźnie!
15.08.1946 r. (czwartek)
Po Mszy św. zaczynają się egzaminy.
W południe przybył do nas w odwiedziny kapelan naczelny ZHP ks. ppłk
Ławrynowicz. Był z nas i z naszego
obozu bardzo zadowolony.
16.08.1946 r. (piątek)
Jest alarm!!!
„o godz. 3.00 zastęp wyrusza w kierunku Turawy w składzie 9 uczestników. Godz. 4.00 podczas krótkiego

odpoczynku pod Turawą, zastęp rozmawia ze stróżem tartaku w Turawie.
O godz. 4.30 jesteśmy w Turawie. Godz.
4.40 wyznaczenie sygnałów porozumiewawczych i wymarsz w dalszą drogę.
O godz. 4.45 przechodzimy przez wioskę Marsołki i zaznaczamy ją na szlaku.
Godz. 5.10 – modlitwa przy przydrożnej
kapliczce w lesie. O godz. 5.30 zdobywamy Kuźnię. Każdy tutaj dom ustawiony jest szczytem do drogi i ma we
wgłębieniu w murze obraz lub figurę
religijną. Spostrzegamy kilka krzyży
przydrożnych z postacią Chrystusa,
wyciętą z blachy… Tutaj uczymy się
znowu kilka słów śląskich, jak: Farosz –
ksiądz, krusek – kawał.
17.08.1946 r. (sobota)
Zaczynamy egzaminy z Bogiem. I tu
wypada mi podziękować naszemu
Wodzowi, że nie tylko starał się nam
umysły rozświetlić, ale również dbał
o nasze dusze… Po południu o godz.
5-ej przyjeżdża w odwiedziny ks.
Bolesław Kominek, Administrator
Apostolski z Opola. Wzruszający był
moment witania się Jego z kapelanami
i duchownymi, będącymi uczestnikami
kursu. Dostojny Pasterz, który tak dużo
dobrego uczynił na Śląsku… Uradował
się szczerze, widząc tak piękną kaplicę.
Jeszcze większe zadowolenie poczuł,
gdy usłyszał, że przeciętnie osiem Mszy
św. dziennie odprawia się; no i wielu,
bardzo wielu harcerzy przystępuje do
Komunii św. Był zadowolony i błogosławił naszej pracy.
18.08.1946 r. (niedziela)
Jako, że dzisiaj oficjalnie CAS się kończy, pobudkę mieliśmy o godzinie
7-mej. Każdy wygolony, odświeżony,
staje w szeregu. Udajemy się na ostatnią
wspólną Mszę św., którą odprawia ks.
Ławrynowicz. Piękne kazanie uświetniło całą uroczystość… O likwidacji
nie będę się rozpisywał. Dodam tylko,
że sprawnie spisaliśmy się, gdyż już
o 20-tej nie było śladu, że w tym miejscu
znajdował się podobóz.
Jerzy Farys
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Sprawozdanie z działalności LKW Turawa

Po lutowym walnym zgromadzeniu LKW Turawa rozpoczął
prace przygotowawcze do sezonu 2011.
W końcu lutego i z początkiem marca wykoszono trzcinę na
znacznej części stawu, korzystając z grubej pokrywy lodowej.
Wykonano 1 nowy pomost wędkarski, a dwa pomosty wyremontowano. Do jednego z nich dobudowując dojście –kładkę
na palach wbitych w dno. Wykoszono też obrzeża klubowego
stawu „Tonloch” i uprzątnięto śmieci.
W dniu 30.04.2011r. zorganizowano otwarcie sezonu wędkarskiego, połączone z zawodami wędkarskimi.
Najlepszymi w tym dniu byli:
Seniorzy

Juniorzy

I miejsce –
Rafał Łapucha

I miejsce –
Miłosz Szwarcbach

II miejsce –
Łukasz Kłak

II miejsce –
Kamil Miron

III miejsce –
Herbert Twardawski

III miejsce –
Kuba Włodarczyk

Nagrody ufundowane przez klub i sponsorów wręczył Prezes LKW Turawa Józef Kłak.
W dniu 2-3.05.2011 członkowie klubu, Roman Karasiński i Marian Wojtarowicz, reprezentując barwy LKW
Turawa wystartowali w Ogólnopolskim Maratonie Karciar-

skim w łowisku „Przypiecz”, zdobywając II miejsce – na 16
startujących ekip – złowiwszy karpia o wadze powyżej 7,5 kg,
który okazał się największą rybą zawodów, za co zawodnicy
otrzymali specjalną nagrodę.
Na organizowane w dniu 21.05.2011r. zawody
o Puchar Wójta Gminy Turawa, które odbyły się na Jeziorze
Srebrnym, LKW Turawa wystawił 9-cio osobową drużynę,
która wzięła udział w zawodach. Organizatorem był V-ce Prezes LKW Turawa Marian Wojtarowicz.
Ogółem w zawodach wzięło udział 28 wędkarzy, spośród których 2 zawodników LKW Turawa Roman Karasiński i Ryszard
Włodarczyk zajęli odpowiednio 6 i 7 premiowane miejsca.
Wśród seniorów zwycięzcą został Bernard Waldemar z Osowca, a w klasie juniorów Tomasz Konieczny z Kotorza Małego.
Nagrody zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa z kierownikiem Referatu Turystyki i Promocji Gminy Bartłomiejem Kitą.
Serdeczne podziękowania należą się Panu Walterowi
Ledwoniowi z Węgier, który te zawody organizował i bardzo sprawnie sędziował, jak też firmie „Camping Turawik
i Sklep Wędkarski” M.M.M.J. Duda, sponsorów dodatkowych
nagród w tych zawodach.
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W LKW Turawa obecne prace koncentrują się na przygotowaniach do organizacji dnia dziecka, przewidzianego na dzień
4.06.2011r. Rozpoczęto budowę wiaty, za budowę której odpowiedzialny jest skarbnik klubu, kol. Wojciech Słychać, pod
którego nadzorem budowa jest prowadzona.
Prezes klubu wraz ze swym zastępcą objeżdżają
Turawę i okolice, pozyskując sponsorów i finanse na organizację dnia dziecka, gdyż bez ich wsparcia trudno byłoby zorganizować tak dużą imprezę.
Pozostali członkowie zarządu również aktywnie uczestniczą
w organizowaniu imprezy, drukując ulotki i afisze oraz obsługując stronę internetową, zakupują nagrody i upominki dla
uczestników.
W dniu 27.05.2011r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Turawie odbyło się spotkanie zarządu LKW Turawa
i przedstawicieli Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”
oraz przedstawicieli władz Gminy. Spotkanie miało charakter
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informacyjno-instruktażowy jak pozyskać Fundusze Unijne
na rozwój infrastruktury turystyczno-wędkarskiej w ramach
tej grupy. Obecni byli: Prezes LGR „Opolszczyzna” Jakub
Roszuk wraz ze współpracownikami, Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa wraz z kierownikiem referatu Turystyki
i Promocji Gminy Bartłomiejem Kitą. Zarząd LKW Turawa
w składzie: Prezes Józef Kłak, V-ce Prezes Marian Wojtarowicz, Skarbnik Wojciech Słychać, Sekretarz Henryk Adamowicz, Członek kom. Rewizyjnej Klubu Renata Olszewska i kierownik Klubowej Straży Rybackiej Stefan Brylak.
Uczestniczyli też przedstawiciele ośrodków wczasowych i członkowie Stowarzyszenia Dla Ratowania Jezior
Turawskich. Spotkanie to jest ważne dla LKW Turawa, które
jest członkiem LGR „Opolszczyzna” i ma złożone wnioski
o dofinansowanie prac związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury nad klubowym stawem „Tonloch”.
Marian Wojtarowicz

Porządkujemy infrastrukturę w aglomeracji Turawa
czyli inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowo wytworzonej sieci wod.kan. w ramach realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską projektu
pn. „Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie aglomeracji Turawa – Trias
Opolski”.
Kontrakt obejmuje stworzenie:
•	numerycznego modelu sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez zinwentaryzowanie istniejącej infrastruktury
i wprowadzenie jej do numerycznej bazy danych przebiegów sieci wodociągowej;
•	dynamicznego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej
w oparciu o dane pozyskane
z punktów monitoringu na niej
zamieszczonych;
•	dyspozytorni umożliwiającej
monitoring pracy ciągłej urządzeń zainstalowanych na sieci
wod.-kan.

Efektywne zarządzanie (istniejącą
i nowo budowaną) siecią, kontrola jej
funkcjonalności, możliwość szybkiej
reakcji na zdarzenia awaryjne oraz optymalne decyzje w zakresie zapewnienia
ciągłej dystrybucji wody jest możliwe
dzięki kompleksowemu monitorowaniu i sterowaniu obiektami sieci przy
wykorzystaniu do transmisji danych
platformy GPRS. To rozwiązanie oferuje
możliwość redukcji kosztów eksploatacyjnych przy obiektach rozproszonych
oraz zarządzania pracą przepompowni
i pozostałych obiektów infrastruktury,
jak i zdalnej modyfikacji oprogramowania i usuwania potencjalnych awarii.
Transmitowane dane przekazywane są
do Centralnej Dyspozytorni. Atutem
systemu jest zainstalowane w siedzibie
WIK Turawa Sp. z o.o. lokalne centrum
dyspozytorskie i tzw. Mobilny Dyspozytor umożliwiający podgląd systemu
z dowolnie wybranego miejsca z dostępem do Internetu.

Wprowadzenie całościowego systemu
monitoringu leży w szeroko pojętym
interesie przedsiębiorstwa ponieważ
nie tylko kontroluje ciśnienie panujące
w sieci, kierunki przepływu wody - jej
jakość i ilość, ale również rejestruje
bieżące zmiany wartości parametrów
hydraulicznych oraz stan techniczny
urządzeń. Kompleksowy monitoring
umożliwia zatem dokładną analizę
zebranych informacji związanych ze
zdarzeniami pojawiającymi się w monitorowanej infrastrukturze i pomaga
wypracować firmie lepszą jakość działania i skuteczną strategię zarządzania
siecią. To wszystko razem sprawia, że
firma może dokładnie planować swoje
działania eksploatacyjne, minimalizując w ten sposób zarówno straty wody,
jak i straty finansowe, co ma konkretne
znaczenie dla kieszeni mieszkańców.
Dorota Honkisz-Mykietów
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ZAPRASZAMY
NA FESTYN „Zawada Cup” 2011
Już 30 lipca bawimy się na młodzieżowym festynie na boisku LZS w Zawadzie!
Młodzieżowy Festyn Sportowy,
którego główną częścią będzie turniej
piłkarski dla drużyn niezrzeszonych to
wakacyjna propozycja dla wszystkich,
którzy chcą wolne dni spędzić aktywnie. Impreza, którą organizuje Młodzieżowa Rada Gminy Turawa razem z LZS
Zawada zapewni zmagania piłkarskie
spontanicznie zorganizowanych przez
Was drużyn o puchar „Zawada Cup”
oraz dużą dawkę konkurencji sportowo
– rekreacyjnych.
Mieszkańcy Zawady pamiętają
te rozgrywki z ubiegłych lat, tym razem
formuła rywalizacji zostaje poszerzona
do turnieju otwartego, gdzie każda
z drużyn może walczyć o zawadzki
puchar.

Nie zabraknie również propozycji dla kibiców i mieszkańców Zawady
oraz okolicznych miejscowości. Festyn
będzie łączył w sobie rywalizację sportową z propozycjami kulturalnymi. Już
dziś zapraszamy wszystkich, nie tylko
młodzież na sobotni popołudniowy
turniej oraz występy artystyczne i wieczorną zabawę taneczną.
Szczegóły imprezy już wkrótce
na stronie turawa.pl. Bieżące informacje
można uzyskać pod numerem 504 251
946 – tam też przyjmowane są zgłoszenia do turnieju.
Młodzieżowa Rada Gminy Turawa
Koordynator projektu
Sebastian Klotka

Co
słychać w sołectwie Turawa– Marszałki
Jak ten czas szybko biegnie, zima się skończyła , wiosna biegnie tak szybko, że już lato za pasem.
Rada Sołecka spotyka się na zebraniach
raz w miesiącu i na bieżąco podejmuje
różne działania.Przygotowujemy różne
pisma w sprawie oświetlenia, chodnika, naprawy tablic, różnych napraw
itp. Musimy poruszać się w granicy
swoich możliwości finansowych, ale
czasami wydarzy się coś nieprzewidzianego. Przykładem jest konieczny
remont kapliczki Św. Jana Nepomucena.
Nie zaplanowaliśmy w budżecie pieniędzy na ten cel, ale kiedy postument
kapliczki się rozpadał, trzeba było - po
uzgodnieniu z panią skarbnik UG znaleźć chociaż część pieniędzy na pokrycie kosztów remontu. Niespodziewany
kolejny remont figury Św. Leonarda
musieliśmy zrobić po przejściu wandali obok kapliczki, wydarli figurę zza
płotka, zniszczyli rękę, i książkę. Sprawa
zgłoszona na policji nie wiadomo czy
doczeka się wykrycia sprawców. Ale
figurę trzeba było naprawić. Zrobił to
p. Bernard Król, któremu jesteśmy za
to bardzo wdzięczni. Państwo Król od
dawna opiekują się tą kapliczką, dziękujemy Im za to. Tymczasem panowie
z Rady Sołeckiej wyznaczają rowy do
melioracji, bo mamy na ten cel przeznaczone środki z budżetu. Musimy to
wykonać, to jest sprawa priorytetowa.
Plac zabaw na Marszałkach powoli

nabiera wyglądu. Jest systematycznie
koszony, obsadziliśmy go drzewkami,
ma kilka zamontowanych urządzeń
zabawowych, ławeczki. W niedziele
22 maja zrobiliśmy tam pierwszy piknik.Zaproszeni byli wszyscy, było nas
z dziećmi ok. 90 osób. Piekliśmy kiełbaski na ognisku, były wypieki naszych
kobiet, kawa, napoje. Było dużo dzieci,
dla których przygotowaliśmy różne
słodkości i konkursy z nagrodami. Cieszę się bardzo, że mieszkańcy Marszałek
są zainteresowani aby było tam ładnie
i estetycznie, ale proszę jeszcze innych
do pomocy i włączenia się do wszelkich prac. To jest nasz plac, to jest dla
naszych dzieci, pilnujmy, aby nie był
niszczony i zaśmiecany. Upiększajmy
go i ulepszajmy wspólnie, a będzie coraz
piękniejszy. Dziękuje wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
uporządkowania placu i przygotowania
tego niedzielnego, miłego spotkania.
Zbliża się Dzień Matki. Z tej okazji
19 czerwca odbył się koncert – gitara,
śpiew i skrzypce - w sali balowej Domu
Dziecka, ostatni raz w tym miejscu, bo
dzieci przeprowadzają się do nowego
obiektu na Rybaczówce. Przy tej okazji
zbieraliśmy grosiki dla dzieci – nazbierało się ok. 460 zł. Przydadzą im się.
Wspólnie z członkami DFK Rada

Sołecka organizuje spotkanie z okazji
Dnia Matki w klubie „Zgoda” 29 maja
br. Zaproszone są wszystkie mamy, będą
występy dzieci i miły poczęstunek. Natomiast LKW Turawa przy udziale Rady
Sołeckiej organizuje Dzień Dziecka dnia
4 czerwca br na jeziorkiem Tonloch.
Zaproszone są wszystkie dzieci.
Muszę poinformować mieszkańców
wsi Turawa-Marszałki,że w tym roku
nie ma stałej osoby, która sprzątałaby
Turawę. Sporadycznie tylko będziemy
otrzymywać kogoś do pracy.Dlaczego
tak się dzieje informuje pan wójt w rozmowie ze mną. Ja natomiast mam do
wszystkich prośbę; sprzątajmy przy
swoich posesjach, a jak napotkamy na
coś, co jest śmieciem, to wrzućmy go
do najbliższego kosza. Ja z młodzieżą
często sprzątam śmieci na rondzie, czy
w innych miejscach. Wieś Turawa nie
może być zaśmiecona, dbajmy wszyscy
o to. Proszę wszystkich mieszkańców
jeśli maja jakiś pomysł, aby upiększyć
naszą wieś aby to robili samodzielnie,
ja nie mogę być wszędzie o każdej porze
i w każdym czasie. Mieszkańcy sami
mając ochotę, mogą wykazywać się inicjatywą jakimś działaniem dla wsi. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Teresa Żulewska - sołtys
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,,Talent to praca” – Galina Ułanowa

Natalia Grochol jest mażoretką tańczącą
pod czujnym okiem trenerki, Pani Karoliny Kawalec, w sekcji ,,Gama”, w Domu
Kultury w Ozimku. Dzięki pasji i zaangażowaniu awansowała na pozycję generalki-teraz przewodniczy całej grupie. Ta
młoda tancerka osiągnęła wiele poprzez
ciężką pracę. Dziś mamy okazję dowiedzieć się o niej czegoś więcej.
Jak się zaczęła Twoja przygoda z mażoretkami?
Zaczęło się bardzo niewinnie. Tak się
złożyło, że w grupie mażoretkowej tańczyła moja znajoma z podstawówki. Od
razu mi się to spodobało i postanowiłam
dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.
To właśnie ona opowiedziała mi o szczegółach i zaprowadziła na pierwszy trening. Grupa przyjęła mnie z otwartymi
ramionami. Dalej wszystko potoczyło się
samo...
Od ilu lat tańczysz?
Zaczęłam mając osiem lat, mija więc szósty rok.
Czy taniec jest Twoją pasją?
Oczywiście, taniec zdecydowanie jest
moją pasją. Gdyby nie był, już dawno bym
z tym skończyła. Kiedyś moim hobby było
zbieranie znaczków, teraz jednak zdecydowanie wolę spędzać czas w bardziej
aktywny sposób.
Czy przed występami przed dużą publicznością odczuwasz stres i zdenerwowanie?
W jaki sposób starasz się je przezwyciężyć?
Na początku owszem, odczuwałam silne
zdenerwowanie. W dzień występu bywałam marudna i obrażałam się na cały
świat. Wtedy pomagały mi koleżanki

z zespołu, uspokajały mnie i powtarzały,
że wszystko będzie dobrze. Z czasem stres
minął, w tym momencie nie odczuwam
go już prawie wcale.
Ile czasu poświęcasz na treningi? Czy są
bardzo wyczerpujące?
Na treningi chodzę trzy razy w tygodniu,
każdy trwa dwie godziny. Kiedy zbliżają
się mistrzostwa, są one bardzo męczące,
potem zwalniamy tempa. Zdarzają się
siniaki, ale to mnie nie zniechęca.
Zdarzają Ci się momenty załamania, kiedy
masz już dosyć, chcesz zrezygnować z tańca?
Było pare takich momentów. Chciałam udowodnić sobie, że potrafię lepiej
i więcej, poszerzyć swoje umiejętności,
nauczyć się nowych kroków, które wykraczałyby ponad poziom. Nie zawsze mi to
wychodziło, za co byłam na siebie zła. Nie
było jednak aż tak źle, żebym chciała zrezygnować z mojej pasji.
Męczące treningi, a do tego jeszcze szkoła.
Na pewno ciężko jest pogodzić obie te rzeczy...
Co do szkoły, nie mam większych problemów. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że
moje oceny nie wyglądałyby za dobrze,
mogłabym oczywiście zrezygnować
z paru treningów, żeby nadrobić zaległości. Staram się jednak pogodzić obie
te rzeczy tak, by nie kolidowały ze sobą.
Mimo, że taniec jest moją pasją, to naukę
stawiam na pierwszym miejscu.
Czy nie brakuje Ci czasu dla rodziny, przyjaciół?
Raczej nie. Mam wiele przyjaciółek
w zespole, dla tych ze szkoły poświęcam
przerwy, a dla rodziców rezerwuję weekendy:)
Jak widzisz swoją przyszłość : będzie ona
ściśle powiązana z tańcem, czy też zamierzasz znieść go na drugi plan?
Tak po prawdzie, zastanawiałam się już
nad pracą trenerki zespołu mażoretkowego. W wolnym czasie wymyślam nowe
kroki i staram się udoskonalić te, które
już wykorzystujemy w układach, więc,
kto wie, może zajmę się tym na poważnie.
Masz na koncie bardzo wiele osiągnięć.
Pozwól, że wymienię ,,tylko” te z roku
2011: zostałaś mistrzynią Polski w duecie
,,baton juniorki”, wicemistrzynią Polski
w solo ,,baton juniorki”, zajęłaś I miejsce
w duecie ,,baton juniorki” na festiwalu
,,PARADA” w Czerwionce-Leszczynach,
II miejsce w solo ,,baton juniorki” na tym
samym festiwalu. Warto też wspomnieć
o XVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Tanecznych, w którym wzięłaś udział wraz
z zespołem. W jury zasiedli wówczas m. in.
Artur Cieciórski (zwycięzca II edycji show

,,You Can Dance”) oraz Ryszard Kozłowski,
który od wielu lat jest sędzią na Mistrzostwach Polski Mażoretek. Zajęłyście wtedy
I miejsce w kategorii młodzieżowej - disco
dance. Gratuluję! Jak wrażenia?
Dzięki! Bardzo mi się tam podobało.
Wraz z dziewczynami, miałyśmy jednak
powody do obaw, gdyż konkurencja była
naprawdę poważna. Wygrana była dla nas
dużym zaskoczeniem. Pan Artur Cieciórski także nie skąpił nam komplementów tak spodobał mu się nasz występ, że poradził nam porzucenie mażoretek i zajęcie
się tylko tańcem disco dance. Bardzo się
cieszę, że docenił naszą ciężką pracę.
Pomówmy o rzeczy odrobinę mniej przyjemnej: czy musisz stosować odpowiednią
dietę?
Nie, raczej nie. Oczywiście staram się pilnować, ale mogę odżywiać się tak, jak mi
się żywnie podoba. Tylko czasem przed
mistrzostwami trenerka zleca nam robienie brzuszków.
Czy możesz liczyć na wsparcie rodziny?
W jaki sposób Cię dopingują?
Oczywiście, że tak. Rodzina zawsze mnie
dopinguje i wspiera w trudnych chwilach.
Starają się być na każdym moim występie.
Ich wsparcie bardzo wiele dla mnie znaczy.
Na scenie wszystkie wyglądacie zjawiskowo.
Jak odniesiesz się do strojów scenicznych?
Czy czujesz się w nich swobodnie?
W większości są wygodne. Zdarzają się
wśród nich ,,czarne owce”, ale takich jest
naprawdę niewiele. Dzięki temu mogę
cieszyć się swobodą w tańcu.
O czym marzysz?
Dwa lata temu zdobyłyśmy drugiego
wicemistrza Europy w kategorii ,,mini
formacja kadetki baton”. Moim największym marzeniem jest wygranie tych
mistrzostw
(w tym roku odbędą się w Chorwacji,
w ostatnim tygodniu sierpnia). Jest to
nie tylko moje marzenie, ale, jak sądzę,
marzenie całego zespołu.
Wielkie dzięki za rozmowę, życzę Ci dalszych sukcesów. Dzięki.
Z Natalią Grochol rozmawiała
Diana Owsianik
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NOWINKI Z AKR ZOWSKIE

2 kwietnia odbyły się kolejne
wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
Turawa. Cieszy nas fakt, że wśród 14 radnych znalazły się aż 4 osoby z Zakrzowa
Turawskiego. Naszą wieś w Młodzieżowej
Radzie Gminy reprezentują:
Wioletta Dorn, która została w-ce przewodniczącą oraz Natalia Fira, Marlena
i Kamil Neumann.

polonistycznym i języka angielskiego. Na
naukę poświęca w domu godzinę dziennie,
lubi gry komputerowe, sport, a szczególnie
piłkę nożną, a jego ulubionym przedmiotem szkolnym jest w-f.

oraz z przejażdżek bryczką. Festyn uświetnił występ zespołu DIALOG z Dylak,
a pan wójt Waldemar Kampa zawitał do
Zakrzowa z delegacją z Saalferder Hoehe.

Łukasz Sikora, mieszkaniec
Zakrzowa, który jest uczniem Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej zdobył
pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym otrzymując 40
punktów na 40 punktów możliwych do
uzyskania, natomiast w wojewódzkim
konkursie języka niemieckiego otrzymał
92 punkty na 100 możliwych. W gminnych konkursach zdobył m.in. pierwsze
miejsce w konkursie języka niemieckiego
oraz drugie w konkursie matematycznym,

4 czerwca Rada Sołecka zorganizowała festyn familijny. Na boisku
rozłożono namiot oraz podest zakupione
w ubiegłym roku ze środków funduszu
sołeckiego. Festyn rozpoczął się meczem
piłki nożnej, a zakończył zabawą taneczną.
Zawody i konkursy przygotowała firma
JANCZAR oraz młodzież z Młodzieżowej Rady Gminy. Były zawody strzeleckie,
walki na kije, rzucanie surowym jajkiem,
balonami napełnionymi wodą i wiele
innych konkurencji. W zawodach łuczniczych o złotą strzałę pierwsze miejsce
zdobył Patryk Reichel, drugie Henryk Plotnik, a trzecie Waldek Świtała, który również otrzymał złotą strzałę. Dzieci chętnie
korzystały z darmowego malowania twarzy

Rada sołecka wraz sołtysem poświęciła
dużo czasu na przygotowanie imprezy,
do przygotowań włączyło się również jak
zwykle wielu mieszkańców Zakrzowa, za
co należą się wszystkim serdeczne podziękowania Dzięki sponsorom, do których
należą m.in. Marcin Matysek, Waldemar
Krawczyk, Waldemar Matysek, Leonard
Warzecha i Jerzy Zubeil wszystkie dzieci
otrzymały lody, napoje, było również ciasto i kawa. Serdeczne podziękowania dla
Młodzieżowej Rady Gminy za bezinteresowne przygotowanie udanej zabawy.
Maria Zubeil
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Z wizytą w „Agrochatce”

W dniach 14 i 28 maja uczniowie klas
drugich Publicznego Gimnazjum w Turawie uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych do gospodarstwa agroturystycznego w Biadaczu „Agrochatka”. Wyjazd
odbył się w ramach realizacji unijnego
projektu wyrównywania szans i kształcenia kluczowych kompetencji młodzieży.
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jak rozpocząć działalność
gospodarczą w branży agroturystycznej,
poznali niektóre przepisy prawne oraz
wady i zalety dotyczące prowadzenia tego
rodzaju działalności . Mieli okazję wła-

snoręcznie upiec chleb i złożyć wizytę
w pasiece zarodowej w Maciejowie – Mekkce pszczelarzy-, gdzie mogli poszerzyć
wiedzę o produkcji miodu i życiu pszczół,
a także spróbować tego złocistego płynu
prosto z plastra. Dużo radości dostarczyła
także nauka wykonywania świec z wosku
pszczelego.
Na zakończenie każdych warsztatów
gospodarze „Agrochatki” ugościli nas
pieczoną na ognisku kiełbaską.

Przedszkola w naszej gminie są
piękne i zadbane. Dyrektorki i personel,
a także często rodzice robią wszystko,
aby dzieci czuły się bezpieczne, wesołe
i mądre. Chyba wszędzie panuje atmosfera rodzinna. Dlatego dzieci czują się
tam jak w domu. Dlatego wszędzie jest
komplet dzieci na nowy rok. W tym roku
we wrześniu do szkoły idą 7-latki, ale
już przyszłym roku wszystkie 6-cio latki
i 7-latki muszą obowiązkowo podjąć obowiązek szkolny. Wszyscy zastanawiają się
jak 6-cioletnie maluszki poradzą sobie
w szkole. Może nie będzie tak żle. Należy
życzyć aby trafili na dobrych, czułych
i opiekuńczych nauczycieli, wtedy dadzą
radę.

Tymczasem cieszymy się tym
co dzieje się w naszych przedszkolach .
A dzieje się ciągle dużo .
Przedszkolaki z Kotorza Małego niedawno
były w Teatrze Lalki i Aktora, w czerwcu
jadą na wycieczkę do Dinoparku w Krasiejowie . To będzie niezwykła wycieczka,
to będzie wspaniały piknik, połączony
ze zwiedzaniem w obecności przewodnika ciekawych prehistorycznych miejsc.
Czerwiec to czas pożegnań – będziemy
żegnać naszych starszaków, będziemy też
występować na festynie wiejskim (19.06.
br), bo dostaliśmy zaproszenie od Rady
Sołeckiej Kotorza Małego.
W maju były organizowane zajęcia otwarte
dla rodziców. Natomiast 28 maja odbę-

dzie się festyn rodzinny z okazji święta
mamy, taty i dziecka. Zabawy, konkursy
i inne atrakcje będzie zapewniał zawodowy wodzirej. Najpierw jednak rodzice
obejrzą program artystyczny, który przygotowały dzieci . A dopiero potem będzie
zabawa. Wszystko ma odbywać się na
powietrzu, ale w razie niepogody mamy
zapewnione miejsce w świetlicy wiejskiej.
Rodzice dzieci przedszkolnych bardzo
chętnie włączają się w życie placówki, cały
personel przedszkola jest im wdzięczny za
to. Bardzo dobrze,że wszyscy pracujemy
dla dobra naszych kochanych maluszków.

Poniedzialek 30 V był to dzień pełen niespodziank. O godzinie 11.45 do naszego
przedszkola przyjechały „na sygnale” trzy
wozy straży pożarnej – tak rozpoczęły
się atrakcje związane z Dniem Dziecka.
Szybko i sprawnie opuściliśmy nasze sale
i udaliśmy się do ogrodu przedzkolnego.
Dziewięciu dzielnych strażaków i Pani strażak w umundurowaniu bojowym zaprezentowało nam sprzęt bojowy potrzebny
do ratowania ludzi i ich mienia. Z wielkim

zaciekawieniem oglądaliśmy wyposażenie
wozów bojowych. Każdy z nas przymierzył
kask strażacki, mogliśmy też wypróbować
deskę do transportu rannych.Gdzie straż
pożarna tam i woda. Z węrzy strażackich
popłyną strumień wody, który dosięgnął
również nas- ale było wesoło!!! Trochę
mokrzy ale zadowoleni podziękowaliśmy
strażakom laurkami i piosenką ,,998 – te
cyferki znasz” i zaprosiliśmy ich do kolejnych odwiedzin.

Dzień 1 czerwca upłynął pod hasłem
,,Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence”.
Humory dopisywały nam od samego
rana a deszczowe chmury przegoniliśmy
śpiewająco. Kiedy wyjrzało słońce rozegraliśmy konkursy i gry sportowe. Nasz
wysiłek został nagrodzony dyplomami
i słodkościami a sił dostarczały nam kiełbaski z grilla.
Przedszkolaki i personel
Przedszkola w Węgrach

Opiekunowie i uczniowie
PG w Turawie

O JAK DOBRZE BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM

Teresa Żulewska

Drodzy czytelnicy ,,Fali”
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„Już dziś tworzymy klimat przyszłym pokoleniom”
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu od wielu
lat podejmuje różne działania ekologiczne na rzecz środowiska naturalnego.
Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że samo przekazywanie
wiedzy nie wywoła u uczniów nastawienia emocjonalnego
ani nie budzi motywacji na rzecz środowiska naturalnego.
Przede wszystkim własne przeżycia oraz prace w tym środowisku mają trwały wpływ za zachowanie uczniów.
Od wielu lat w naszej szkole prowadzimy zbiórki makulatury, zbieramy baterie, bierzemy udział w akcjach „Sprzątanie Ziemi”, segregujemy odpady, sadzimy rośliny, współpracujemy z Nadleśnictwem Turawa, braliśmy udział w VI
edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Czysty las” – otrzymaliśmy tytuł finalisty.
Nasi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskich Konkursach Ekologicznych,
w których mamy osiągnięcia. W szkole co roku odbywają
się uroczyste obchody Dnia Ziemi.
W tym roku szkolnym również przystąpiliśmy do konkursu pt. „Nasza Szkoła dba o klimat” organizowanego
przez Tauron Ekoenergia.
Do pracy przystąpiliśmy metodą projektów:
• Las naszym przyjacielem
• Przyjazna energia
• Obudźmy ekoświadomość

Lasy mają ogromny wpływ na klimat, dlatego w ramach
projektu „Las naszym przyjacielem” podjęliśmy wiele
działań ekologicznych:
• sprzątanie lasu
• zbiórka makulatury pod hasłem: „Zbierając makulaturę
– chronisz las”
• oznaczanie roślin chronionych w lesie
• szkolny konkurs ekologiczny pt. „Las naszym bogactwem”
• wystawa „Dary lasu”
• sadzenie drzewek przez każdą klasę –„Drzewko dla klimatu”
W ramach projektu „Przyjazna energia” mającego na celu
propagowanie wśród uczniów i mieszkańców alternatywnych źródeł energii, które mają bardzo korzystny wpływ
na klimat podjęliśmy następujące działania:
• konkurs na makietę elektrowni ekologicznej
• konkurs na najładniejszy wiatrak, lub najładniejsze słoneczko symbolizujące elektrownie ekologiczne
• wystawa „Alternatywne źródła energii”
• w ycieczka do elektrowni wodnej w Turawie
W ramach projektu „Obudźmy ekoświadomość” podjęliśmy bardzo wiele działań ekologicznych, gdyż zdajemy
sobie sprawę, że podnosząc świadomość ekologiczną dzieci
zwiększamy wrażliwość młodego pokolenia na środowisko
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naturalne i inwestujemy w przyszłe działania na rzecz jego
ochrony w myśl sentencji, że „Już dziś tworzymy klimat
przyszłym pokoleniom”
• konkurs plastyczny pt. „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”
• konkurs wiedzy ekologicznej „Z ekologią na Ty”
• konkurs literacki „List do mieszkańców”
• dyktando ekologiczne
• wykonanie torb ekologicznych
• ankieta dla mieszkańców „Czy mój dom jest ekologiczny?”
• uroczysty apel z okazji Dnia Ziemi pod hasłem: „Miej
serce dla Ziemi” i pokaz mody ekologicznej
• w ykonanie plakatów i ulotek propagujących zachowania
ekologiczne wśród mieszkańców
• happening pod hasłem: „Pomagamy Ziemi – dbamy
o klimat”, który był podsumowaniem naszych działań
ekologicznych. Celem tego przedsięwzięcia było umocnienie dzieci i społeczeństwo lokalne w przekonaniu iż
środowisko, w którym żyjemy to nasze największe ale
i bardzo wrażliwe dobro o które zobowiązani jesteśmy
dbać i troszczyć się każdego dnia i w każdej chwili, że
każde nasze działanie nawet te najmniejsze niesie konsekwencje dla środowiska, dla klimatu.
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Ponadto chcieliśmy zwrócić uwagę ludzi na:
• potrzebę oszczędzania energii, wody, segregowanie
odpadów
• konsekwencje palenia w piecach plastikowych butelek
i innych tworzyw sztucznych
• wpływ tych działań na klimat
Zanim wyruszyliśmy ulicami Osowca przygotowaliśmy
wspólnie z uczniami plakaty i transparenty z hasłami.
Dzieci z plakatami, słoneczkami i wiatrakami głosiły hasła
i śpiewały piosenki ekologiczne.
Przemarsz był akcentowany kołatkami, bębenkami
i dzwonkami.
W czasie marszu rozdawano przechodniom ulotki i torby
ekologiczne
W happeningu uczestniczyła
Zdajemy sobie sprawę, że nie od razu zmienimy świadomość ludzi, ale podejmując różne działania ekologiczne,
z biegiem czasu uda nam się wyrobić pewne nawyki, które
będą sprzyjały naszemu środowisku i korzystnie wpływały
na klimat.
Karina Loch
Dyrektor PSP w Osowcu

„Topienie Marzanny”

W dniu 21.03 br. czyli w pierwszy dzień wiosny, dzieci z świetlicy środowiskowej w Kotorzu Wielkim zapre-

zentowały w pochodzie przez wioskę
własnoręcznie robioną Panią Marzannę.
Jak nakazuje zwyczaj Marzannę trzeba
utopić i tym oto sposobem pożegnać
Panią Zimę, aby już nie wróciła. Dzieci
bardzo napracowały się przy robieniu
Pani Marzanny, kukła była dosyć ciężka
i wyglądała rewelacyjnie jak oceniła
Pani Sołtys i mieszkańcy wioski. Dzieci
z wielką dumą i radością przedstawiły ja
mieszkańcom Kotorza. Każde dziecko
niosło choć przez chwilę Panią Marzannę.
Oczywiście całemu obchodowi wzdłuż
wsi towarzyszyły śpiewy na pożegnanie zimy a przywitanie wiosny. Obchód
zakończył się na boisku przy świetlicy,

Panią Marzannę spaliliśmy mówiąc przy
tym wszyscy magiczny wierszyk:
„Marzanno, Marzanno,
Ty zimowa Panno,
Do ognia cię wrzucamy,
Bo Wiosnę witamy!”
Tym oto zaklęciem pożegnaliśmy zimę
a przywitaliśmy wiosnę. To piękny zwyczaj więc powinniśmy go pielęgnować
i uczyć naszych najmłodszych.
Opiekun świetlicy środowiskowej
w Kotorzu Wielkim
Sandra Leś
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II Śląski Turniej Kulinarny

W dniach 11–12 czerwca na
terenach przy Urzędzie Gminy odbywał
się II Śląski Turniej Kulinarny. Turniej
podobnie jak w poprzednim roku odbywał się w dwóch kategoriach: amatorów
i profesjonalistów. Zmagania uczestników oceniały dwa zespoły jurorskie:
profesjonalnych kucharzy oraz VIP-ów.
W pierwszym dniu turnieju wystartowało
13 amatorskich ekip, wśród których Profesjonalna Komisja Degustacyjna składająca się z mistrzów kucharskich najwyżej
oceniła:
I Miejsce – Ekipa Sabiny Nowak i Justyny
Tieleczek z Kotorza za Sznita z hekele,
wodzionka, bratkartofle opiekane, mizeria, karbinadle z jajkiem, kołacz z posypką
i z jabłkiem
II Miejsce – Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Opolu „Malinka” za żurek
śląski na kefirze, rolada wołowa z kluskami i modrą kapustą oraz sernik.
III Miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne Janiny i Ryszarda Hołówka
z Lubicza za obiad z ziemniaków. Krupnik na podrobach, rolada ziemniaczana
z mięsem, bycze jaja (kluski), pikle, kompot z rabarbaru oraz tort ziemniaczany.
Komisja Smakoszy złożona z Opolskich
VIP-ów dokonała oceny i przyznała
3 nagrody:
I Miejsce – Sanatorium Suchy Bór
II Miejsce – Zespół Szkół Zawodowych
nr 4 z Opola

III Miejsce – Stowarzyszenie Odnowy
Wsi Spórok
Pozostałych 10 drużyn amatorów otrzymało na pamiątkę udziału w Turnieju
Dyplomy z zaszczytnym IV miejscem
1. Koło Gospodyń Wiejskich Dębska
Kuźnia
2. G
 ospodarstwo Agroturystyczne
Donata Proksza z Ciska
3. G
 ospodarstwo Agroturystyczne Janina
i Ryszard Hołówka z Lubicza
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
z Opola
5. Stowarzyszenie Kadłub Wolny
6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Malichów-Kocury „Brzozowa Dolina”
7. S ołectwo Kocury Malichów
8. Kobiety z Węgier
9. Gospodarstwo Agroturystyczne Teresa
Kern z m. Walce
10. Justyna i Ewelina z Kotorza Małego
W niedzielę 12 czerwca w Turawie odbył
się konkurs profesjonalistów w ramach II
Śląskiego Turnieju Kulinarnego.
Oto wyniki:
I miejsce zajęła Restauracja Złoty Kłos
z Rzędowa
Restauracja serwowała Kaczkę pieczoną,
kluski śląskie i gruszki karmelizowane
z borówką. Deser to krem z biszkoptem,
deser truskawkowy z masą budyniową.
II miejsce zajęło Gospodarstwo Agroturystyczne „Tawerna Pod Kotwicą”
z Kadłuba Wolnego działające w ramach

Lokalnej grupy Rybnej Opolszczyzna.
Serwowano jako przystawkę pasty rybne
z wędzonego pstrąga jako danie główne
pstrąg z grilla, surówka, ziemniaki
z boczkiem.
III miejsce zajęła Restauracja U Lidii
Schroll z Krasiejowa.
Restauracja serwowała pieczeń z indyka,
kluseczki śląskie małe, modra kapusta
a jako deser pudding waniliowy z płatkami owsianymi

Serdeczne podziękowania dla firmy
Elektro Serwis Zawada za okazaną
pomoc przy organizacji turnieju

Sportowy rok 2010/2011 w gimnazjum i szkołach podstawowych
Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczyli w wielu zawodach sportowych, w rożnych
dyscyplinach i na rożnych szczeblach rozgrywek.
Świetnie spisali się piłkarze z gimnazjum zdobywając II miejsce
w finale powiatowym w halowej piłce nożnej.
Bardzo dobry wynik uzyskali również w piłce nożnej.
Dodam, że od tego roku nastąpiła zmiana formuły rozgrywania
piłki nożnej, do tej pory rozgrywano zawody drużyn 11 – osobowych na boiskach trawiastych pełnowymiarowych (przypomnę,
że w zeszłym roku PG w Turawie wywalczyło II miejsce w finale
wojewódzkim).
W tym roku zawody rozgrywane są na boiskach typu „Orlik „
- drużyny
5 zawodników w polu + bramkarz. Uczniowie gimnazjum pod

opieką nauczyciela wychowania fizycznego Tomasza Piwowarczyka, dotarli do półfinału wojewódzkiego, gdzie zajęli III miejsce, uprzednio zdobywając wicemistrzostwo powiatu.
Również dziewczęta z gimnazjum świetnie spisywały się w rozgrywkach szczególnie piłki siatkowej; dyscyplina ta cieszy się
w szkołach bardzo duża popularnością. Uczennice przygotowywane na zajęciach SKS przez nauczyciela wf Grzegorza Kwiecińskiego zajęły III miejsce w finale powiatowym i III w półfinale
wojewódzkim igrzysk szkół wiejskich.
Nie można zapomnieć również o tenisie stołowym,
dyscyplinie przynoszącej przez wiele lat wielkich sukcesów.
W tym roku też było bardzo dobrze, uczniowie gimnazjum:
Patryk Spyra i Wojciech Głuszek wygrali zawody powiatowe,
a w finale wojewódzkim zajęli wysokie V miejsce.
Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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<- dokończenie z poprzedniej strony

Na zakończenie parę słów o lekkiej atletyce. W maju
odbyły się trzy duże imprezy lekkoatletyczne.
18.05.2011 r. w Opolu odbył się Półfinał Wojewódzkich Igrzysk
LZS szkół podstawowych i gimnazjalnych w lekkiej atletyce.
21.05.2001 r. w Opolu – Finał Powiatu Szkolnego Związku Sportowego.
28.05.2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu Finał Igrzysk LZS.
Kategoria gimnazjum:
• Michael Komor w półfinale LZS w biegu na 100 m z wynikiem
12,09 s. zajął II miejsce i w skoku w dal wynikiem 5,35 cm również II miejsce.
• Marek Matuszok w skoku wzwyż z wynikiem 165 cm zajął I miejsce w półfinale LZS, wynik ten poprawił w finale powiatowym
Szkolnego Związku Sportowego - na 170 cm – zajmując II miejsce.

21

Kategoria szkoły podstawowe:
• Daniel Stępień uczeń klasy VI PSP w Osowcu w rzucie piłeczką
palantową zajął II m w półfinale LZS, następnie wygrał zawody
powiatowe z wynikiem 67 m, a finały LZS ukończył na III m.
• Dawid Czaplik uczeń V klasy PSP w Bierdzanach zdobył
pchnięciu kulą w półfinale LZS IV miejsce, wygrał powiat SZS,
a w finale wojewódzkim LZS zajął IV m z wynikiem 8,94 m.
Uczniów szkół podstawowych przygotowywała nauczycielka
wychowania fizycznego Jolanta Oziembłowska.
Wszystkim uczniom życzymy dalszych sukcesów sportowych,
a nauczycielom wytrwałości w pracy z młodzieżą.

Jerzy Farys
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XII TURAWSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE

W dniu 11 czerwca 2011 roku o godzinie 9.30 na boisku
Publicznego Gimnazjum w Turawie, wójt Gminy, Pan Waldemar Kampa, przywitał przybyłych na XII Turawskie Biegi
Przełajowe – cykliczną imprezę, która na stałe wrosła w sportowy pejzaż naszej Gminy. Pan Wójt uroczyście zadeklarował
swój udział w przyszłorocznej edycji Biegów w kategorii Open,
zaprosił obecnych na Śląski Turniej Kulinarny przed budynek
Urzędu Gminy, następnie głos zabrała Pani mgr Eryka Matysek, dyrektor Gimnazjum, która dokonała oficjalnego otwarcia. Na starcie zjawiło się 173 uczestników, porwanych szczytnymi celami zawodów: aktywnym spędzaniem czasu wolnego,
podnoszeniem sprawności ruchowych i popularyzacją wśród
młodzieży lekkiej atletyki. Wspierały ich tłumy kibiców, nie
szczędzących rąk i gardeł. Imprezę z werwą prowadził Oliwer
Kubus, sędzią głównym był mgr Grzegorz Kwieciński, któremu
asystował mgr Tomasz Piwowarczyk. Sędziowie techniczni to
– podobnie jak w latach ubiegłych – panowie Jacek Kuś i Jarosław Przyszlak. Pani Katarzyna Przyszlak zorganizowała punkt
pierwszej pomocy i czuwała nad bezpieczeństwem uczestników.
Nauczyciele, pracownicy i uczniowie Gimnazjum zaangażowali
się w rozmaite czynności organizacyjne.
O godzinie 10.00 wystartowały przedszkolaki (rocznik 2004
i młodsi), starterem był Pan Wójt. Najmłodsi uczestnicy podeszli
do zawodów bardzo poważnie: wypytywali o wszystko swoich
opiekunów, analizowali trasy, rozgrzewali się. Kolejne biegi rozgrywano zgodnie z harmonogramem.
Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach przedstawiają
się następująco:
BIEG NR 1 — 2004 I MŁODSI
I miejsce Natalia Gontarz – PSP Osowiec;
II miejsce Dominik Kulig – SSP Kadłub Turawski;
III miejsce Katarzyna Hełka – SSP Kadłub Turawski.
W tym biegu wystartował najmłodszy uczestnik imprezy – trzyletni Marcel Konieczko z Węgier.
BIEG NR 2
— 2003–2002 (I–II) DZIEWCZĘTA
I miejsce Natalia Pawelec – SP Luboszyce;
II miejsce Sylwia Pawelec – SP Luboszyce;
III miejsce Magdalena Jończyk – PSP Zawada.
BIEG NR 3
— 2003–2002 (I–II) CHŁOPCY
I miejsce Oliwier Leckner – SP Łubniany;
II miejsce Aleksander Drążek – SP Luboszyce;
III miejsce Kamil Lukoszek – SP 28 Opole.
BIEG NR 4

— 2001–2000 (III–IV) DZIEWCZĘTA
I miejsce Sara Leckner – SP Łubniany;
II miejsce Dominika Stawecka – SP Łubniany;
III miejsce Sandra Mrozek – PSP Jełowa.
BIEG NR 5
— 2001–2000 (III–IV) CHŁOPCY
I miejsce Krzysztof Farys – PSP Ligota Turawska;
II miejsceSebastian Segieth – PSP Jełowa;
III miejsce Kevin Szala - SP Łubniany.
BIEG NR 6
— 1999–1998 (V–VI ) DZIEWCZĘTA
I miejsce Justyna Biczysko – PSP Jełowa;
II miejsce Danuta Otwinowska – PSP Jełowa;
III miejsce Julia Wiench – PSP Bierdzany.
BIEG NR 7
— 1999–1998 (V–VI) CHŁOPCY
I miejsce Łukasz Fuhl – SSP Węgry;
II miejsce Maciej Sokołowski – PSP Jełowa;
III miejsce Rafał Spyra – PSP Łubniany.
BIEG NR 8
— 1997–1996 (I–II GIMNZJUM) DZIEWCZETA
I miejsce Jennifer Syga – PG Turawa;
II miejsce Marta Gierczak – PG Turawa;
III miejsce Elżbieta Pielawa – PG Turawa.
BIEG NR 9
— 1997–1996 (I–II GIM.) CHŁOPCY
I miejsce Daniel Latocha – PG Turawa;
II miejsce Adam Panicz – PG Turawa;
III miejsce Bartłomiej Konieczko – PG Turawa.
1995–1994 (III GIMN. – I PONADGIMN.) DZIEWCZĘTA
I miejsce Monika Czernia – PG Turawa;
II miejsce Nicola Skiba – PG Turawa;
III miejsce Sabina Chuchrowska – PG Turawa.
BIEG NR 10
— 1995–1994 (III GIMN. – I PONADGIMN.) CHŁOPCY
I miejsce Patryk Stawicki – PG 8 Opole;
II miejsce Grzegorz Cap – PG Turawa;
III miejsce Łukasz Farys – LO5 Opole (zam. w Kadłubie Tur.).
OPEN PANIE
I miejsce Daniela Bentkowska – PG Turawa;
II miejsce Joanna Nowicki – PG Turawa;
III miejsce Ewa Jabłońska z Osowca.
BIEG NR 11
— OPEN PANOWIE
I miejsce Marcin Błaziński z Wawelna;
II miejsce Piotr Kapitza z Kadłuba;
III miejsce Krzysztof Przybyła z Wawelna.
Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
SPORTOWEJ RYWALIZACJI!
Obserwatorzy kolejnych edycji Turawskich Biegów Przełajowych zauważyli zapewne, że wykrystalizowała się grupa stałych uczestników imprezy, którzy z roku
na rok udoskonalają swoją formę i osiągają coraz lepsze
miejsca. Zwracał na to uwagę Oliwer Kubus, przeprowadzający doraźne wywiady ze zwycięzcami poszczególnych
biegów, którzy chętnie mówili o swoich startach i sukcesach
w latach ubiegłych. Dla organizatorów jest to pozytywny
sygnał, potwierdzający celowość podejmowanych wysiłków.
Dekorację zwycięzców rozpoczął o godzinie 12.30
Pan Wójt Gminy Turawa, triumfatorzy otrzymali medale
i puchary.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom biegów,
opiekunom, trenerom, którzy przybyli razem ze swoimi
podopiecznymi; osobom, które pomagały w organizacji
tej sportowej imprezy, a także wszystkim, którzy udzielili
nam wsparcia finansowego. Naszymi sponsorami byli: UG
w Turawie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej,
sklepy „Smok” i „Klaudia” w Turawie, Promięs Turawa oraz
GS Turawa.
Zapraszamy zainteresowanych na stronę internetową PG
Turawa http://g_turawa.wodip.opole.pl, gdzie w zakładce
Biegów znajdą się zdjęcia z imprezy.
Andrzej Byra

SEALECTION 500 to pianka do natrysku hydrodynamicznego, wyznaczająca nowe standardy jakości i efektywności energetycznej w budownictwie jednorodzinnym. Nasza półsztywna
izolacja poliuretanowa o otwartych komórkach, charakteryzująca się szybką aplikacją, prezentuje całkowicie nowy poziom w dziedzinie izolacji termicznych i akustycznych.
Otwarte komórki pianki spełniają trzy cele:





podnoszą sprawność energetyczną budynków, dostrzeganą w comiesięcznych
niższych kosztach ogrzewania
zabezpieczają przed pyłem i kurzem
redukują hałas

PIANY PUR
Zajmujemy się natryskiem piany poliuretanowej na powierzchnie:





wewnątrz budynków (hale produkcyjne, magazyny, chłodnie, budynki inwentarskie, budynki mieszkalne itp.)
na dachy płaskie (hale, magazyny).
nietypowe zlecenia (izolacje rurociągów, jachtów, kutrów, barek itp.)

Używamy materiały i urządzenia renomowanych firm, będących liderami na rynku światowym, co w połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem pozwoliło nam stworzyć
profesjonalny zespół.
46-045 Turawa Kotórz Mały ul. Polna 1
Tel .664 952 894 , 694 043 531 , 509 744 953

www.ocieplenia-lotko.pl
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Żagle na Turawie
8. Filip Witek
9. Czesław Józefkiewicz
10. Jacek Skupiński
11. Sebastian Szcześnik
12. Marcin Heimroth

470 (7ł/14os)
1. Roman Pazdro
Dariusz Mazurkiewicz
2. Patryk Różański
Sławomir Paśka
3. Maciej Kaczmarek
Robert Ludera
4. Piotr Paczkowski
Paweł Paczkowski
5. Maciej Zawiałow
Bartosz Zawiałow
6. Grzegorz Potyrała
Bogdan Targosz
7. Artur Sochacki
Tadeusz Pieróg

W dniach 12 czerwca
na Jeziorze Dużym odbyły
się III Regaty o Puchar Wójta
Gminy Turawa. Regaty te
pierwotnie miały odbyć się
3 maja, niestety z powodów
łych warunków atmosferycznych (opady śniegu i niska
temperatura) organizatorzy
zadecydowali o ich przełożeniu. Tym razem aura
sprzyjała, Turawa przywitała
zawodników piękną słoneczną
pogodą.W tym roku na star-

cie stanęła rekordowa liczba
żeglarzy, bo aż 85 na 43 łódkach.
Wyniki przedstawiają się
w następujący sposób:
LASER (12ł/12os)
1. Marcin Janiec
2. Wojciech Wionczek
3. Grzegorz Wionczek
4. Norbert Radelt
5. Adam Cegliński
6. Janusz Zieliński
7. Maciej Rubiszewski

OMEGA (10ł/28os)
1. K rzysztof Janiec
Tomasz Romańczyk
Lotar Gałgan
2. Grzegorz Strzemecki
Przemysław Dorosz
Jan Adamczyk
3. Andrzej Kowalski
Beata Jarząbek
Jerzy Koziarski
4. Michał Witek
Zbigniew Koryzma
5. K rystian Bonk
Tomasz Sperczyński
Zbigniew Lasota
6. Bogdan Angerman
Zdzisław Król
7. Andrzej Rybak
Mariusz Czarnecki
Olga Czarnecka
8. Piotr Rakowski
Michał Resiak

Sławomir Olczyk
9. Dariusz Pogorzelski
Andrzej Kaliga
Adam Orzechowski
10. Bogusław Wojtuś
Łukasz Łapszyński
Bartosz Poskart

JACHTY KABINOWE
(6ł/14os)
1. Janusz Wojtusiak
Kacper Wojtusiak
Teresa Wojtusiak
2. Andrzej Bekieszczuk
Paweł Lubczański
Aleksander Bartusek
3. Jerzy Wąs
Przemysław Wąs
4. Marek Skotnik
Alek Stasiukiewicz
5. Ryszard Szewczyk
Teresa Szewczyk
6. Lech Stankiewicz
Mariusz Machiński
OPEN (8ł/17os)
1. Mateusz Chrobak
Wojciech Żarów
2. Marcin Sowa
Krzysztof Sowa
3. Tomasz Szewczyk
Wojciech Szewczyk
4. Artur Komorowski
Marceli Smela
5. Mariusz Łapot
Maciej Makowski
6. A leksander Wodarczyk
Mirosław Hosumbek
7. K rzysztof Godula
Jacek Masełko
Wojciech Godula
Piotr Hutowski
8. Zygmunt Retmańczyk

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Turawa

W dniu 15 maja na Jeziorze
Srebrnym w Osowcu odbyły się doroczne

zawody wędkarskie o puchar Wójta
Gminy Turawa. Na starcie stawiło się 27
miłośników moczenia kija (23 seniorów i
4 juniorów). Wśród seniorów triumfował
Waldemar Bernard z Osowca, który złowił ryby o łącznej wadze 3120 gramów.
Na drugim miejscu uplasował się Maciej
Makowski z Kolanowic (1240 gramów),
trzecie miejsce wywalczył Edward Wilczek z Biadacza (1140 gramów). W kategorii juniorskiej pierwsze miejsce zdobył
Tomasz Konieczny z Kotorza Małego (980

gram), drugie miejsce zajął Martin Passoń z Węgier (40 gram).
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Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
LGR „Opolszczyzna”. Służymy również
radą i pomocą podczas przygotowania
projektów i wniosków o dofinansowanie.
Zapraszamy do współpracy!

„Kto silnie chce, jeśli nie wszystko,
to przynajmniej wiele może”
Prof. Maksymilian Siła-Nowicki

CZĘŚĆ I
LGR Opolszczyzna–inf. Ogólne
W wielu regionach kraju, gdzie rybactwo stanowi istotną część gospodarki,
tradycji i lokalnej kultury, powstały
nowe stowarzyszenia - tzw. Lokalne
Grupy Rybackie (LGR). Szansą na ich
działanie i rozwój dały fundusze unijne
z 4. Osi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”. Przez aktywizację lokalnych społeczności LGR mają pomagać
w rozwoju obszarów z tradycjami rybackimi. Z tych właśnie powodów powstała
jedyna na Opolszczyźnie Lokalna Grupa
Rybacka „Opolszczyzna”
Przynależność do stowarzyszenia zadeklarowali przedstawiciele sektora rybackiego, podmioty publiczne (gminy) oraz
przedstawiciele sektora społecznego –
Polski Związek Wędkarski w Opolu oraz
Polskie Towarzystwo Rybackie. Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy i wykorzystaniu unijnych pieniędzy, będą realizować wyznaczone przez
siebie cele, określone w Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).
Celem LGR „Opolszczyzna” jest doprowadzenie nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od
rybactwa, ale także wpływanie na rozwój
inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Ponadto zadaniem
stowarzyszenia jest zachęcanie ludności
zamieszkującej tereny “rybackie” do różnorodnych inicjatyw oraz przełamywania lokalnych barier.
Funkcję Instytucji Pośredniczącej we
wdrażaniu 4 osi priorytetowej “Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa” PO RYBY 2007-2013 pełni
Samorząd Województwa Opolskiego.

CZĘŚĆ II
rozmowa z Jakubem Roszukiem, prezesem
Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Opolszczyzna” powstała z inicjatywy
mojej oraz przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu. Jako pierwszy do naszego stowarzyszenia przystąpił
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Opolu, Polskie Towarzystwo Rybackie
oraz największe gospodarstwa rybackie
z gminy Pokój, Niemodlin, Tułowice
i Świerczów.
Początki, jak to zwykle bywa, nie należały
do najłatwiejszych. Należało przekonać
przedstawicieli gmin oraz gospodarstw
rybackich do wstąpienia w szeregi grupy.
Zachętą była możliwość uzyskania unijnych środków (z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013) na rozwój terenów
zależnych od rybactwa oraz promocję
ryb śródlądowych i ich spożywania.
Udało się! 3 lipca 2009 roku
w Poliwodzie koło Biestrzynnka, w gminie Ozimek w pięknie usytuowanym
Ośrodku Zarybieniowym PZW Opole
przedstawiciele 11 gmin, kilkunastu
gospodarstw rybackich oraz przedstawicieli sektora społecznego powołali do
życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka „Opolszczyzna”. W listopadzie
2010 roku w Warszawie podpisałem
umowę z Ministrem Rolnictwa na dofinansowanie grupy. Unia wsparła naszą
inicjatywę kwotą ponad 22 milionów
złotych.
Mam nadzieję, że dzięki działalności LGR „Opolszczyzna” racjonalnie
wykorzystamy unijne wsparcie do osiągnięcia zaplanowanych celów. Jako rybak
z zamiłowania i wykształcenia zamierzam skutecznie pomóc beneficjentom
w łowieniu unijnych pieniędzy. Na naszej
stronie internetowej www.lgropolszczyzna.com na bieżąco będziemy zamieszczać informacje dotyczące działalności

CZĘŚĆ III
informacje dla wnioskodawców
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
“Opolszczyzna” w oparciu o Lokalną
Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich prowadzić będzie nabór wniosków
o dofinansowanie w 4 obszarach:
1. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIU ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD
RYBACTWA”
POMOC NA REALIZACJĘ OBEJMUJE:
1) Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do
sieci Internet.
2) Poprawa funkcjonowania transportu
publicznego, poprzez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę małej architektury, służącej wykonywaniu działalności związanej z tym transportem.
3) Rewitalizacja miejscowości przez
realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie
chodników, parkingów, placów, ścieżek
rowerowych, terenów zielonych, parków,
budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne,
sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu.
4) Remont, odbudowa lub przebudowa
obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.
5) O
 rganizowanie kół zainteresowań dla
dzieci i młodzieży.
6) B
 udowa, remont lub przebudowa małej
infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów
widokowych, miejsc wypoczynkowych
i biwakowych, tras turystycznych,
łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami
i drogami dojazdowymi do miejsc
objętych inwestycją.
7) D
 ostosowanie obiektów turystycznych
i rekreacyjno – sportowych do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
8) T
 worzenie muzeów, izb regionalnych,
izb pamięci lub skansenów mających
na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi.
9) P
 romocja obszaru objętego LSROR.
Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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LIMIT POMOCY: Dofinansowanie do 85 %
kosztów kwalifikowanych.
Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000.000,00 zł, przy czym limit
pomocy na jednego beneficjenta w okresie
realizacji programu wynosi 2 000.000,00 zł
2. „RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA
ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH
PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM
RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY
POZA TYM SEKTOREM”
1) budowa, przebudowa lub rozbiórka
obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub
unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki;
2) zagospodarowanie terenu, na którym
ma być prowadzona działalność gospodarcza;
3) w
 yposażenie obiektów, w których ma
być lub jest prowadzona działalność
gospodarcza, w zakresie niezbędnym do
jej prowadzenia;
4) r emont i adaptację statku rybackiego do
prowadzenia działalności gospodarczej;
5) u
 dział w kursach, szkoleniach, studiach,
stażach i innych formach kształcenia
mającego na celu zmianę kwalifikacji
zawodowych.
LIMIT POMOCY:
Dofinansowanie do 60 % kosztów kwalifikowanych.
Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300.000,00 zł, przy czym limit
pomocy na jednego beneficjenta w okresie
realizacji programu wynosi 600.000,00 zł
3. „PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW
RYBACTWA,
ROZWÓJ
USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ
OBSZARY
ZALEŻNE OD RYBACTWA”
1) t worzenie i rozwój systemów sprzedaży
bezpośredniej produktów rybactwa
2) p
 odejmowanie i rozwój działalności
gospodarczej w zakresie:
• k onserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
•n
 aprawy i konserwacji statków i łodzi,
•h
 andlu detalicznego, z wyłączeniem
handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
•d
 ziałalności usługowej związanej
z wyżywieniem,
•d
 ziałalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej,
•d
 ziałalności prawniczej, rachunkowoksięgowej i doradztwa podatkowego,
• działalności w zakresie architektury

i inżynierii, badań i analiz technicznych,
• opieki zdrowotnej,
•d
 ziałalności sportowej, rozrywkowej
i rekreacyjnej,
• naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
• w ykonywania robót budowlanych
wykończeniowych.
LIMIT POMOCY:
Dofinansowanie do 60 % kosztów kwalifikowanych.
Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 200.000,00 zł, przy czym limit
pomocy na jednego beneficjenta w okresie
realizacji programu wynosi 400.000,00 zł
4. „OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO
NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD
RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA
JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIU POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA,
W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA
W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ”
1) i nwestycje melioracyjne związane z:
a) r ekultywacją, w tym renaturyzacją
i utrzymaniem zbiorników wodnych,
b) o
 chroną przeciwpowodziową,
c) r egulacją możliwości retencyjnych wód
przez realizację programu małej retencji,
d) r acjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi,
e) u kształtowaniem trasy regulacyjnej
linii brzegowej (z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących
obiektów chowu i hodowli ryb lub
innych organizmów wodnych),
2) budowa, odbudowa lub zabezpieczenie
szlaków wodnych,
3) zachowanie różnorodności biologicznej
i chronionych gatunków ryb lub innych
organizmów wodnych,
4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów
objętych szczególnymi formami ochrony
przyrody, w tym Natura 2000, lub
5) renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk,
6) z abezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody,
7) r emont lub odbudowa budynków lub
budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych
z prowadzeniem działalności rybac-

kiej, uszkodzonych albo zniszczonych
w wyniku klęski żywiołowej lub ich
wyposażenie w zakresie niezbędnym
do prowadzenia działalności rybackiej,
8) zabiegi związane z usuwaniem szkód
powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego
stanu środowiska tych obszarów.
LIMIT POMOCY:
Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych.
Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000.000,00 zł, przy czym
limit pomocy na jednego beneficjenta
w okresie realizacji programu wynosi
2 000.000,00 zł
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
• osoby pracujące w sferze rybactwa
•o
 rganizacje pozarządowe z siedzibą na
obszarze LSROR lub prowadzące działalność na tym terenie
•m
 ieszkańcy obszaru LGR (obywatele
państw członkowskich UE, pełnoletni,
zameldowani lub wykonujący działalność na obszarze LSROR).
•o
 soby prawne (np. gminy wchodzące
w skład LGR)
O tym, które projekty zostaną zakwalifikowane do dofinansowania zdecyduje
Komitet LGR, natomiast Samorząd WojewództwaOpolskiego oceniać je będzie
pod formalno-merytorycznym i zawierać
umowy o dofinansowanie
Część IV
kontakt z LGR „Opolszczyzna”
www.lgropolszczyzna.com
Siedziba Stowarzyszenia:
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
Biestrzynnik
ul. Poliwodzka 16
46-043 Dylaki
Biuro:
Plac Kopernika 5/3
45-040 Opole
kontakt.lgropolszczyzna@gmail.com
tel. 77 4033172
godziny pracy:
pon.-pt. 730-1530
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65 lat „stalówki” z Osowca
W obecnym roku w podopolskiej wsi o tradycjach hutniczych
będzie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. W dniach od 8 do 10 lipca klub
z Osowca, występujący obecnie w lidze
okręgowej ,będzie obchodzić 65 lecie
swego istnienia.
„Stalówka”, jak pieszczotliwie nazywają ją jej sympatycy, została utworzona
w sierpniu 1946 roku, a jej założycielem
był ówczesny dyrektor prosperującej
wówczas Fabryki Wyrobów Metalowych – Ludwik Panc. Nazwa klubu jest
nawiązaniem do wcześniej wspomnianej fabryki, która to odgrywała główną
rolę jeżeli chodzi o działalność klubu
w pierwszych latach jego istnienia,
ponieważ tak naprawdę Stal była klubem
zakładowym, w której grali pracownicy
FWM-u. Jednakże klub z Osowca na
początku swej działalności nie skupiał
się tylko i wyłącznie na piłce nożnej. Na
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych istniały bowiem w nim inne
sekcje, takie jak kolarska, szachowa,
a także tenisa stołowego. Szczególnie ta
ostatnia była mocna, albowiem miała na
swoim koncie różnorakie sukcesy.
Jeżeli chodzi o aspekt piłkarski, to
pierwszym dużym sukcesem dla „ sta-

lowców” było wywalczenie w 1965 roku
awansu do A klasy, a wyczynu tego
z zespołem dokonał ówczesny trener
Zenon Wolicki.
Tak naprawdę pierwszym przełomem
w dziejach klubu z Osowca był rok 1992.
W tymże roku Stal zdobyła Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Opole. Od tej
chwili swój początek miało pasmo sukcesów w „ stalówce”. W 1994 r. juniorzy Stali po raz pierwszy zasmakowali
występów w wojewódzkiej 2 lidze juniorów, a do owego osiągniecia młodych
zawodników Stali poprowadził duet
trenerski: Zygmunt Gębski i Artur Długosz.
W 1996 r. pierwszą victorię w postaci
awansu drużyny seniorów do B klasy
zapisał na swoje konto młody wówczas
szkolenioweic, bo liczący sobie zaledwie 20 wiosen Tomasz Jagieniak. Jak
się okazało na przestrzeni późniejszych
lat, obecny wiceprezes odegrał niebagatelną rolę w rzowoju sportowym Stali.
W 1999 roku „ stalowcy” pod wodzą
popularnego w środowisku piłkarskim
„Gienka” po 27 latach przerwy awansowali ponownie do A Klasy, a w 2010
roku dokonali historycznego wyczynu
uzyskując promocję do ligi okręgowej.

Szczere wyrazy współczucia Panu Piotrowi
Jendrzejowi z powodu śmierci teściowej
składa kolegium redakcyjne „Fali”.

W klubie z Osowca wychowali się także
zawodnicy, których zapewne zna każdy
kibic interesujący się losami drużyn
z naszego regionu. Otóż Ci zawodnicy
tj. wyżej wspomniany Tomasz Jagieniak oraz Tomasz Drąg przez długi
okres swojej przygody z futbolem byli
związani z klubem ze stolicy naszego
regionu- Odrą Opole, do której trafili
będąc jeszcze kilkunastoletnimi chłopcami. W chwili obecnej T. Jagieniak
występuje w pierwszoligowym MKS-ie
Kluczbork, natomiast „ Patyk” jest liderem formacji defensywnej w drugoligowym Ruchu Zdzieszowice. Oprócz nich
postacią, o której warto wspomnieć
jest Manfred Maczuga, który w latach
osiemdziesiątych występował w drugoligowym wówczas zespole z Niemiec –
Hannoverze 96.
Tak więc w skrócie przedstawia się
bogata historia Stali, a ja w imieniu
obecnego prezesa klubu, Ireneusza
Rachwalika, oraz członków zarządu
zapraszam wszystkich mieszkańców
naszej gminy na obchody 65 lecia, które
będą miały miejsce od 8 do 10 lipca na
obiektach Stali.

Szczere wyrazy współczucia Panu Leonowi
Woschkowi z powodu śmierci matki składa
Wójt, pracownicy Urzędu Gminy w Turawie
oraz kolegium redakcyjne „Fali”.
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Murzinek Bambo po nasymu

Czerwiec 2011

A skuli tego tes fajnie majom,
Bo im nic do dom nie zadołwajom.

W Afryce miynskoł Bambo Murzinek
Blank cołrny, mały, lukaty synek
Cołrnoł moł matka, łojca cołrnego,
Ujka i ciotka, ołpy... -kozdego.
Moł fajnoł chałpa -by jom zbudować
Trza miejć patyki, deski i trołwa.
Bo przeca lepsej chałpy nie trzeba
Jak sie rok cały hic leje z nieba.
Bestos to nage som Afrykuny
I mało chtory je łoblecony.
Bestos tes wszyjscy kans uśporujom
Bo cołpek, mantli... nic nie kupujom.

Jak jus Murzinki w skole gód majom
To przerwa robiom i sie śniołdajom.
Ale nie majom tasie ze śnitoma,
Ani sklepiku z kołołcykoma.
Godny Murzinek sie w las poleci
I sie na stromie fest pomaśkieci.
Moze sie urwać figi, daktyle,
Abo po banan na drzewo wylyś.
A jak go susy, to zamiast koli
Na srogoł palma sie wegramoli,
Kaj sie napije bardzo zdrowego,
Mlycka z łorzecha kokosowego.

Bambo Murzinek, to mondry synek...
I niy moł w skole samych jedynek.
Bo sie mondrości wkłołdoł do gowy,
W swej afrykańskej skole ze trołwy.
W skole tej niy ma ławek, tablicy,
I gimnastcnej sale by ćwicyć.
Tam wszystky afrykańsky skolołrze,
Majom sie łod nołs trosecka gorzi,
Niy majum heftów, tasie z ksionskoma,
Bestos po piołsku pisom palcoma.

My tu na Ślonsku, cy tam daleko
Za siódmo górom, za siódmo rzykom...
Miyskajom ludzie -kazdy w swym domu
I to nie wadzi przeca nikomu,
Ze jedyn jy kołołc, a inny daktyla,
Pomyślcie o tym, choćby przez chwila.
Opracowała na podstawie
„Elementarza Ślązoka”
Brygida Kansy

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki świątecznej nr 74 w „FALI” nr 1/84/2011 nagrodę otrzymał
Pan: Latka Leon z Ligoty Turawskiej
(przewodnik: „Opolskie wędrówki krajoznawcze”, szlaki rowerowe oraz gadżety promujące naszą gminę). Hasło krzyżówki
brzmiało: „Na Wielkanoc życzymy świętowania wesołego i jajka malowanego”.
W imieniu kolegium redakcyjnego naszego kwartalnika życzymy wielu wspaniałych przygód rowerowych
i krajoznawczych.
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 75 prosimy nadsyłać do dnia 31 lipca 2011 roku na adres:
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa (Urząd Gminy Turawa).
Redakcja

Znaczenie wyrazów:

Poziomo: 1-część rubla; 5-czyn, którego
nikt nie pochwali; 9-staroświecki tytuł
ludzi zacnych; 10-… sztandardowy lub
… królów polskich; 11-ziemniak; 12-pies
,,podhalański”; 15- murzyńska dynastia
panująca (1493-1591) w Songhaju (anagram imienia Kasia); 16- heretyk, wampir; upiór; 19- wspak-uzdrowisko dziecięce nad Rabą; 22- np.M-4; 24- wyspa
z miastem Chalkis na Morzu Egejskim;
27- z zacofaniem i kołtunerią się kojarzy;
30- zalecanki, umizgi; 31- doskonałość,
że wyższej już nie ma; 34- co najmniej
trzy dźwięki współbrzmiące; 35- buraki

z chrzanem; 37-upał, ukrop; 41- stolarski lub samochodowy; 43- fasada, zewn.
ściana budynku; 44- samiec sarnyz „rogami”; 45- świadomość popełnianych czynów, rozpoznanie; 46- gra na
skrzypcach; 47- niebezpieczna wyprawa
podróżnicza;
Pionowo: 1-KPA lub … Drogowy; 2- ten
który pobiera; 3- CHJ2 ,związek organiczny-środek antyseptyczny; 4- jej imieniny 27.01; 5- na walonki; 6- ubezpiecza
z przodu kolumnę wojska; 7- na niby;
8- mały kot; 13- to jeszcze nie wszyscy;
14- arktyczne ptaki nadmorskie; 16- pierwiastek o symbolu Cm; 17- miasto w zach.

Czechach nad Ochrzą; 18- mieszkanka
Ziemi; 19- dopływ Dunaju w Austrii;
20- stolica Szwajcarii; 21- członek Rady
Gminy; 23- „gwiazda”wśród niem. tygodników; 24- imię piosenkarki Górniak;
25- afrykańska antylopa; 26- pisarz indyjski, autor ,,Kulisa”; 28- zaburzenie psychiczne, szał, nadpobudliwość; 29- „Rozkoszna …”- operetka Monnota; 32- gr.bóg
miłości; 33- król od ,,przestarzałości”;
36- pismo łacińskie;37- ,,symbol” podarcia; 38- po poniedziałku; 39- rodzeństwo
śpiewaków ur.1850-55 w Warszawie; 40dobra cecha; 41- szkodnik w komputerze;
42- karność, dyscyplina.
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Opracował: Piotr Jendrzej
Rozwiązanie polega na odszyfrowaniu hasła.
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Z życia Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej
O tym, że nasi najmłodsi mieszkańcy są z językiem niemieckim „za pan brat” można się było przekonać 8 kwietnia 2011r.
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej, gdzie po
raz pierwszy został zorganizowany gminny konkurs recytatorski, pt. „Auch die Kleinsten können was leisten” przeznaczony
dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Pomysłodawczynie w/w przedsięwzięcia- Panie- Anna Pikos
i Małgorzata Kilian wspólnie z Gminnym Zarządem TSKN w
Turawie zorganizowały tę imprezę. Celem konkursu jest przede
wszystkim popularyzacja poezji niemieckojęzycznej oraz propagowanie piękna żywego słowa. Wśród utworów wybranych
przez Panie znalazły się wiersze tak znanych poetów jak Goethe,
Herder czy Busch.
Komisja konkursowa, której przewodniczyła Pani Brygida
Kansy –emerytowana dyrektorka Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej, a członkami były Pani Ingeborg Odelga –poetka
niemiecka, Pani Eva Heydeck –Manager z Instytutu Stosunków
Międzynarodowych i Pani Aneta Strzałka -Referent Kultury
ze Związku Towarzystw Niemieckich, stanęło przed trudnym
zadaniem do wykonania.
Oto jak jury oceniło uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria A –przedszkolaki:
Miejsce

Imię i nazwisko

Przedszkole

I

Milena Skowron

Bierdzany

II

Karolina Wienczek
Christina Świtała
Kevin Pikos

Zawada
Ligota Turawska
Kadłub Turawski

III

Klaudia Ptok
Dominika Sowa
Felix Hentschel
Emila Spyra

Turawa
Węgry
Osowiec
Kotórz Mały

Kategoria B –uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:
Miejsce

Imię i nazwisko

Przedszkole

I

Luiza Staś
Dawid Komor

Ligota Turawska
Węgry

II

Melania Nowak
Vanessa Pippa

Ligota Turawska
Ligota Turawska

III

Paulina Rudnik
Robert Pytel
Jasmin Syga
Julia Schweda
Natalia Kowalczyk
Wioletta Długosz
Marcin Maculewicz
Robert Kokot

Kadłub Turawski
Kadłub Turawski
Kadłub Turawski
Węgry
Węgry
Osowiec
Osowiec
Osowiec

W konkursie uczestniczyło 12 uczniów ze szkół w Ligocie Turawskiej, Węgrach, Kadłubie Turawskim i Osowcu oraz 24 dzielnych
reprezentantów ośmiu przedszkoli z terenu naszej gminy.
Dzięki sponsorom, tj. Konsulowi Republiki Federalnej Niemiec
w Opolu, Referatowi Turystyki i Promocji przy Urzędzie Gminy
Turawa oraz Towarzystwu Miłośników Ziemi Turawskiej, wszyscy mali recytatorzy zostali obdarowani wspaniałymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Brygida Kansy

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

W przygotowanie do uroczystości beatyfikacji Sługi Bożego Jana
Pawła II wpisuje się również konkurs zorganizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej. Dzieci ze wszystkich klas mogły wziąć udział w konkursie plastycznym, natomiast dzieci z klas IV – VI rywalizowały ze sobą w konkursie
wiedzy o Janie Pawle II. Za najładniejsze prace plastyczne zostali
nagrodzeni: Martyna Korzeniec (III), Luiza Staś (III), Natalia
Prządo (IV), Patricia Rohn (IV) i Karina Frencek (VI). Najlepszą wiedzą popisali się: Nikola Poliwoda (VI), Karina Frencek
(V), Krzysztof Farys (IV). Drugie miejsce zajęli: Łukasz Sikora
(VI), Karolina Krawczyk (V), Anna Grysczyk (IV). Trzecie miejsce przypadło drużynie: Patryk Jaworski (VI), Joanna Kurowska (V), Kamil Świtała (IV). Na zakończenie wszyscy posilili się
pysznymi kremówkami. Bardzo dziękuję Dyrekcji, Nauczycielom, księdzu Proboszczowi i zaproszonym Gościom za pomoc w
przeprowadzeniu tego konkursu.
Ks. Jarosław Ostrowski
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projekt „Listen to the voice of villages”

Jak pobudzić rozwój turystyczny
terenów wiejskich i wykorzystać obecność
JURA PARKU na naszym terenie??
Na to pytanie próbuje odpowiedzieć
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, która od 2 lat współpracuje
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w ramach międzynarodowego projektu „Listen to the voice of
villages”. To właśnie podczas realizacji
tego projektu powstał pomysł stworzenia
pakietów turystycznych będących ofertą
kilkudniowego pobytu łączącego w sobie
różne atrakcje dostępne na terenie gmin
wchodzących w skład wspomnianego
LGD. Oczywiste jest, że wiele tych ofert
zawiera element związany z pobytem
w JURA PARKU, którego Zarząd chęt-

nie współpracuje przy realizacji pakietów
oferując specjalne zniżki dla gości gospodarstw agroturystycznych. I tak oto turyści odwiedzający nasz teren, oprócz przygody z dinozaurami w Krasiejowie będą
mieli możliwość przeżyć niezapomniane
chwile na spływach kajakowych po rzece
Małej Panwi, uprawiać sporty wodne na
Jeziorach Turawskich bądź też skorzystać z bogatej oferty edukacyjno – rekreacyjnej gospodarstw agroturystycznych
z naszego terenu.
„Pakiety turystyczne to dobry sposób na
wykorzystanie przez lokalną społeczność
i właścicieli usług około – turystycznych
popularności jaką cieszy się Jura Park”
mówi dr. Stefano Andreotti – specjalista

od rozwoju turystyki zrównoważonej na
Uniwersytecie w Trento, który w maju br.
uczestniczył w wizycie studyjnej na tym
terenie. „Pomysł pakietowania oferty
może być impulsem na aktywizację lokalnej społeczności i lepszego wykorzystywania potencjału naturalnego i kulturowego „dodaje dr Andreotti.
“Projekt listen to the voice of villages”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla Europy
Środkowej.

Więcej informacji na stronie
www.listentothevoiceofvillages.org

Już dziś tworzymy klimat
przyszłym pokoleniom

Konkurs o Janie Pawle II

Kształtowanie postaw
proekologicznych

Nowinki Zakrzowskie

Żagle na Turawie

Turniej Co wiem
o swojej Gminie
Z życia Szkoły Podstawowej
z Ligoty Turawskiej

Z wizytą w Agrochatce

