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Na zbliżające się Święta 
pragniemy złożyć Mieszkańcom Gminy Turawa życzenia 

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś 2013 Rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodniczący
Rady Gminy Turawa

Adam Prochota
oraz radni R.G.

„Przylecieli Aniołkowie jak ptaszęta z nieba  
i śpiewają Dzieciąteczku wesoło jak trzeba.  
Hejże hejże Panie Jezu, hejże hejże hoc hoc  
Chodziliśmy, budziliśmy pastuszków całą noc…”

W rytm wesołych słów pastorałki
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Czytelnikom „Fali” serdeczne życzenia.
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
odpoczynku od codziennych trosk i dużo życzliwości,
a w nadchodzącym Nowym 2013 Roku 
spełnienia marzeń i samych sukcesów.

Kolegium redakcyjne „Fali” 
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej
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Co nowego w TowarzysTwie 
Miłośników ZieMi Turawskiej

naMiasTka dZiejowej 
sprawiedliwości?
Ostatni hrabia na turawie hubertus Graf vOn Garnier-turawa spOczął wśród swOich 
przOdków w kaplicy przedpOGrzebOwej w kOtOrzu wielkim

jerzy farys 
Przewodniczący TMzT

16.11.2012 roku odbyło się walne zebranie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Turaw-
skiej, w czasie którego wybrany został skład 
nowego Zarządu: 
Jerzy Farys – przewodniczący TMZT
Jan Stonoga, Brygida Kansy – wiceprze-
wodniczący TMZT (zastępcy przewodni-

czącego) Teresa Żulewska – sekretarz 
Walter Świerc, Mariola Podbrożny, Jerzy 
Mach, Adam Bochenek: członkowie 
zarządu Stanisław Golik – skarbnik.
Wybrano komisję rewizyjną w  składzie: 
Stanisław Cabaj – przewodniczący, Henryk 
Janicki, Paweł Kansy-członkowie.
Głównym celem Towarzystwa są prace pro-
pagujące region własnej Gminy. Wiele arty-
kułów ukazujących się w kwartalniku „Fala” 

jest autorstwa członków Towarzystwa, 
prezentujących swoją wiedzę historyczną 
o regionie, sprawozdania z odbytych imprez 
środowiskowych i wiedzę o podejmowanych 
pracach i życiu społecznym i gospodarczym. 
Zarząd Towarzystwa utrzymuje kontakty 
z  młodzieżą studiującą na opolskich uczel-
niach. Wspiera również merytorycznie 
studentów i  uczniów piszących prace, udo-
stępniając im materiały. Od wielu lat Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej orga-
nizuje konkurs „Co wiem o swojej Gminie”. 
Zaznaczamy swój udział w organizowanych 
dożynkach gminnych i  corocznie organi-
zowanym „Biegu po życie”, sponsorując 
nagrody. Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Turawskiej współpracuje ze „Związkiem 
Gmin Dolna Mała Panew” oraz związkiem 
„Na Ratunek Jeziorom Turawskim”. 
Obecnie Towarzystwo liczy 24 członków. 
Zachęcam aktywnych mieszkańców Gminy 
Turawa, nie bojących się nowych wyzwań, 
do uczestnictwa w  pracach Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Turawskiej.

alfred kupka

Dzisiejsza kaplica jest dawnym prezbiterium 
poprzedniego drewnianego do 1784r. kościoła 

parafialnego w Kotorzu Wielkim. W jego pod-
ziemiach znajdowała się krypta, gdzie chowano 
od najdawniejszych czasów panów na Choto-
rzu, później na Turawie i Chotorzu. W 1894r. 
przedostatni hrabia Karl von Garnier-Turawa 
wybudował nad kryptą, w miejsce starej drew-
nianej, nową do dziś istniejącą kaplicę. Około 
1990r. została przez śp. ks. Józefa Swolanego, 
ówczesnego proboszcza odnowiona i  urzą-
dzona jako kaplica przedpogrzebowa. Także 
teraz na przyjęcie urny i krzyża z poprzedniej 
mogiły hrabiego Hubertusa została odnowiona 
i upiększona.  
 Hubertus von Garnier urodził się 
25.XI.1874r. jako drugie dziecko hrabiego 
Karla von Garnier-Turawa i  hrabiny Hedwig 
von Garnier-Turawa z domu von Blumenthal. 
Jego bogaty życiorys rozsadziłby ramy tego 
artykułu, ale najważniejsze daty musimy sobie 
przypomnieć. Do 12 roku życia pobierał lekcje 

razem z o rok starszą siostrą Fredą od nauczy-
cieli domowych. W  wieku 12 lat wstąpił do 
gimnazjum w Oleśnicy. Tam 6 lat później zdał 
maturę. Następnie studiował przez 3 lata eko-
nomię polityczną na Uniwersytecie w Goetin-
gen. Jako 14-latek upolował za pozwoleniem 
ojca swojego pierwszego jelenia nad rzeczką 
Brynicą (teraz zwaną, a  nie wiem dlaczego 
„Bryniczanką”) na Samancie. W tym też roku 
zachorował ciężko na gościec, ale dzięki dobrej 
opiece lekarskiej powrócił do pełnego zdro-
wia. 1.X.1895r. wstąpił do Ułanów w  Demin 
na Pomorzu. W  1896r. otrzymał w  Berlinie 
po egzaminie stopień oficerski. Rok później 
opuszcza jednak wojsko, by zająć się turaw-
skimi majątkami, których był spadkobiercą, 
z  powodu poważnej choroby ojca. 1.X.1897r. 
otrzymuje pełnomocnictwo do zarządzania 
majoratem. 29.X.1898r. umiera hrabia Karl 
von Garnier w wieku zaledwie 51 lat. W 1899r. 
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 Hubertus, teraz już hrabia von Garnier na 
Turawie zaręcza się z 
16-letnią Anną Marią von Kulmitz. W tym też 
roku przy znacznej pomocy swego przyszłego 
teścia rozbudował i odnowił pałac od zewnątrz 
i wewnątrz za ¾ mln marek oraz wybudował 
tzw. willę – dzisiejsze Nadleśnictwo- na miesz-
kanie dla hrabiny wdowy matki. W roku 1900 
po odnowieniu pałacu żeni się ze swoją narze-
czoną. Z  tego małżeństwa rodzą się: 1901r. 
Hubertus, 1902r. Hans Peter, 1904r. Erika, 
a  w  roku 1906 Detlef. Wiosną 1903 i  latem 
tegoż roku po raz drugi nawiedzają naszą oko-
licę katastrofalne powodzie. Aby na przyszłość 
minimalizować straty z  tego powodu, hrabia 
Hubertus zakłada na najbardziej zagrożonych 
terenach 600 morgów pierwszorzędnych, zra-
szanych łąk i  tyleż stawów rybnych oraz tzw. 
Annemarie park z hodowlą Danieli. Te tereny 
dziś zalane są wodami jeziora. W tym samym 
roku 11.VIII spaliła się prawie całkowicie wieś 
Mały Kotórz. 63 zabudowań poszło z dymem. 
Do dziś pokutuje błędne mniemanie, iż od 
uderzenia pioruna, a  przyczyną była nie-
uwaga w obchodzeniu się z lampą naftową czy 
świeczką. Staraniem hrabiego przy jego czyn-
nym wsparciu (cegła z cegielni na Rososze i dzi-
siejszej Rybaczówce oraz drewno budowlane 
za cenę symbolicznej 1marki od furmanki) 
jak i  pomocy cesarza- 40tyś. marek i  innych 
dobroczyńców, do których zwracał się hrabia, 
wieś odbudowano w ciągu 6 miesięcy. W 1913r. 
para hrabiowska rozwodzi się. W czasie 1-szej 
Wojny Światowej 1914-1918 hrabia Hubertus 
jest dowódcą szwadronu jazdy, następnie ofi-
cerem łącznikowym między armią Cesarstwa 
Niemieckiego i  austrowęgierską. Po wojnie 
w  1919r. żeni się powtórnie z  daleką krewną, 
hrabiną Heleną von Bethuzy Huc z  Bąkowa. 
Z tego małżeństwa rodzi się w roku 1920 Karl 

Heinrich i  1923 Renate Maria. Od 1924r. do 
czasu dojścia do władzy partii hitlerowskiej 
przez ponad 8 lat jest deputowanym do Land-
tagu Pruskiego. Później rezygnuje z wszelkiej 
działalności politycznej, nawet z funkcji Amt-
svorstehera- coś w  rodzaju wójta gminy, ale 
z  innymi kompetencjami- a nie sołtysa jak to 

niektórzy dziś interpretują. Sołtysami wsi byli 
prości, zwykli mieszkańcy Turawy, ich wykaz 
publikowałem już kilkakrotnie. Przez całe 
swoje długie władanie – 47lat – turawskim 
majoratem był wyśmienitym gospodarzem, 
a jako myśliwy nie miał sobie równych. Upolo-
wał za swego życia około 75tyś. zwierzyny łow-

nej. Po matce odziedziczył zdolności poetyckie. 
Wydał w  latach 1937–1947 3 tomy wierszy, 
przede wszystkim o tematyce związanej z umi-
łowaniem swojej ojczystej ziemi, lasów i  pasji 
myśliwskiej. Od kilku już lat w  każdej „Fali” 
przedstawiam co najmniej jeden jego wiersz, 
z  czasowo aktualną tematyką. Teraz z  oka-
zji powrotu jego prochów do ojczyzny swo-
jej i  swoich przodków wybrałem dwa, choć 
krótkie, ale pasujące do tematu jego wiersze. 
Pierwszy mówiący o jego bezgranicznym umi-
łowaniu swego Heimatu naszej Śląskiej Ziemi, 
a drugi adresowany jakby do żony o już rzeczy 
ostatecznej, czyli o śmierci.
W nocy z piątku na sobotę 19 na 20 stycznia 
1945r. przy śnieżycy i  -20°C mrozu  hrabia 
z  małżonką opuszczają czterema konnymi 
powozami Turawę, jak się okazało na zawsze. 
Po wielu perypetiach i cierpieniach dotarli do 
Unterwössen w  Bawarii wygłodzeni, schoro-
wani, obrabowani z  wszystkiego przez żoł-
nierzy radzieckich oraz Czechów- nawet buty 
zdjęto hrabiemu z nóg! 
W  dniu 6.X.1952r. Hubertus Graf von Gar-
nier-Turawa zmarł i  tam został pochowany. 
60lat później, dokładnie w  dniu jego patrona 
św. Hubertusa 3.XI.2012 urna z jego prochami 
złożona została w  kaplicy przedpogrzebowej 
przy kościele parafialnym w  Kotorzu Wiel-
kim. To w jej podziemnej krypcie spoczywają 
też prochy jego przodków. Spoczął na zawsze 
w  jego ukochanym Heimacie, wśród swoich, 
czego tak bardzo pragnął i czemu dawał wyraz 
w  swoich wspomnieniach i  wierszach. Inicja-
tywa powtórnego jego pochówku wyszła od 
jego mieszkającej we Francji wnuczki, pani 
Beatrix Dechambenoit, która z  przekazów 
rodzinnych i  spisanych wspomnień hrabiego, 
wiedziała o  jego bezgranicznej tęsknocie za 
rodzinnymi stronami. Można nawet przy-

Heimat- Oberschlesien
Ich hab.' dich geliebt wie der Strom sein Bett,

Und mehr noch, viel mehr noch
Und nun beugt uns beide,  

dich Heimat und mich,
Ein uns fremdes Vasallenjoch.

Ich hab.' dich geliebt wie die Schwalbe ihr Nest,
Und mehr noch, noch viel mehr

Bei dem greisen,  
dem schollenverbundenen Mann,

Der nicht kämpfen  
und nichts mehr erwarten kann,

Wiegt das Heimweh wohl doppelt schwer!
October 1948

Ein Abschiedsgruss
Wenn ich nun sterben muss

Drück du als Abschiedsgruss
Mir dann noch einen letzten leisen Kuss

Auf meinen bleichen Mund

Drück mir die Augen zu
Wünsch mir des Friedens Ruh

Gibt's doch für uns zu zweit
Jenseits von Raum und Zeit

Dort in der Ewigkeit
Ein Wiedersehn!

12.II.1949

Hubertus von Garnier
jako student w kwiecie wieku w wieku starczym
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puszczać, iż umarł z  tej tęsknoty. Dlatego 
latem tego roku powiedziała mi o  zamiarze 
sprowadzenia tutaj jego prochów. Pojecha-
liśmy do naszego ks. proboszcza w  Kotorzu 
Wielkim, który wyraził zgodę i  aprobatę na 
powtórny pochówek potomka fundatorów 
i  patrona naszego kościoła. Na następnym 
spotkaniu omówiono już sprawy techniczne 
i sposób jego realizacji. Uzgodniono też, iż na 
ostatecznym pożegnaniu hrabiego, jako zapa-
lonemu myśliwemu, zagrają rogi myśliwskie, 
gdyż hrabia w swoich wspomnieniach z jesieni 
1945r. napisał m.in. iż zazdrości swoim starym 
przyjaciołom myśliwym, którym dane było 
spocząć jeszcze w ojczystej ziemi, a on z pew-
nością nie zazna tego szczęścia, by odpocząć 
po trudach życia w  gronie swoich przodków, 
a nad jego otwartą mogiłą nie zabrzmi trady-
cyjne „Halali” myśliwskich rogów. Z tego miej-
sca dziękuję ks. Proboszczowi za załatwienie 
sprawy, a  muzykom za mistrzowskie odegra-
nie tegoż „Halali”. Tak czysto grających rogów 
jeszcze w życiu nie słyszałem. Teraz nareszcie 
hrabia znajdzie spokój i  ukojenie duszy. Cała 
uroczystość została przez naszego ks. Probosz-
cza, będącego również duszpasterzem myśli-
wych i leśników, jak i panią Loch ze stowarzy-
szenia PRO LIBERIS SILESIAE z  Raszowej 
w zastępstwie- jako, że pani Beatrix Decham-
benoit mieszka we Francji- wspaniale przygo-
towana i przeprowadzona. Zaczęła się w sobotę  
3 listopada, w  dzień św. Hubertusa o  godz. 
1200, w  kościele parafialnym w  Kotorzu W. 
Mszą świętą, jej uroczysty charakter podkre-
śliło artystyczne granie rogów myśliwskich 
jak i  nasz świetny chór kościelny. Po mszy 

uczestnicy procesją udali się do pobliskiej 
kaplicy przedpogrzebowej, dawnej nekropolii 
właścicieli Turawy, poprzedzeni szwadronem 
umundurowanych konnych jeźdźców. Za nimi 
sztandar DFK Kotorza Małego, krzyż, następ-

nie urna z  prochami hrabiego, ks. proboszcz, 
ministranci, wnukowie i prawnuczka hrabiego 
i  nadspodziewanie liczna rzesza mieszkań-
ców naszej parafii i  nie tylko. Po odprawie-
niu modłów pogrzebowych urna z  prochami 
została przy dźwiękach pięknie grających 
rogów złożona do przygotowanej w  ścianie 
kaplicy wnęki. Przykrywa ją teraz marmurowa 

tablica pamiątkowa, na której obok hrabiego 
figurują niektórzy członkowie jego najbliż-
szej rodziny: druga żona hrabiego Helene von 

Garnier, najstarszy syn i spadkobierca Huber-
tus z  żoną Elizabeth von Garnier oraz polegli 
na wojnie synowie Detlev von Garnier i  Carl 
Heinrich von Garnier. Na zakończenie chór 
DFK z Kotorza Małego zaśpiewał piękną pieśń 
pożegnalną „Lasst mich gehn, lasst mich gehn, 
das ich Jesum möge sehn. Meine Seel ist voll 
Verlangen ihn auf ewig zu empfangen und vor 
seinem Thron zu stehn!”. Po uroczystościach 
uczestnicy udali się do wiejskiej sali spotkań 
w byłej szkole.

Tutaj czekał na wszystkich słodki poczęstunek 
i kawa. Wnuk hrabiego Hans Detlev von Gar-
nier przedstawił wkład hrabiego Hubertusa 
i  rodziny von Garnier dla rozwoju kultury 
i gospodarki swoich włości i Śląska. Ten wykład 
na żywo tłumaczył dla nie znających języka 
niemieckiego członek zarządu powiatu opol-
skiego pan Krzysztof Wyzdak z Tarnowa Op. 
Uroczystości pogrzebowe jak i spotkanie w sali 
wsparte finansowo przez Konsulat Niemiecki 
w  Opolu i  naszego ks. Proboszcza zaszczycili 
swoją obecnością przewodniczący Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kultu-
ralnych w Polsce pan Bernard Gaida oraz prze-
wodniczący TSKN na Śląsku Opolskim pan 
Norbert Rasch. Początek oraz zakończenie tego 
spotkania uświetnił koncert kwartetu smycz-
kowego. Przypuszczam, iż wszyscy uczestnicy 
są pod pozytywnym wrażeniem bardzo udanej 
uroczystości powtórnego pochówku zmarłego 
z tęsknoty za Ziemią Ojczystą ostatniego hra-
biego Hubertusa von Garnier-Turawa -byłego 
pana majoratu na ponad 33tyś. Morgów, tj. 
ponad 8tyś. ha ziemi- już wśród swoich przod-
ków.

Zdjęcia archiwalne ze zbiorów rodziny  
von Garnier
Zdjęcia z uroczystości: pan Józef Matysek
 
P.S. W następnej „Fali” mam zamiar przed-
stawić wykaz spoczywających w krypcie 
pod kaplicą cmentarną oraz w wybudowanej 
w 1879  i wysadzonej, nieistniejącej nowej 
kaplicy w tzw. grufcie i obok niej, osób z rodzin 
władających tutejszymi dobrami do 1945r.

Na zdjęciu:

Od prawej siedzą wnuk hrabiego 
Hans Detlev von Garnier, jego córka 

i prawnuczka hrabiego Katharine von 
Garnier, wnuczka hrabiego – córka 

Hubertusa Freda von Garnier i inicja-
torka powtórnego pochówku wnuczka 
hrabiego Beatrix Dechambenoit i obok 
Przewodniczący Związku Niemieckich 

Towarzysk w Polsce Bernard Gaida.
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od 1 sTycZnia 2013 r. obowiąZują 
nowe sTawki opłaT Za ZaopaTrZenie 
w wodę i odbiór ścieków

uchwała nr XiX/117/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 22 lisTopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiOrOwe zaOpatrzenie w wOdę i zbiOrOwe

OdprOwadzenie ścieków na Okres Od 1 stycznia 2013 r. dO 31 Grudnia 2013 r.

leOnard  wOschek 

Stawka opłaty abonamentowej z rozbiciem na grupy taryfowe odbiorców usług  – zaopatrzenie w wodę

Lp.
Grupy 

taryfowe
Odbiorcy usług

Stawka opłaty abonamen-
towej [zł/punkt poboru/

okres rozliczeniowy] 

netto brutto

1
Grupa 
W-1

gospodarstwa domowe, właściciele i  zarządcy budynków wielorodzinnych zużywający 
wodę na cele socjalno–bytowe rozliczani za ilość zużytej wody na podstawie wskazań 
wodomierza głównego w miesięcznym cyklu rozliczeniowym

4,23 4,57

2
Grupa 
W-2

pozostali odbiorcy usług, zużywający wodę na cele socjalno–bytowe, korzystający okre-
sowo z usług np. domki letniskowe, ogródki działkowe,  rozliczani za ilość zużytej wody 
na  podstawie  wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym

7,83 8,46

3
Grupa 
W-3   

gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozli-
czani na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczani w miesięcznym cyklu roz-
liczeniowym

2,43 2,62

4
Grupa 
W-4

odbiorcy wód przemysłowych i pozaprzemysłowych na inne potrzeby niż gospodarstwa 
domowe, przeznaczonych do spożycia lub na cele socjalno–bytowe np. placówki opie-
kuńczo wychowawcze i  oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe 
i pozostałe, rozliczani za ilość zużytej wody na podstawie wskazań  wodomierza głównego 
w miesięcznym cyklu rozliczeniowym

4,23 4,57

adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, 
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, 
z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 
2004r. Nr 116, poz.1203, Nr 102, poz.1055, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 
181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz.1218, z  2008r. Nr 180 
poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z  2009r. Nr 52 
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z  2010r. Nr 28 
poz.142 i  146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 
675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 
679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 

149 poz. 887, z 2012r. poz. 567) oraz art. 24 
ust. 1-5 i  7 ustawy z  dnia 7 czerwca 2001r. 
o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i  zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 
z 2006r Nr 123, poz. 858 zm. z 2007r Dz.U. 
Nr 147 poz. 1033, z 2009r. Dz. U. Nr 18 poz. 
97, z  2010r. Dz.U. Nr 47 poz. 278, Nr. 238 
poz. 1578) Rada Gminy Turawa uchwala co 
następuje:

§ 1. 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków przedłożone w  dniu 19 paździer-
nika 2012r. przez „Wodociągi i Kanalizacja
Turawa” spółka z  ograniczoną odpowie-
dzialnością, z  siedzibą w  Kotorzu Małym, 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 
Taryfy, o  których mowa w  § 1 obowiązują 
w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 
31 grudnia 2013r.

§ 3. 
„Wodociągi i Kanalizacja Turawa” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kotorzu Małym ogłosi
zatwierdzone taryfy, o których mowa w § 1 
w miejscowej prasie, a mianowicie w kwar-
talniku „FALA” oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Turawa www.bip.turawa.pl 
w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały, 
o której mowa w § 1.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Turawa.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013r.
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Zaopatrzenie w wodę cena za 1m³ wody [zł] Odbiór ścieków cena za 1m³ ścieków [zł]

netto brutto netto brutto 

3,60 3,89 8,57 9,26

Opłata za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Lp. Wyszczególnienie

Stawka 

jednostka miary

netto brutto

1 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 60 73,80 zł/przyłączenie

2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 80 98,40 zł/przyłączenie

WAŻNE: W opłacie ujęte są koszty związane z dokonaniem odbioru technicznego przyłączy.
Podwyższone opłaty za wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków, które nie spełniają norm ścieków bytowych

Lp. Wyszczególnienie

Stawka opłaty w zł/m3

netto brutto

1 Przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników do 100% 14,22 15,36

2 Przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników od 101% do 200% 18,96 20,48

3 Przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników od 201%  i więcej 28,44 30,72

Stawka opłaty abonamentowej z rozbiciem na grupy  taryfowe odbiorców usług – odbiór ścieków 

Lp.
Grupy 

taryfowe
Odbiorcy usług

Stawka opłaty abonamen-
towej [zł/punkt poboru/

okres rozliczeniowy] 

netto brutto

1 Grupa S-1

gospodarstwa domowe, właściciele, zarządcy budynków wielorodzinnych odprowadza-
jący ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ście-
ków na podstawie wskazań  wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych rozlicza-
nych w miesięcznym okresie rozliczeniowym

8,18 8,83

2 Grupa S-2
pozostali odbiorcy usług, odprowadzający ścieki bytowe, korzystający okresowo z usług  
np. domki letniskowe,   rozliczani za ilość zużytej wody na  podstawie  wskazań wodomie-
rza głównego lub urządzeń pomiarowych w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym

19,68 21,25

3 Grupa S-3   
gospodarstwa domowe, osoby  odprowadzające ścieki bytowe korzystające  z  lokali 
w budynkach wielolokalowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego 
w miesięcznym  cyklu rozliczeniowym

2,43 2,62

4 Grupa S-4

pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe i pozaprzemysłowe oraz bytowe 
np. placówki opiekuńczo wychowawcze i  oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, 
zakłady usługowe i  pozostałe, rozliczani za ilość zużytej wody na podstawie wskazań 
wodomierzy lub urządzeń pomiarowych w miesięcznym okresie rozliczeniowym

8,18 8,83

5 Grupa S-5
gospodarstwa domowe, rozliczane ryczałtowo  na podstawie przepisów dotyczących  prze-
ciętnych norm zużycia wody, rozliczani w miesięcznym okresie rozliczeniowym

9,61 10,38

6 Grupa S-6
pozostali odbiorcy korzystający okresowo z usług np. domki letniskowe rozliczani ryczał-
towo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w 3 miesięcz-
nym okresie rozliczeniowym

21,11 22,80

WAŻNE: Opłata abonamentowa jest opłatą stałą nie zależną od zużycia wody i odprowadzonych ścieków.

WAŻNE: dodatkowych informacji w zakresie przedstawionych opłat udziela: 
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Spółka z o. o. ul. 1 Maja 5, 46-045 Kotórz Mały 
tel. 77 44 0 44 44, www.wik.turawa.pl, sekretariat@wik.turawa.pl
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uchwała nr XiX/118/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 22 lisTopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia dOpłaty dla OdbiOrców usłuG w zakresie zbiOrOweGO 
OdprOwadzania ścieków na Okres Od 1 stycznia 2013 r. dO 31 Grudnia 2013 r.

adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 
dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, 
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 
2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z
2004r. Nr 116, poz.1203, Nr 102, poz.1055, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 
181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 
poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 

poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 
675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, 
Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 
poz. 887, z 2012r poz. 567) oraz art. 24 ust. 6 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków t.j. (Dz. U. z 2006r Nr 123, 
poz. 858 zm. z 2007r. Dz. U. Nr 147 poz. 
1033, z 2009r. Dz. U. Nr 18 poz. 97, z 2010 Dz. 
U. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578) Rada 
Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. 
Ustala się dla taryfowej grupy odbiorców 
usług S-1 i S-3 dopłatę w wysokości:
2,50zł/m3 ścieków.

§ 2.
Do dopłaty do ceny określonej w § 1 zostanie 
doliczony podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. 
Dopłatę o których mowa w § 1 i § 2 dotyczą 
odbioru ścieków w okresie od 1 stycznia
2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Turawa.

§ 5.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Turawa 
Nr XI/67/11 z dnia 24 listopada 2011r.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2013 r.

uchwała nr XiX/119/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 22 lisTopada 2012 r.
w sprawie reGulaminu utrzymania czystOści i pOrządku na terenie Gminy turawa

adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 
r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 
420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 
poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 
40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, 
Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, poz. 217 poz. 
1281, Nr 149 poz. 887, Dz. U. z  2012 r. poz. 
567), art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada 
Gminy w Turawie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 
Regulamin określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i  porządku na terenie 
Gminy Turawa, a w szczególności:
1.  wymagania w zakresie utrzymania czysto-

ści i  porządku na terenie nieruchomości 
z uwzględnieniem wymagań wynikających 
z  wojewódzkiego planu gospodarki odpa-
dami,

2.  rodzaje i  minimalną pojemność pojemni-
ków przeznaczonych do zbierania odpa-
dów komunalnych na terenie nieruchomo-
ści oraz na drogach publicznych,

3.  częstotliwość i  sposób pozbywania się 
odpadów komunalnych i  nieczystości cie-
kłych z terenu nieruchomości oraz terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, 

4.  inne wymagania wynikające z  wojewódz-
kiego planu gospodarki odpadami,

5.  obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 
domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczaniem terenów,

6.  wymagania utrzymywania zwierząt gospo-
darskich na terenach wyłączonych z  pro-
dukcji rolniczej,

7.  wyznaczenie obszarów podlegających obo-
wiązkowej deratyzacji i  terminy jej prze-
prowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czy-

stości i porządku na terenie nieruchomości 
z uwzględnieniem wymagań wynikających 

z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 2.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości i  porządku oraz należytego 
stanu sanitarno–higienicznego na terenie 
nieruchomości poprzez:
1.  Wyposażenie nieruchomości w  pojem-

niki (opisane w rozdz. 3 niniejszego regu-
laminu) i  gromadzenie w  nich odpadów 
komunalnych.

2.  Wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
do selektywnego gromadzenia odpadów 
(opisane w  rozdz. 3 niniejszego regula-
minu).

3.  Prowadzenie selektywnego zbierania 
następujących strumieni odpadów:

 1) papieru,
 2) metali,
 3)  tworzyw sztucznych,
 4) szkła,
 5) opakowań wielomateriałowych, 
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 6)  odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, w  tym odpadów opa-
kowaniowych ulegających biodegra-
dacji,

 7)  odpadów zielonych,
 8)  przeterminowanych leków i  chemi-

kaliów,
 9)  zużytych baterii i akumulatorów,
 10)  zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego,
 11)  odpadów budowlanych i rozbiórko-

wych
 12)  mebli i  innych odpadów wielkoga-

barytowych,
 13) zużytych opon.
4.  Przekazywanie odpadów zebranych selek-

tywnie i  pozostałych zmieszanych pod-
miotowi uprawnionemu do odbioru.

5.  Selektywne zbieranie odpadów innych niż 
komunalne, powstających na terenie nieru-
chomości w  wyniku prowadzenia działal-
ności gospodarczej, np. medycznych, wete-
rynaryjnych i postępowanie z nimi zgodnie 
z  zasadami przewidzianymi w  ustawie 
o odpadach.

6.  Systematyczne opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych nieczystości ciekłych 
w  celu niedopuszczania do przepełniania 
się zbiorników.

7.  Systematyczne i niezwłoczne porządkowa-
nie terenu nieruchomości, utwardzonych 
części terenu oraz chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości tj. nie dopuszczanie 
do zalegania błota, śniegu, lodu i  innych 
zanieczyszczeń.

8.  Zabezpieczenie nieruchomości przed 
wydostawaniem się na tereny przyległe 
odpadów oraz innych substancji ciekłych 
i stałych.

9.  Niezwłoczne usuwanie z  terenu nierucho-
mości materiału rozbiórkowego i  resztek 
materiałów budowlanych, powstałych 
w  wyniku remontu i  modernizacji lokali 
i budynków.

10.  Utrzymywanie w  odpowiednim stanie 
sanitarno–porządkowym znajdujących 
się na terenie nieruchomości lub posesji 
placów zabaw i piaskownic dla dzieci, oraz 
ich zabezpieczenie przed dostepem psów, 
kotów, oraz innych zwierząt.

§ 3.
1.  Obowiązek oczyszczania ze śniegu, błota 

i lodu winien być niezwłocznie realizowany 
przez odgarnięcie w  miejsce nie powodu-
jące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojaz-
dów i  podjęcie działań ograniczających 
śliskość

chodnika. Materiały (np. piasek) użyte do 
tych celów należy usunąć niezwłocznie po 
ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2.  Przez niezwłoczne usunięcie należy rozu-

mieć uprzątnięcie w dniu powstania zanie-
czyszczeń, błota, śniegu, lodu.

3.  Obowiązkiem jest również usuwanie sopli 
lodu i  nawisów śniegu z  dachów, rynien 
i  gzymsów budynków nad chodnikami, 
ciągami komunikacyjnymi i  terenami 
przeznaczonymi do użytku publicznego.

4.  Zarządcy dróg są zobowiązani do wywo-
żenia pryzm śniegowych utrudniających 
komunikację.

§ 4.
1.  Zarządcy nieruchomości, na których znaj-

dują się tereny do użytku publicznego, mają 
obowiązek ustawienia na tych terenach lub 
obiektach pojemników na śmieci oraz ich 
opróżniania z  częstotliwością zapobiega-
jącą przepełnieniu.

2.  Właściciele placówek handlowych, gastro-
nomicznych, podmioty prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, są zobowiązani do 
wyposażenia w pojemniki do gromadzenia 
odpadów komunalnych nieruchomości, 
którymi władają oraz ustawienia pojem-
ników przeznaczonych na selektywną 
zbiórkę odpadów.

3.  Odpowiedzialnym za stan czystości 
i porządku na terenach wokół Jezior Turaw-
skich będących we władaniu osób trzecich, 
będzie podmiot władający terenem. Na 
pozostałych terenach wokół Jezior Turaw-
skich, stanowiących własność Gminy 
Turawa odpowiedzialność za stan czystości 
i porządku ponosi Gmina Turawa.

4.  Właściciele nieruchomości, na których zlo-
kalizowane są pola biwakowe, kempingi, 
położone na obrzeżach Jezior Turawskich 
zobowiązani są do wyposażenia ich w taką 
ilość pojemników, aby była odpowiednia 
do potrzeb.

§ 5. 
1.  Mycie pojazdów samochodowych poza 

myjniami może odbywać się na nieru-
chomościach pod warunkiem stosowania 
środków ulegających biodegradacji.

2.  Powstające ścieki należy odprowadzać 
do kanalizacji sanitarnej lub gromadzić 
w  sposób umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach.

3.  Ścieki, o których mowa w ust. 2 nie mogą 
być odprowadzane bezpośrednio do 
zbiorników wodnych lub do ziemi, ani 
powodować uciążliwości dla innych osób 
korzystających z  danej nieruchomości lub 
nieruchomości sąsiedniej.

4.  Dopuszcza się prowadzenie napraw doraź-
nych i  regulacji samochodów, na terenie 
nieruchomości tylko za zgodą właściciela 
nieruchomości i  tylko wtedy, gdy nie są 
one uciążliwe dla środowiska (hałas, emi-
sja spalin) oraz sąsiednich nieruchomo-

ści, a  powstające odpady są gromadzone 
w  sposób umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. W pozostałych 
przypadkach muszą być przeprowadzone 
w warsztatach samochodowych.

5.  Zabrania się mycia i  napraw pojazdów 
w  miejscach publicznych, a  wszczególno-
ści na chodnikach, jezdniach, poboczach 
dróg, placach, skwerach i zieleńcach, tere-
nach leśnych oraz w  pobliżu zbiorników 
wodnych oraz innych wód powierzchnio-
wych otwartych (cieków wodnych).

§ 6. 
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady 
utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1.  umieszczania w  pojemnikach na odpady 

komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, 
gruzu, substancji toksycznych i wybucho-
wych, odpadów przemysłowych, medycz-
nych i weterynaryjnych, oraz innych odpa-
dów niebezpiecznych, w  tym odpadów 
elektrycznych i  elektronicznych, a  także 
baterii i akumulatorów,

2.  zakopywania odpadów oraz padłych zwie-
rząt,

3.  samodzielnego wywożenia i wysypywania 
odpadów stałych oraz opróżniania szamb 
i  wywożenia nieczystości płynnych na 
tereny nieprzeznaczone do tych celów,

4.  wyprowadzania psów na tereny przezna-
czone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,

5.  zgarniania na jezdnię śniegu, lodu, błota 
lub innych zanieczyszczeń z chodnika,

6.  wykorzystywania nieczynnych studni 
kopalnych do gromadzenia odpadów i nie-
czystości ciekłych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemni-

ków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych
§ 7. 

1.  Odpady komunalne, powstające na terenie 
Gminy, muszą być gromadzone w pojemni-
kach odpowiadających wymaganiom okre-
ślonym w  niniejszej uchwale, natomiast 
nieczystości płynne, powstające na terenie 
nieruchomości, winny być odprowadzane 
do sieci kanalizacyjnej, przydomowych 
oczyszczalni, bądź do szczelnych zbiorni-
ków bezodpływowych, odpowiadających 
wymaganiom wynikającym z  odrębnych 
przepisów.

2.  Dopuszcza się możliwość gromadzenia 
odpadów komunalnych zebranych selek-
tywnie powstających naterenie gminy 
w okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 
2014 r. w workach.

3.  Władający nieruchomością ma obowiązek 
wyposażyć nieruchomość w  pojemniki 
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o  pojemności uwzględniającej częstotli-
wość i  sposób pozbywania się odpadów 
z nieruchomości.

4.  Pojemniki służące do gromadzenia odpa-
dów komunalnych stałych na terenie nie-
ruchomości powinny być szczelne i trwałe, 
pojemniki dodatkowo zamykane i  przy-
stosowane do mechanicznego załadunku 
i wyładunku przez podmiot uprawniony.

5.  Liczba pojemników powinna gwarantować 
ciągłość zbierania odpadów powstających 
na terenie nieruchomości.

§ 8. 
1.  Urządzenia przewidziane do zbierania 

odpadów to:
 1)  kosze uliczne o pojemności od 10 do 

50 l,
 2)  pojemniki na niesegregowane 

odpady komunalne:
  a)  w  zabudowie jednorodzinnej 

o pojemności: 80l, 120 l i 240 l,
  b)  w  zabudowie wielorodzinnej 

o pojemności 1 100 l,
 3)  pojemniki na odpady komunalne 

z selektywnej zbiórki o pojemności 1 
100 l w zabudowie wielorodzinnej,

 4)  worki na odpady komunalne z selek-
tywnej zbiórki o pojemności 60 l i 120 
l w zabudowie jednorodzinnej,

 5)  pojemniki lub kontenery ustawione 
we wskazanym przez Gminę Turawa 
Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
na odpady tj. zużyte baterie i akumu-
latory, przeterminowane leki i  che-
mikalia, zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny, odpady budowlane 
i  remontowe, meble i  inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony.

2.  Dla potrzeb selsktywnej zbiórki odpadów 
w  zabudowie wielorodzinnej i  miejscach 
użyteczności publicznej stosuje się:

 1)  system pojemnikowy - odpowiednio 
i  wyraźnie oznakowane pojemniki 
o pojemności 1100 l:

  a)  pojemnik oznaczony kolorem 
żółtym - z  przeznaczeniem na 
odpady opakowaniowe z  two-
rzyw sztucznych,tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania 
z metali (puszki aluminiowe),

  b)  pojemnik oznaczony kolorem 
niebieskim - z  przeznaczeniem 
na papier, tekturę, opakowania 
z  papieru i  tektury oraz opako-
wania wielomateriałowe,

  c)  pojemnik oznaczony kolorem 
zielonym - z  przeznaczeniem na 
szkło oraz opakowania ze szkła, 
za wyjątkiem stłuczki szklanej,

  d)  pojemnik oznaczony kolorem 

brązowym - z  przeznaczeniem 
na odpady ulegające biodegrada-
cji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone,

  e)  pojemnik oznaczony kolorem 
czarnym - z  przeznaczeniem na 
pozostałości po segragacji zmie-
szanych odpadów komunalnych 
i odpady komunalne zmieszane.

 2)  W  przypadku realizowania selek-
tywnej zbiórki w  systemie pojemni-
kowym w zabudowie wielorodzinnej, 
pojemniki do selektywnej zbiórki 
winne być ustawiane w  tzw. gniaz-
dach, z  zachowaniem odrębności 
składowania dla danej frakcji odpa-
dów.

 3)  Dla potrzeb selektywnej zbiórki 
odpadów w zabudowie jednorodzin-
nej stosuje się:

  a)  system workowy poprzez odpo-
wiednio oznakowane worki 
o  pojemności 60 l lub 120 l 
w następującej kolorystyce:

   -  worek w  kolorze żółtym 
z  przeznaczeniem na odpady 
opakowaniowe z  tworzyw 
sztucznych, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania 
z metali (puszki aluminiowe),

   -  worek w  kolorze niebieskim 
z  przeznaczeniem na papier, 
tekturę, opakowania z papieru 
i  tektury orazopakowania 
wielomateriałowe,

   -  worek w  kolorze zielonym 
z  przeznaczeniem na szkło 
kolorowe oraz opakowania ze 
szkła kolorowego, za wyjąt-
kiem stłuczki szklanej,

   -  worek w  kolorze białym 
z  przeznaczeniem na szkło 
białe oraz opakowania ze szkła 
białego, za wyjątkiemstłuczki 
szklanej,

   -  worek w  kolorze brązowym 
z  przeznaczeniem na odpady 
ulegające biodegradacji, 
w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone.

  b)  system pojemnikowy poprzez 
odpowiednio oznakowane 
pojemniki o  pojemności 120 l 
i 240 l:

   -  pojemniki oznakowane kolo-
rem żółtym z  przeznacze-
niem na odpady opakowa-
niowe z  tworzyw sztucznych, 
tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania z  metali (puszki 
aluminiowe), papier, tekturę, 
opakowania z  papieru i  tek-
tury oraz opakowania wielo-
materiałowe,

   -  pojemniki oznakowane 
kolorem zielonym z  prze-
znaczeniem na szkło oraz 
opakowania ze szkła białego 
i kolorowego,

   -  pojemniki oznakowane kolo-
rem brązowym z  przezna-
czeniem na odpady ulegające 
biodegradacji, w  tym odpady 
opakowaniowe ulegające bio-
degradacji oraz odpady zie-
lone.

 4)  Na terenach rekreacyjnych Jezior 
Turawskich dla budynków letnisko-
wych i  rekreacjnych ustala się mini-
malną pojemność pojemnika prze-
znaczonego do zbierania odpadów na 
terenie nieruchomości:

  a)  niesegregowanych odpadów 
komunalnych, co najmniej jeden 
pojemnik 120 l na każdą nieru-
chomość,

  b)  segregowanych odpadów komu-
nalnych, co najmniej jeden worek 
o  pojemności 60 l lub 120 l na 
każdą nieruchomość.

§ 9. 
Odpady komunalne, które nie są zbierane 
w  sposób selektywny, należy gromadzić 
w  pojemnikach o  minimalnej pojemności, 
uwzględniającej następujące normy:
1.  ustala się minimalny wskaźnik nagroma-

dzenia odpadów komunalnych pochodzą-
cych z  gospodarstwa domowego przypa-
dający na jednego mieszkańca w  ilości 30 
litrów/2tyg.,

2.  rodzina 1–3-osobowa zobowiązana jest 
wyposażyć nieruchomość w  pojemnik 
o pojemności co najmniej 120 l,

3.  rodzina 4–6-osobowa zobowiązana jest 
wyposażyć nieruchomość w  pojemnik 
o  pojemności co najmniej 240 l lub dwa 
pojemniki o pojemności 120 l,

4.  rodziny liczniejsze mają obowiązek wypo-
sażyć nieruchomość w  pojemniki zapew-
niające pokrycie zapotrzebowania według 
norm,

5.  zarządcy nieruchomości wielolokalowych 
zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników do liczby mieszkańców i cyklu 
wywozu, biorąc pod uwagę normatywy,

6.  prowadzący działalność gospodarczą, kie-
rujący instytucjami oświaty, zarządzający, 
zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników do swych indywidualnych 
potrzeb, dostosowując pojemność pojem-
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ników do norm:
 1)  dla szkół i  przedszkoli - 3 l na każ-

dego ucznia, dziecko i pracownika,
 2)  dla lokali handlowych - 5 l na każde 

1 m² powierzchni całkowitej, lecz nie 
mniej niż jeden pojemnik 120 l na 
każdy lokal,

 3)  dla lokali gastronomicznych - 20 l na 
jedno miejsce konsumpcyjne, lecz 
nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na 
każdy lokal, dotyczy to także miejsc 
w  tzw. ogródkach zlokalizowanych 
na zewnątrz lokalu,

 4)  dla zakładów rzemieślniczych, 
usługowych i  przemysłowych - 11 
l na osobę, lecz nie mniej niż jeden 
pojemnik 120 l na każdy lokal, 
w odniesieniu do pomieszczeń biuro-
wych i socjalnych,

 5)  dla ośrodków wypoczynkowych, 
pensjonatów, hoteli itp. – 20 l na 
jedno miejsce noclegowe.

§ 10.
1.  Właściciele nieruchomości mają obowią-

zek prowadzenia w opisanym niżej zakre-
sie selektywnego zbierania i  przekazywa-
nia do odbioru następujących strumieni 
odpadów komunalnych:

 1)  odpady komunalne ulegające bio-
degradacji, w  tym odpady opako-
waniowe ulegające biodegradacji 
i odpady zielone - mogą być kompo-
stowane w  przydomowych kompo-
stowniach, zbierane do pojemników/
worków w odpowiednim kolorze,

 2)  odpady tj. papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło i opakowania wieloma-
teriałowe - zbierane do pojemników/
worków w odpowiednim kolorze,

 3)  zużyte baterie i  akumulatory - zbie-
rane w  ustawionych pojemnikach 
w  placówkach oświatowych i  obiek-
tach użyteczności publicznej lub 
dostarczane do wskazanego przez 
Gminę Turawa PSZOK,

 4)  przeterminowane leki i chemikalia - 
zbierane w  specjalistycznych pojem-
nikach ustawionych w  aptekach lub 
dostarczane do wskazanego przez 
Gminę Turawa PSZOK,

 5)  zużyty sprzęt elektryczny i  elektro-
niczny - zbierany w punktach sprze-
daży posiadających numer rejestrowy 
Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska (na zasadzie wymiany 
nowy sprzęt na stary, zużyty), zbie-
rany w  trakcie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych w  ramach tzw. 
"wystawki" lub dostarczany do wska-
zanego przez Gminę Turawa PSZOK,

 6)  odpady budowlane i  rozbiórkowe - 

dostarczane do wskazanego przez 
Gminę Turawa PSZOK,

 7)  meble i  inne odpady wielkogabary-
towe i  zużyte opony - wystawiane 
przed posesję zgodnie z  harmono-
gramem w  ramach tzw. „wystawki” 
lub dostarczane do wskazanego przez 
Gminę Turawa PSZOK.

2.  Właściciele nieruchomości niezamiesz-
kałych zobowiązani są do pozbywania się 
odpadów opisanych w  ust. 1 na zasadach 
określonych w  indywidualnej umowie 
z przedsiębiorcą.

§ 11. 
Zasady rozmieszczania pojemników prze-
znaczonych do zbierania odpadów i  groma-
dzenia nieczystości płynnych:
1.  Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia 

odpadów komunalnych należy uwzględ-
niać przepisy § 22 i  § 23 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 
690 z poźn. zm.).

2.  Na terenie nieruchomości pojemniki na 
odpady zmieszane oraz wyselekcjonowane 
należy ustawiać  w  miejscu wyodrębnio-
nym, utwardzonym, dostępnym dla pra-
cowników podmiotu uprawnionego bez 
konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości lub gdy takiej możliwo-
ści nie ma, należy wystawiać je w  dniu 
odbioru, zgodnie z  harmonogramem, na 
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości.

3.  Miejsce ustawienia pojemników właściciel 
nieruchomości jest obowiązany utrzymy-
wać w  czystości. Koszty przygotowania 
i  utrzymania miejsca ustawienia pojem-
ników ponosi właściciel nieruchomości. 
W/w  przepisy stosuje się odpowiednio do 
ustawienia pojemników na odpady przy 
drogach publicznych i przystankach komu-
nikacji zbiorowej.

4.  Pojemniki na odpady ustawione przy dro-
gach publicznych, przystankach autobu-
sowych, parkingach oraz innych terenach 
użytku publicznego powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom:

 1)  powinny być rozmieszczone w sposób 
umożliwiający bezpieczne i  wygodne 
korzystanie z  nich przez wszystkich 
użytkowników w/w terenów,

 2)  powinny być ustawione w  miej-
scach nie powodujących zagrożenia 
dla ruchu pojazdów i  pieszych oraz 
umożliwiających ich stałe opróżnia-
nie przez podmiot uprawniony,

 3)  powinny być rozmieszczone w odpo-
wiedniej ilości, szczególnie w  miej-

scach o dużym natężeniu ruchu pie-
szych i  przebywania znacznej ilości 
osób,

 4)  powinny być zabezpieczone przed 
wysypywaniem się zgromadzonych 
w nich odpadów.

5.  Szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczy-
stości ciekłych lub oczyszczalnie przydo-
mowe muszą być zlokalizowane w sposób 
umożliwiający dojazd do nich pojazdu 
asenizacyjnego podmiotu uprawnionego 
w celu ich opróżnienia.

§ 12.
1.  Odpady medyczne lub weterynaryjne, 

powstające w  związku z  prowadzoną na 
terenie danej nieruchomości działalnością 
w  zakresie usług medycznych lub wete-
rynaryjnych, nie mogą być gromadzone 
w  pojemnikach służących do gromadze-
nia odpadów komunalnych. Szczegółowe 
zasady postępowania z  tymi odpadami 
określają przepisy odrębne.

2.  Odpady niebezpieczne inne niż wymie-
nione w  ust. l, powstające na terenie nie-
ruchomości należy gromadzić oddzielnie, 
dostarczać je do najbliżej ustawionego spe-
cjalistycznego pojemnika lub do siedziby 
firmy posiadającej stosowne zezwolenia 
lub do wskazanego przez Gminę Turawa 
PSZOK.

§ 13. 
Dopuszcza się gromadzenie mebli i  innych 
odpadów wielkogabarytowych, odpa-
dów z  remontów na terenie nieruchomości 
w wydzielonym miejscu w sposób nie utrud-
niający korzystania z nieruchomości.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się 

odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz terenów przezna-

czonych do użytku publicznego
§ 14.

1.  Z  terenu nieruchomości odpady powinny 
być zbierane i usuwane systematycznie.

2.  Częstotliwość pozbywania się odpadów 
i  opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych ustala się:

 1)  odpady niesegregowane (zmieszane) 
odbierane są w  cyklu dwutygodnio-
wym zarówno w  zabudowie jedno-
rodzinnej, jak i w zabudowie wieloro-
dzinnej,

 2)  odpady z  selektywnej zbiórki odbie-
rane są w cyklu miesięcznym,

 3)  odpady komunalne ulegające bio-
degradacji, w  tym odpady opako-
waniowe ulegające biodegradacji 
i odpady zielone odbierane są w cyklu 
dwutygodniowym, z  możliwością 
zwiększenia częstotliwości w okresie 
letnim, 
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 4)  nieczystości ciekłe - nie należy 
dopuszczać do przepełniania zbior-
ników do gromadzenia i nie dopusz-
czać do wylewania na teren nierucho-
mości.

3.  Odpady selektywnie zbierane, o  których 
mowa w § 11 ust.1 pkt 3-7 będą oddawane 
według indywidualnych potrzeb miesz-
kańców nieruchomości tak, aby nie zagra-
żały zdrowiu człowieka oraz środowisku 
naturalnemu.

4.  Dla terenów rekreacyjnych ustala się:
 1)  częstotliwość wywozu pojemników 

na odpady zmieszane – minimum 
2 razy w  miesiącu w  sezonie letnim 
obejmującym okres od 01 kwietnia 
do 31 października, 1 raz w miesiącu 
w  sezonie zimowym obejmującym 
okres od 01 listopada do 31 marca.

 2)  pojemniki na odpady zebrane selek-
tywnie 1 raz w  miesiącu w  sezonie 
letnim, 1 raz na kwartał w  sezonie 
zimowym.

§ 15.
1.  Ustala się częstotliwość usuwania odpadów 

komunalnych z  terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego:

 1)  zarządzający obszarem mają obowią-
zek nie dopuścić do przepełnienia 
pojemników do gromadzenia odpa-
dów i wysypywania się ich na ziemię 
powodując zanieczyszczenia środo-
wiska,

 2)  usuwanie odpadów komunalnych 
z cmentarzy odbywa się na zgłoszenie 
zarządzającego.

2.  Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorni-
ków oczyszczalni przydomowych wynika 
z ich instrukcji eksploatacji.

3.  W  przypadku zanieczyszczenia drogi 
publicznej, nieruchomości własnej lub 
nieruchomości innych osób należy, nie-
zwłocznie usunąć zanieczyszczenia.

§ 16. 
Sposób pozbywania się odpadów:
1.  Odpady komunalne niesegregowane 

i  z  selektywnej zbiórki, są odbierane od 
właścicieli nieruchomości zgodnie z  har-
monogramem odbioru odpadów komunal-
nych w gminie.

2.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
umieścić pojemniki wypełnione odpadami 
zgodnie z  harmonogramem na chodnik lub 
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

3.  Meble i  inne odpady wielkogabarytowe 
muszą być wystawione na chodnik lub 
ulicę przed wejściem na teren nieruchomo-
ści zgodnie z  terminami przewidzianymi 
harmonogramem.

4.  Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być 
złożone w  kontenerach, w  miejscu umożli-

wiającym dojazd pojazdu podmiotu upraw-
nionego oraz nieutrudniającym korzystania 
z nieruchomości.

5.  Właściciele kompostowników odpadów 
roślinnych są zobowiązani do systematycz-
nego zagospodarowywania odpadów, aby 
nie powodować zanieczyszczenia ziemi, 
wód podziemnych i powierzchniowych.

§ 17.
1.  Wywóz odpadów komunalnych oraz nie-

czystości ciekłych winien odbywać się spe-
cjalnie do tegoprzeznaczonymi pojazdami.

2.  Stałe odpady komunalne powinny być 
składowane na składowisku odpadów.

3.  Nieczystości ciekłe winny być wywożone 
przez przedsiębiorców posiadających 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
w  zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych do oczyszczalni ścieków 
w Kotorzu Małym.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego 

planu gospodarki odpadami
§ 18.

1.  Gospodarka odpadami w  wojewódz-
twie opiera się na wskazanych w  planie 
regionach gospodarki odpadami (RGO). 
Odpady komunalne zmieszane, odpady 
z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozo-
stałości z  sortowania odpadów komunal-
nych przeznaczone do składowania mogą 
być zagospodarowywane tylko i wyłącznie 
w ramach danego regionu. Gmina Turawa 
należy do Regionu Centralnego.

2.  Prowadzenie selektywnego zbierania 
i  odbierania co najmniej następujących 
frakcji odpadów komunalnych tj.: odpady 
zielone z  pielęgnacji ogrodów i  parków, 
papier i  tektura, odpady opakowaniowe 
ze szkła w  podziale na szkło bezbarwne 
i  kolorowe, tworzywa sztuczne i  metale, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i  elektroniczny, przetermino-
wane leki, chemikalia, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlano - 
remontowe.

3.  Pozostałe frakcje odpadów komunalnych 
mogą być zbierane łącznie jako zmieszane 
odpady komunalne.

4.  Powstające w  gospodarstwach domowych 
odpady ulegające biodegradacji powinny 
być w pierwszej kolejności wykorzystywane 
przez mieszkańców we własnym zakresie 
np. poprzez kompostowanie w przydomo-
wych kompostownikach w zabudowie jed-
norodzinnej i terenach wiejskich.

5.  Organizacja w  gminach Punktów 
Selektywnego Gromadzenia Odpadów 
(PSZOK).

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem

i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczysz-
czeniem terenów

§ 19. 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są 
zobowiązane do zachowania bezpieczeń-
stwa i  środków ostrożności, zapewniających 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem tere-
nów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 20.
1.  Do obowiązków właścicieli psów należy:
 1)  sprawowanie właściwej opieki nad 

zwierzętami, w  szczególności nie 
pozostawiania ich bez dozoru, oraz 
w  sposób uniemożliwiający samo-
dzielne wydostanie się poza teren 
ogrodzony,

 2)  wyprowadzanie psa w  kagańcu i  na 
smyczy,

 3)  systematyczne szczepienie prze-
ciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 
ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o  ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt (Dz. U. z  2008 r. Nr 213, poz. 
1342 z  późn. zm.), która nakłada 
obowiązek szczepienia psów w wieku 
powyżej trzech miesięcy i  okazy-
wanie na żądanie władz sanitar-
nych, weterynaryjnych, policyjnych 
zaświadczenia o  przeprowadzonym 
szczepieniu, 4) uzyskanie zezwole-
nia Wójta na utrzymywanie psa rasy 
uznawanej za agresywną zgodnie 
z  treścią Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i  Admini-
stracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku 
w sprawie wykazu ras psów uznawa-
nych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 77, póz. 687).

2.  W  odniesieniu do wszystkich zwierząt 
domowych do obowiązków właścicieli 
należy:

 1) stały i skuteczny dozór,
 2)  nie wprowadzanie zwierząt do obiek-

tów użyteczności publicznej, z wyłą-
czeniem obiektów przeznaczonych 
dla zwierząt, postanowienie to nie 
dotyczy osób niewidomych, korzy-
stających z  pomocy psów-przewod-
ników,

 3)  nie wprowadzanie zwierząt domo-
wych na tereny placów gier i  zabaw, 
piaskownic dla dzieci, terenów plaż 
i kąpielisk publicznych,

 4)  zwolnienie zwierząt domowych 
z  uwięzi dopuszczanie jest wyłącz-
nie na terenach mało uczęszczanych 
dla ludzi, jeśli osoba nadzorująca ma 
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możliwość sprawowania bezpośred-
niej kontroli nad ich zachowaniem. 
Nie dotyczy ono psów ras uznanych 
za agresywne,

 5)  zwolnienie przez właściciela nieru-
chomości psa ze smyczy na terenie 
nieruchomości może mieć miejsce 
w  sytuacji, gdy nieruchomość jest 
ogrodzona w  sposób uniemożli-
wiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający dostęp osób trzecich, 
odpowiednio oznakowanej tabliczką 
ze stosownym ostrzeżeniem,

 6)  natychmiastowe usuwanie przez 
właścicieli zanieczyszczeń pozosta-
wionych przez zwierzęta domowe 
w  obiektach i  na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicz-
nego, a  w  szczególności na chodni-
kach, jezdniach, placach, parkingach, 
terenach zielonych.

§ 21.
1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe 

winny:
 1)  wykazywać szczególną dbałość oto, 

aby nie zakłócały one w sposób cią-
gły i uciążliwy spokoju mieszkańców 
przez uciążliwą emisję nieczystości, 
hałasów i odorów oraz ich utrzyma-
nie nie naruszało przepisów higie-
niczno - sanitarnych powszechnie 
obowiązujących,

 2)  dbać o stan zdrowia zwierząt i zapew-
nić im odpowiednią opiekę wetery-
naryjną, zapobiegając w  ten sposób 
rozprzestrzenianiu się chorób,

 3)  należycie zabezpieczyć psa trzyma-
nego na terenie nieruchomości przed 
wydostawaniem się poza nią oraz 
oznaczyć nieruchomość tabliczką 
informacyjną z napisem lub wizerun-
kiem psa.

 4)  usuwać padłe zwierzęta domowe 
poprzez przekazanie padłych zwie-
rząt przedsiębiorcom świadczącym 
usługi odbioru i  unieszkodliwiania 
zwłok zwierzęcych i  posiadających 
stosowne zezwolenie w  zakresie 
gospodarki odpadami weterynaryj-
nymi

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na terenach wyłączonych z pro-

dukcji rolniczej
§ 22.

1.  Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest 
dopuszczone na terenach wyznaczonych 
w miejscowych planach zagospodarowania 
z zachowaniem następujących warunków:

 1)  posiadania budynków gospodarskich 

przeznaczonych do hodowli zwierząt 
spełniających wymogi ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.),

 
 2)  ograniczenia wszelkiej uciążliwości 

hodowli dla środowiska w tym emi-
sje będące jej skutkiem do obszaru 
nieruchomości, na której jest prowa-
dzona,

 3)  przestrzegania przepisów sanitarno-
-epidemiologicznych,

 4)  gromadzenia obornika i  płynnych 
odchodów zwierzęcych na terenie 
gospodarstwa rolnego w  miejscach 
spełniających wymogi przepisów 
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawo-
zach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 
147, póz. 1033 z późn. zm.), czyli na 
podłożu utwardzonym i  uszczel-
nionym odpowiednimi płytami i  w 
zbiornikach na odchody o  pojem-
ności umożliwiającej przechowywa-
nie ich przez wymagany przepisami 
okres,

 5)  gromadzenia i usuwania nieczystości, 
które nie są obornikiem i gnojówką, 
w  sposób przewidziany dla ścieków 
tj.: gromadzenia ich na nieprzepusz-
czalnym podłożu w  sposób zgodny 
z  obowiązującymi przepisami, usu-
wania powstających odpadów i  nie-
czystości, nie dopuszczaniu do zanie-
czyszczenia terenu oraz środowiska,

 6)  stosowania nawozów naturalnych 
zgodnie z ustawą o nawozach i nawo-
żeniu (Dz. U. z  2007 r. Nr 147, póz. 
1033 z późn. zm.),

 7)  przykrywania lub wymieszania 
z  glebą nawozu naturalnego nie-
zwłocznie po jego zastosowaniu,

 8)  przepędzania zwierząt drogami 
publicznymi pod dozorem w sposób 
nie zakłócający ruchu drogowego,

 9)  trzymania pszczół w ulach, ustawio-
nych w  odległości, co najmniej 10 
m od granicy nieruchomości w  taki 
sposób, aby wylatujące i przylatujące 
pszczoły nie stanowiły uciążliwości 
dla właścicieli nieruchomości sąsied-
nich.

§ 23.
1.  Prowadzący hodowlę zwierzat gospodar-

skich jest zobowiązany zapewnić groma-
dzenie i usuwanieodpadów oraz nieczysto-
ści powstających w związku z prowadzoną 
hodowlą w  sposób zabezpieczający śro-
dowisko przed skażeniem (wody, gleby, 
powietrza).

2.  Zabrania się utrzymywania i hodowli zwie-

rząt gospodarskich, która jest szczególnie 
uciążliwa:

 1)  na terenach ujęć wodnych oraz 
w  strefach ochronnych wokół tych 
ujęć, określonych odrębnymi przepi-
sami prawa wodnego,

 2) na terenach rekreacyjnych.
3.  Dopuszcza się możliwość utrzymywania 

hodowli zwierząt gospodarskich na tere-
nach rekreacyjnych pod warunkiem, że 
utrzymujący hodowlę zapewni odpowied-
nie warunki techniczne w  celu zabezpie-
czenia gruntu przed przenikaniem zanie-
czyszczeń stałych i  ciekłych do warstw 
gruntu, wód podziemnych i powierzchnio-
wych.

§ 24. 
Padłe zwierzęta należy przekazywać jed-
nostkom zajmującym się usuwaniem, trans-
portem i unieszkodliwianiem, posiadającym 
wszelkie uregulowania w tym zakresie, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

oraz terminy jej przeprowadzania
§ 25.

1.  Właściciele, zarządcy i  pozostali użyt-
kownicy nieruchomości zobowiązani są, 
w  razie potrzeby, do przeprowadzenia 
deratyzacji w obrębie nieruchomości.

2.  W  przypadku wystąpienia populacji gry-
zoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, 
Wójt Gminy Turawa określi w  uzgodnie-
niu z  Państwowym Powiatowym Inspek-
torem Sanitarnym obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez 
zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 26.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Turawa.

§ 27. 
Traci moc uchwała Nr XXXIII/262/2006 
Rady Gminy Turawa z  dnia 21 kwietnia 
2006 roku w  sprawie regulaminu utrzyma-
nia czystości i  porządku na terenie Gminy 
Turawa z  późniejszą zmianą Uchwała Nr 
VI/34/2007 Rady Gminy Turawa z  dnia 27 
kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXIII/262/2006 Rady Gminy Turawa 
z  dnia 21 kwietnia 2006r w  sprawie regula-
minu utrzymania czystości i  porządku na 
terenie Gminy Turawa

§ 28. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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uchwała nr XX/132/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 7 Grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wzOru deklaracji O wysOkOści Opłaty za GOspOdarOwanie Odpadami 
kOmunalnymi

adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 
i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z  2007r. Nr 48, poz. 327, Nr138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz.1111, Nr. 223, poz. 1458, z 2009r. Nr. 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 
40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, 
z 2012r. Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567) 
art. 6n, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach (t. j. Dz. U. z  2012 r. poz. 391), 
Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, 
w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 
W  odniesieniu do właścicieli nieruchomo-
ści w zabudowie jednorodzinnej, na których 
zameldowane są osoby, a przebywające poza 
miejscem zameldowania, nakłada się obo-
wiązek doręczenia następujących dokumen-

tów, stanowiących załączniki do deklaracji:
1)  oświadczenie o  ilości osób zamieszkują-

cych daną nieruchomość;
2)  dokument potwierdzający zamieszkanie 

w innej gminie;
3)  dokument potwierdzający zamieszkanie 

w innym kraju;
4)  dokument potwierdzający zamieszkiwa-

nie w  innym niż miejsce zameldowania 
lokalu na terenie gminy;

5)  dokument potwierdzający zamieszkiwa-
nie w internacie, lub domu akademickim;

6)  dokument potwierdzający zamieszkiwa-
nie w  wynajętym mieszkaniu znajdują-
cym się w innej gminie.

§ 3.
W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy w  zabu-
dowie wielorodzinnej, nakłada się obowią-
zek doręczenia następujących dokumentów, 
stanowiących załącznik do deklaracji:
1)  mapa sytuacyjna w skali 1:500 z zaznaczo-

nym miejscem lokalizacji pojemników;
2)  oświadczenie o  ilości osób zamieszkują-

cych daną nieruchomość.
§ 4.

Wymaga się od właścicieli nieruchomo-
ści, którzy w  dniu 1 stycznia 2012 r. mieli 
zawartą umowę z przedsiębiorcą na odbiera-
nie odpadów komunalnych dołączenia kopii 
tej umowy do pierwszej deklaracji.

§ 5. 
Deklarację, o  której mowa w  § 1, właści-
ciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w Urzędzie Gminy Turawa w następujących 
terminach:

1)  do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej dekla-
racji;

2)  14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach;

3)  14 dni od daty zmiany wysokości stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi związanej w  szczególności 
ze zmianą ilości odpadów komunalnych 
odebranych od właścicieli nieruchomości 
w  roku ubiegłym lub zmianą rzeczywi-
stych kosztów poniesionych przez gminę 
w  roku ubiegłym za zagospodarowanie 
odebranych odpadów.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Turawa.

§ 7. 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez:
1)  wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sie-

dzibie Urzędu Gminy Turawa przy ul. 
Opolska 39c, 46-045 Turawa;

2)  na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Turawa.

§ 8.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Turawa Nr 
XIX/120/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 
listopada 2012r.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego.

W z ó r  d e k l a r a c j i  m o ż n a  p o b r a ć  z e  s t r o n y  i n t e r n e t o w e j  w w w . b i p . t u r a w a . p l
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uchwała nr XiX/121/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 22 lisTopada 2012 r.
w sprawie szczeGółOweGO spOsObu i zakresu świadczenia usłuG w zakresie Odbierania 
Odpadów kOmunalnych Od właścicieli nieruchOmOści i zaGOspOdarOwania tych Odpadów, 
w zamian za uiszczOną przez właściciela nieruchOmOści Opłatę za GOspOdarOwanie 
Odpadami kOmunalnymi

adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 
i  art. 41 ust.1 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23, 
poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 
1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr138 poz. 974, 
Nr 173 poz. 1218, z  2008r. Nr 180 poz.1111, 
Nr. 223 poz. 1458, z  2009r. Nr. 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 
28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, 
z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 
21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281,Nr 149, poz. 887, 
Dz. .U. z 2012r. poz. 567) i art. 6r ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Turawa 
uchwala, co następuje:§ 1. 1. W zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
z  nieruchomości odbierane są wytworzone 
w  gospodarstwach domowych następujące 
frakcje odpadów komunalnych:
 1)  zmieszane odpady komunalne,
 2) papier,
 3)  tworzywa sztuczne, opakowania wie-

lomateriałowe i metal,
 4) szkło,
 5)  odpady ulegające biodegradacji,
 6)  meble i  inne odpady wielkogabary-

towe.
2.  Poniższe frakcje odpadów będą przyjmo-

wane od mieszkańców w sposób wskazany 
w § 3:

 1)  przeterminowane leki i chemikalia,
 2)  zużyte baterie i akumulatory,
 3)  zużyty sprzęt elektryczny i  elektro-

niczny,
 4)  odpady budowlano-remontowe 

o  objętości do 3,0 m³, dwa razy do 
roku, a  pochodzące z  drobnych 
remontów i  innych robót budowla-
nych wykonywanych we własnym 
zakresie, na wykonanie których nie 
jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na budowę, lub na wykonanie któ-

rych nie jest wymagane zgłoszenie do 
administracji budowlano-architekto-
nicznej,

 5) zużyte opony,
 6)  inne odpady niebezpieczne wydzie-

lone ze strumienia odpadów komu-
nalnych.

3.  Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane 
są w każdej zebranej ilości przez właściciela 
nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 4.

§ 2.
1.  Zmieszane odpady komunalne odbierane są 

z nieruchomości zgodnie z opublikowanym 
przez gminę harmonogramem z  następu-
jącą częstotliwością:

 1)  zabudowa jednorodzinna - w  cyklu 
dwutygodniowym,

 2)  zabudowa wielorodzinna - w  cyklu 
dwutygodniowym.

2.  Selektywnie zbierane odpady z  papieru, 
szkła oraz zebrane łącznie odpady z  two-
rzywa sztucznego, metalu i  opakowania 
wielomateriałowe gromadzone oddzielnie 
w odpowiednich workach/ pojemnikach lub 
pojemnikach do selektywnej zbiórki usta-
wionych w gniazdach odbierane są z nieru-
chomości zgodnie z opublikowanym przez 
gminę harmonogramem:

 1)  zabudowa jednorodzinna - w  cyklu 
miesięcznym,

 2)  zabudowa wielorodzinna - w  cyklu 
miesięcznym .

3.  Odpady ulegające biodegradacji groma-
dzone w odpowiednich workach z  folii lub 
pojemnikach do gromadzenia bioodpa-
dów odbierane są z nieruchomości zgodnie 
z  opublikowanym przez gminę harmono-
gramem:

 1)  zabudowa jednorodzinna - nie rza-
dziej niż raz na miesiąc,

 2)  zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej 
niż raz na miesiąc.

4.  Harmonogram odbioru zmieszanych odpa-
dów komunalnych oraz selektywnie zebra-
nych odpadów z  papieru, szkła, tworzywa 
sztucznego, metalu i opakowań wielomate-
riałowych oraz odpadów ulegających biode-
gradacji dostarczany będzie mieszkańcom 
w  formie ulotki, publikowany na stronie 
internetowej Gminy Turawa, dostępny 
w Urzędzie Gminy Turawa oraz na tablicach 
ogłoszeń poszczególnych Sołectw.

5.  Meble i  odpady wielkogabarytowe odbie-
rane są z nieruchomości dwa razy w roku. 
Szczegółową informację o terminach zbiórki 
gmina poda do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, 
na stronie internetowej Gminy Turawa.

§ 3.
1.  Odpady wymienione w  § 1 ust. 2 miesz-

kańcy mogą bezpłatnie oddawać we wska-
zanym przez Gminę Turawa Punkcie Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).

2.  Do punktu selektywnego zbierania odpadów 
mieszkańcy mogą również bezpłatnie odda-
wać zebrane w  sposób selektywny odpady 
komunalne z  papieru, szkła, tworzywa 
sztucznego, metalu i opakowań wielomate-
riałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji 
ogrodów, a także meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe, w  przypadku gdy pozbycie 
się tych odpadów jest konieczne poza har-
monogramem odbioru z nieruchomości.

3.  Transport odpadów do wskazanego przez 
Gminę Turawa Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów mieszkańcy zapewniają we 
własnym zakresie i na własny koszt.

4.  Informację o  lokalizacji oraz godzinach 
otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych Gmina Turawa 
poda do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Gminy Turawa. Informacja ta 
zamieszczana będzie także na ulotce z har-
monogramem wywozu odpadów z  nieru-
chomości.

§ 4.
Odpady komunalne odebrane od właścicieli 
nieruchomości w  ramach gminnego sys-
temu gospodarki odpadami przekazywane 
są uprawnionym podmiotom w  celu podda-
nia procesom odzysku lub unieszkodliwienia 
zgodnie z  obowiązującymi w  tym zakresie 
przepisami.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Turawa.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 lipca 2013r..
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uchwała nr XX/130/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 7 Grudnia 2012 r.
w sprawie Określenia Górnych stawek Opłat pOnOszOnych przez właścicieli 
nieruchOmOści za usłuGę pOzbycia się zebranych na terenie nieruchOmOści Odpadów 
kOmunalnych, Opróżniania zbiOrników bezOdpływOwych i transpOrtu nieczystOści 
ciekłych

adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 
ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samo-
rządzie gminnym (j. t. Dz. U. z  2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z  2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z  2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z  2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 
675, Nr 40, poz. 230, z  2011 r. Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 
113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, 
z  2012 r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 2 
i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach (j. t. Dz. U. z  2012 r. poz. 
391), Rada Gminy Turawa uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
Określa się górne stawki opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w  zakresie odbierania i  uniesz-

kodliwiania odpadów komunalnych 
w wysokości:
 1)  odpady niesegregowane - 11,40 

zł netto od jednej osoby/miesiąc;
 2)  odpady segregowane - 8,37 zł 

netto od jednej osoby/miesiąc.

§ 2.
Określa się górne stawki opłat netto 
za usługi w  zakresie odbierania zmie-
szanych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, którzy nie 
są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na rzecz gminy, w wysokości:
 1)  za jednorazowy odbiór odpadów 

uchwała nr XiX/122/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 22 lisTopada 2012 r.
w sprawie terminu, częstOtliwOści i trybu uiszczania Opłaty za GOspOdarOwanie 
Odpadami kOmunalnymi

adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 
40 ust.1 i  art. 41 ust.1 ustawy z  dnia 8 
marca 1990 r. o  samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z  2001 r Nr 142 
poz. 1591 , z  2002 r Nr 23, poz.220, Nr 
62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 
r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z  2007r. 
Nr 48 poz. 327, Nr138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr. 
223 poz. 1458, z 2009r. Nr. 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z  2010r. Nr 28 poz. 
142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 
40 poz. 230, z  2011r. Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 
217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. 
poz. 567 ) art. 6l ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o  utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach (tekst jednolity: 

Dz. U. z  2012 r. poz. 391), Rada Gminy 
Turawa uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się, iż opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, należy 
uiszczać miesięcznie z  góry do 10 dnia 
każdego miesiąca, którego obowiązek 
ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeże-
niem § 2 i § 3.

§ 2.
Termin wpłaty pierwszej opłaty ustala 
się do dnia 31 lipca 2013 roku.

§ 3.
W przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w  zmie-
nionej wysokości uiszcza się
w  terminie 30 dni od dnia, w  którym 
nastąpiła zmiana.

§ 4.
Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszczana jest przelewem 

na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Turawa.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Turawa.

§ 6. 
Uchwałę podaje się do publicznej wia-
domości poprzez:
1.  wywieszenie na tablicach ogłoszeń 

w  siedzibie Urzędu Gminy Turawa 
przy ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa,

2.  na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Turawa.

§ 7. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzien-
niku Urzędowym Województwa Opol-
skiego.

§ 8. 
Uchwała wchodzi w  życie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia w  Dzien-
niku Urzędowym Województwa Opol-
skiego, z  mocą obowiązującą od dnia  
1 lipca 2013 r..
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uchwała nr XX/129/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 7 Grudnia 2012 r.
w sprawie wybOru metOdy ustalenia Opłaty za GOspOdarOwanie Odpadami kOmunalnymi 
Oraz ustalenia stawki takiej Opłaty

adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z  2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z  2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z  2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 
r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675, Nr 40, poz. 230, z  2011 r. Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, 
Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. 
poz. 567) art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 
13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391), Rada Gminy Turawa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 
Dokonuje się wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi w taki sposób, że w przypadku nie-
ruchomości, na której zamieszkują miesz-
kańcy, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi i loczyn liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną nierucho-
mość oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 2. 
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi w  spo-
sób selektywny dla właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych, od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość w  wysokości 9,00 zł/m-
-c.

§ 3. 
Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 18,00
zł/m-c w przypadku, gdy odpady nie są zbie-
rane w sposób selektywny.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Turawa.

§ 5. 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez:
 1)  ogłoszenie w prasie lokalnej;
 2)  wywieszenie na tabli-

cach ogłoszeń w  siedzibie 
Urzędu Gminy Turawa przy  
ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa;

 3)  na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Turawa.

§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 
dnia 01 lipca
2013 r.

z pojemnika 80l – 20,00 zł;
 2)  za jednorazowy odbiór odpa-

dów z  pojemnika 110l -120l - 
25,00 zł;

 3  za jednorazowy odbiór odpadów 
z pojemnika 240l - 40,00 zł;

 4)  za jednorazowy odbiór odpa-
dów z pojemnika 1100l - 100,00 
zł.

§ 3.
Określa się górne stawki opłat netto za 
usługi w  zakresie odbierania odpadów 
zbieranych w  sposób selektywny od 
właścicieli nieruchomości, którzy nie 
są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na rzecz gminy, w wysokości:
 1)  za jednorazowy odbiór odpa-

dów z pojemnika 80l – 12,00 zł;
 2)  za jednorazowy odbiór odpa-

dów z  pojemnika 110l - 120l - 
13,50 zł;

 3)  za jednorazowy odbiór odpadów 

z pojemnika 240l - 25,00 zł;
 4)  za jednorazowy odbiór odpadów 

z pojemnika 1100l - 60,00 zł;
 5)  za jednorazowy odbiór odpa-

dów ulegających biodegradacji 
z pojemnika 120l - 10,00 zł;

 6)  za jednorazowy odbiór pojem-
nika 240l oznakowanego kolo-
rem żółtym z  przeznaczeniem 
na odpady opakowaniowe (opa-
kowania z tworzyw sztucznych, 
tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania z metali, opakowa-
nia z  papieru i  tektury, papier 
i tektura, opakowania wieloma-
teriałowe) - 11,00 zł;

 7)  za jednorazowy odbiór pojem-
nika 120l oznakowanego kolo-
rem zielonym z  przeznacze-
niem na odpady opakowaniowe 
ze szkła białego i  kolorowego - 
8,00 zł.

§ 4. 
1.  Określa się górne stawki opłat pono-

szonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi w  zakresie trans-
portu i  opróżniania zbiorników 
bezodpływowych w wysokości: 25,00 
zł netto za 1 m³ ścieków.

2.  W  stawce określonej w  ust. 1 wli-
czona jest kwota za odprowadzenie 
ścieków do oczyszczalni ścieków.

§ 5. 
Do opłat określonych w § 1, § 2, § 3 i § 4 
dolicza się należny podatek VAT.

§ 6. 
Traci moc Uchwała Rady Gminy 
Turawa Nr XIII/81/2012 z  dnia 18 
stycznia 2012r.

§ 7. 
Stawki określone w  §1 obowiązują do 
dnia 30 czerwca 2013r.

§ 8. 
Uchwała wchodzi w  życie po upływie 
14 dni od dnia jej
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uchwała nr XiX/116/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 22 lisTopada 2012 r.
w sprawie Obniżenia średniej ceny skupu żyta jakO pOdstawy przyjmOwanej dO 
Obliczenia pOdatku rOlneGO na 2013 r.
adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz.U.nr 142 poz.1591;zm. z 2002r. 
Dz.U. nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, 
nr 153 poz.1271, nr 214 poz.1806; z 2003r. nr 80 
poz.717, nr 162 poz.1568; z 2004r. nr 102 poz.1055, 
nr 116 poz.1203; z 2005r. nr 172 poz.1441, nr 175 
poz.1457; z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz.1337; 
z 2007r. nr 48 poz.327 nr 138 poz.974, nr 173 poz. 
1218; z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1459; 
z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010r. 
nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106 poz.675, nr 
40 poz.230; z 2011r. nr 21 poz.113, nr 117 poz.679, 

nr 134 poz.777, nr 217 poz. 1281; z 2012r. Dz.U. 
z  dnia 22.05.2012 poz. 567), art.6 ust. 3 ustawy 
z  dnia 15 listopada 1984r. o  podatku rolnym 
t.j. Dz.U. z 2006r. nr 136 poz. 969 ze zm. nr 245 
poz.1775,2007r. Dz.u. nr 109 poz.747, 2008r Dz.U-
.nr 116 poz.730, nr 237 poz.1655,2009r.Dz.U.nr 56 
poz. 458, 2010r. Dz.U.96 poz. 620 , nr 226 poz.1475) 
M.P.2012 poz. 787 z dnia 19 października 2012r. 
Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy 
Turawa ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paździer-
nika 2012r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 

trzech kwartałów 2012r. z  kwoty 75,86zł. za  
1 decytonę na kwotę -65,00zł. za 1decytonę.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Turawa.

§ 3. 
Uchwała zostanie podana do wiadomości publicz-
nej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogło-
szeń

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycz-
nia2013r.

uchwała nr XX/127/2012 rady GMiny 
Turawa Z dnia 7 Grudnia 2012 r.
w sprawie wybOru metOdy ustalenia Opłaty za GOspOdarOwanie Odpadami kOmunalnymi 
Oraz ustalenia stawki takiej Opłaty

adam prOchOta 
Przewodniczący rady GMiny Turawa

DzU nr 142, poz.1591; zm. z  2002 r.DzU nr 23, 
poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, 
poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, 
nr 162, poz.1568; z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116 
poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, nr 175 poz.1457; 
z 2006r. Nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 
48, poz.327 nr138, poz.974, nr173, poz.1218; z 2008r. 
DzU nr 180, poz.1111, nr 223,poz.1459; z  2009r. 
DzU nr 52, poz.420, nr 157 poz.1241; z 2010r. nr 28 
poz.142, nr 28 poz.146, nr 106 poz.675, nr 40 poz. 
230; z 2011r. nr21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 
poz. 777,nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281 ;z 2012r. 
Dz.U. z dnia 22.05.2012 poz 567, art.5 ust.1,2 ustawy 
z  dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach i  opłatach 
lokalnych.*(1), (tekst jednolity z  2010r, Dz.U  nr 
95,poz.613, zm. nr 96, poz.620, nr 225 poz.1461, nr 
226 poz.1475; z 2011 Dz.U nr 102 poz. 584, nr 112 
poz.654, nr 171 poz. 1016, nr 232 poz. 1378 ) Rada 
Gminy Turawa uchwala, co następuje:

 § 1. 
Określa się następujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości na terenie gminy:
1. Od budynków lub ich części:

 1)  mieszkalnych od 1m² powierzchni użytko-
wej 0,64zł;

 2)  związanych z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich częścizajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej od 1 m² 
powierzchni użytkowej 17,50zł;

 3)  zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w  zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 1 m² 
powierzchni użytkowej 10,65zł;

 4)  związanych z  udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w  rozumieniu przepisów 
o  działalności leczniczej,zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń od 1 
m² powierzchni użytkowej 4,63zł;

 5)  pozostałych, w  tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 
użytkowej 4,90zł;

2.  Od budowli- 2 % ich wartości określonej na pod-
stawie art.4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 – 7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:
 1)  związanych z  prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w  ewidencji gruntów 
i budynków, z wyjątkiem pól namiotowych 
od 1m² powierzchni 0,63zł ;

 2)  pola namiotowe od 1m² powierzchni 
0,33zł;

 3)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni 4,51zł;

 4)  pozostałych, w  tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 
0,19zł;

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Turawa.

§ 3. 
Z dniem 31grudnia 2012 r. traci moc Uchwała Nr 
XI/61/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada
2011r.w  sprawie określenia wysokości stawek 
w podatku od nieruchomości .

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego. Uchwała obo-
wiązuje od 1 stycznia 2013r. Zostanie podana do 
wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na 
tablicach ogłoszeń.

U c h w a ł y  m o ż n a  p o b r a ć  z e  s t r o n y  i n t e r n e t o w e j  w w w . b i p . t u r a w a . p l
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ZaMki i pałace na opolsZcZyźnie 
– pałac w karczOwie

walter świerc 

 Tym razem pragnę Czytelnikom 
przedstawić pałac w  Karczowie, miejsco-
wości położonej na trasie między Opolem 
a Brzegiem.
Karczów swą obecną nazwą otrzymał 
dopiero po roku 1945. Wcześniej nazywał się 
Schenewicz, a później Schoenewitz.
 Pierwszym właścicielem ziemskim 
tych terenów według istniejących zapisów 
z  1750r. był Jerzy Henryk von Tschirsky. 
Wiadomo też, że w  roku 1783 do majątku 
należał barokowy dwór zbudowany na prze-
łomie XVII/XVIII w.
 W  1785 roku zmarł Jerzy von Tschir-
sky, a  jego spadkobiercą został zaadopto-
wany syn, Fryderyk Leonard Konrad von 
Tschirsky. W 1791 r. wybudował pałac i oto-
czył go pięknym parkiem.
Kolejnym właścicielem majątku był major 
von Arnstaed, a  po jego śmierci, w  roku 
1831, został sprzedany przez jego żonę hra-
biemu Fryderykowi Leopoldowi Stollberg zu 
Stollberg. On to prawdopodobnie dokonał 
pierwszych zmian w  architekturze pałacu. 

W roku 1843 za kwotę 75 000 talarów kupił 
go Alois Dionizy Ottow, który w  Karczo-
wie przebywał szesnaście lat. W  1859 roku 
kolejnym właścicielem stał się rentier Weber. 
Trzy lata zarządzał nim pan Walter z Nysy. 
To on w pięknym stylu przebudował pałac, 
który w  takim stanie przetrwał do dzisiaj. 
Niestety, kolejny okres zarządzania posia-
dłością doprowadził do utraty połowy ziemi 
należącej do majątku, a  potem do wysta-
wienia Karczowa na licytację. 6 maja 1890 
roku, za kwotę 450  000 marek, posiadłość 
kupił Fryderyk von Wichelhaus, właściciel 
sąsiedniego Naroka i  Skarbiszowa, z  myślą 
o  swoim najstarszym synu. Fryderyk Wil-
helm von Wichelhaus przejął Karczów 22 
lipca 1890 roku. W roku 1905 poprzez prze-
budowę dachu dokonano ostatniej zmiany 
w  zewnętrznej architekturze dworu. Około 
roku 1927 majątek został przekazany Ber-
nardowi von Wichelhaus, najmłodszemu 
synowi Fryderyka. 
Przez pierwsze lata, ze względu na złą sytu-
ację gospodarczą, z pomocą przyszła spółka 
„Schlesische Provinziale Landschaft”, sku-
piająca właścicieli, którym groziło bankruc-

two. W grudniu 1941 roku pod Kriukowem 
zginął Bernard von Wichelhaus i  do końca 
II wojny światowej posiadłością zarządzała 
jego żona Rosemarie wspomagana przez 
stryja męża, Ottona von Wichelhaus. 

W styczniu 1945 roku, wraz z dziećmi, opu-
ściła Karczów i  wyjechała do Niemiec. Po 
wojnie majątek przejęła spółdzielnia rolni-
cza, potem PGR, a w latach sześćdziesiątych 
Dyrekcja Zakładu Unasienniania, która 
w  latach 1970-75 przeprowadziła adaptację 
piwnic i pomieszczeń pierwszego piętra.
W 1998 roku pałac przekazano Politechnice 
Opolskiej.

Rys. Walter Świerc – Pałac w Karczowie

MłodZieŻowa rada GMiny Turawa 
kolejny rok Za naMi, wybory prZed naMi
prezydium młOdzieżOwej 
rady Gminy turawa 

 Minął kolejny rok działalności Mło-
dzieżowej Rady Gminy Turawa, korzysta-
jąc z  okazji chcemy przedstawić czytelni-
kom Fali, jakie inicjatywy realizowaliśmy 
w  tym czasie i  podzielić się z  Państwem 
planami na rok 2013.
 Zgodnie z przyjętymi w Planie Inicja-
tyw na rok 2012 założeniami zrealizowa-
liśmy w  mijającym roku kilka projektów 
kierowanych do młodzieży naszej gminy 
oraz promujących gminę Turawa w  oko-
licy. W marcu czekając na wiosnę w Koto-
rzu Małym zorganizowaliśmy wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Osób Narodowości 
Śląskiej Warsztaty Amatorskiej Kuchni 
„W dobrym smaku”, podczas których mło-
dzież gimnazjalna poznawała kulinarne 
tajniki i  miała okazję sprawdzić swoje 
umiejętności w kuchni.

 W mijającym roku kontynuowaliśmy 
również imprezy cykliczne. W  czerwcu 

spod Urzędu Gminy ruszył III Rajd Rowe-
rowy „Ani autem, ani na skuterze nie jest 
tak fajnie jak na rowerze”. Tegoroczna edy-
cja była wersją ekstremalną, a  uczestnicy 
pokonując trasę zaplanowaną wokół Jezior 
Turawskich uczestniczyli w  rowerowych 
podchodach. Po raz kolejny we współpracy 
z Radą Sołecką, OSP i LZS z Zawady zapro-
siliśmy na Wakacyjny Festyn Sportowy 
„Zawada Cup”, podczas którego rozegrano 

turniej piłki nożnej w  którym wystąpiło 
11 drużyn reprezentujących cztery gminy 
(Turawa, Dobrzeń Wielki, Łubniany, 
Opole). Jesień (październik, listopad) to 
tradycyjny „objazdowy” Otwarty Turniej 
Tenisa Stołowego. Za pomoc w  organi-
zacji VII edycji „Ping Pong w  Turawie”, 
dziękujemy współorganizatorom (finał: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrach, eli-
minacje: Mniejszość Niemiecka, Koło DFK 
z Kotorza Małego, Świetlica Środowiskowa 
w  Osowcu, Społeczna Szkoła Podstawowa 
w Kadłubie Turawskim).
Na koniec roku roku zaśpiewaliśmy razem 
podczas VII Otwartego Konkursu Piosenki 
„Nas Łączy Muzyka”, który po raz kolejny 
potwierdził, że jest dobrą okazją do inte-
gracji starszych z  młodszymi i  większości 
z mniejszością. Podczas imprezy Młodzie-
żowa Rada Gminy Turawa podsumowała 
także realizację inicjatyw w roku 2013. 
 W  przyszłym roku czekają nas 
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danuta wajs  
Prezes zarządu WiK TuraWa sP. z o.o.

Drodzy czytelnicy „Fali”- z  końcem roku 
chcemy poinformować Was o  realizowanych 
w  roku 2012 przez WiK Turawa sp. z  o. o. 
przedsięwzięciach. Był to rok wyjątkowy dla 
spółki, ale pod względem wielkości zrealizo-
wanej inwestycji - także dla całej gminy.
 Zgodnie z  założeniami, z  końcem roku 
dobiegła końca realizacja znaczącej inwesty-
cji, współfinansowanej z Funduszu Spójności, 
jaką jest realizacja Projektu „Poprawa gospo-
darki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa 
– Trias Opolski” warta 52 499 907 zł. Prace 
budowlane zostały zakończone, zrealizowano 
wszystkie zakładane projekty budowlane. 
 Projekt objął budowę kanalizacji sanitar-
nej w siedmiu miejscowościach gminy Turawa 
oraz na ważnym pod względem turystycznym 
obszarze Jezior Turawskich. Inwestycja ma 
ponad lokalny wymiar, z  efektów korzystają 
zarówno mieszkańcy gminy, jak również tury-
ści wypoczywający nad Jeziorami Turawskimi.
 W kwietniu zakończono realizację inwe-
stycji w  obrębie Kotorza Wielkiego i  Połu-
dniowego Brzegu Jeziora Turawskiego (Kon-
trakt II), gdzie powstała sieć kanalizacyjna 
o długości ponad 24,5 km wyposażona w 398 
przyłączy. W  mijającym roku, w  kwietniu 
zakończono także realizację Kontraktu I obej-
mującego budowę sieci kanalizacyjnej w Mar-
szałkach i  nad Północnym Brzegiem Jeziora 
Turawskiego. Sieć kanalizacji sanitarnej liczy 
tutaj 33 km, wyposażona jest w  237 przydo-
mowe pompownie ścieków.
 Zakończono także prace w ramach Kon-
traktu III obejmującego budowę sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Rzędowie, Zakrzowie Turaw-
skim, Kadłubie Turawskim, Ligocie Turawskiej 
i  w  Bierdzanach. W  Rzędowie powstały 
147 przydomowe przepompownie ścieków, 
a sieć oddana do użytku w kwietniu, liczy 12 
km. W  czerwcu zakończono realizację prac 
w  Zakrzowie Turawskim i  Kadłubie Turaw-
skim. W  Zakrzowie sieć liczy sobie ponad 

12 km, w  ramach inwestycji wybudowano 
tutaj 148 przydomowych pompowni ścieków. 
W Kadłubie Turawskim, wybudowano 11 km 
sieci i 145 przydomowych pompowni ścieków.  
W  październiku oddano do użytku kanali-
zację w Ligocie Turawskiej, gdzie liczy ona 20 
km i 188 pompowni przydomowych. Obecnie 
trwają odbiory techniczne w Bierdzanach. 
 Obok realizacji inwestycji spółka  pro-
mowała swoją działalność wśród miesz-
kańców. Zorganizowaliśmy m. in. konkurs 
fotograficzny „Europa zmienia Turawę”, 
w którym uczestnicy starali się ukazać pozy-
tywne zmiany zachodzące w  aglomeracji 
Turawa dzięki realizacji na jej terenie Projektu 
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Turawa – Trias Opolski”. Zostali-
śmy także nominowani do prestiżowej nagrody 
Euro Symbol 2012, której później zostaliśmy 
laureatem. Zauważenie stosunkowo młodej 
firmy, jaką jest WiK Turawa, świadczy o doce-
nieniu rozmachu, z jakim działa i wpływa na 
rozwój lokalnego środowiska, stając się przy 
tym swoistym symbolem zmian przeprowa-
dzanych z  zachowaniem harmonii pomiędzy 
mieszkańcami oczekującymi poprawy infra-
struktury dla podniesienia jakości życia, a śro-
dowiskiem naturalnym.
 Zakończenie inwestycji nie oznacza dla 
spółki końca wzmożonych działań. Inten-
syfikacja prac mających na celu osiągnięcie 
efektu ekologicznego zrealizowanego projektu 
to główny kierunek w 2013 roku. Warto przy-
pomnieć, że wspomniane uzyskanie efektu 
ekologicznego jest warunkiem koniecznym 
do rozliczenia przekazanego dofinansowania. 
Tylko jego uzyskanie pozwoli na nie zwracanie 
udzielonej dotacji.
 Realizacja tej inwestycji była możliwa 
dzięki pozyskanym środkom z  Funduszu 
Spójności  w wysokości 25 142 262 zł, udzie-
lonej pożyczce ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w  Opolu w  wysokości 9 852 291 
oraz wniesionym aportem pieniężnym przez 
Gminę Turawa  10 770 000.  Ostatnia transza 
dotacji będzie wypłacona Spółce po kontroli  

i   po uzyskaniu efektu ekologicznego. Na 
uwagę zasługuje również fakt ,że pierwotna 
wartość projektu wynosiła ponad 70 000 000 
zł, ale dzięki oszczędnościom na etapie prze-
targów i wykonawstwa było możliwe obniżenie 
kosztów inwestycji o  25 %. W chwili obecnej 
trwa rozliczanie projektu. 

 Zakończenie inwestycji kanalizacyjnych 
związane z dostosowaniem się  Gminy Turawa 
do wymogów  unijnych, oznacza, niestety, 
wzrost opłat za ścieki. Koszty obowiązkowych 
odpisów amortyzacyjnych i  spłata zaciągnię-
tej pożyczki oraz odsetek  przyczyniły się do 
dużego wzrostu cen za odprowadzanie ście-
ków.
Przedstawiony poniżej diagram „Koszty ście-
ków  2013” obrazuje, że 57% kosztów zwią-
zanych jest ze spłatą zaciągniętej pożyczki. 
Odpisy amortyzacyjne nie pokrywają w pełni 
kosztów rat kapitałowych, więc dodatkowo  
w  taryfie trzeba było ująć nie tylko  koszty 
odsetek, ale również wartość  spłaty rat kapi-
tałowych ponad wartość amortyzacji. By dra-
styczny wzrost cen za ścieki był możliwy do 
akceptacji mieszkańców, Rada Gminy Turawa 
podjęła uchwałę o  dopłacie do ścieków dla 
mieszkańców Gminy Turawa.
 Myślę, że świadomość, iż wybudowanie 
kanalizacji i  spełnienie wymogów KPOŚK 
w zakresie oczyszczania ścieków, uchroni nas 
przed drastycznymi karami, a także możliwość 
korzystania z  wybudowanej kanalizacji przez 
wielu nowych użytkowników przyczyni się do 
zrozumienia sensu podwyżek taryf na ścieki. 
Życzę prawdziwie radosnych Świąt Bożego Naro-

dzenia oraz uśmiechu i życzliwości na każdy 
dzień Nowego Roku

wsZyscy MaMy kanaliZację

kolejne wybory do Rady. Już dziś zachę-
camy wszystkich do wzięcia udziału 
w wyborach na V kadencję zaplanowanych 
na początek kwietnia 2013. W  styczniu 
przyjmujemy Plan Inicjatyw na rok 2013, 
który będzie zbieżny z  założeniami skła-
danymi do budżetu gminy. Chcemy także 
za pośrednictwem skrzynki mailowej 
zaproponować Wam drugą akcję zbierania 
Waszych pomysłów pod nazwą „Podziel się 
pomysłem”. Od stycznia do końca marca 
będziemy tam zbierać wasze propozycje, 
jakie chcielibyście zrealizować w  2013 
roku. W 2013 roku zapraszamy również na 
kolejne warsztaty kulinarne oraz cykliczne 

projekty projekty, tj. rajd rowerowy, Waka-
cyjny Festyn Sportowy „Zawada Cup”, 
„Ping Pong w  Turawie”, konkurs pio-
senki „Nas Łączy Muzyka” i  inne zapro-
ponowane przez nową radę propozycje. 
W  ramach zaproponowanego przez nas 
Gminnego Dnia Dziecka rozegrać turniej 
siatkówki plażowej „Witamy Lato”. 
Dziękujemy za pomoc w  realizacji inicja-
tyw jakie podjęliśmy w 2012 roku Gminie 
Turawa – Urząd Gminy, sołtysom i Radom 
Sołeckim, lokalnym organizacjom i stowa-
rzyszeniom, sponsorom i osobom prywat-
nym.
 Przypominamy, że jesteśmy do dys-

pozycji każdego kto ma pomysł na reali-
zację inicjatywy w  swojej okolicy, nasze 
sesje są otwarte każdy może na nie przyjść 
i  podzielić się pomysłem. Zachęcamy 
do odwiedzania strony www.turawa.pl 
i  zakładki Młodzieżowa Rada Gminy (po 
prawej stronie strony), tam zamieszczamy 
bieżące informacje o  naszej działalności, 
do dyspozycji jest także mail: mrg.turawa@
op.pl.
Na nadchodzące święta Bożego Narodze-
nia życzymy Wszystkim radości i miłych 

chwil w gronie rodziny i przyjaciół, 
a w nowym Roku 2013 sukcesów w życiu 

zawodowym i osobistym.
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rowerZyści doTarli do MeTy

pojednanie w Mokrej
– kOntynuacja z pOprzednieGO numeru

maGdalena sadOwska

Choć nie obyło się bez drobnych wypadków 
i stłuczeń, po przejechaniu na rowerach ok. 
3700 km przez 11 państw grupa 8 śmiałków 
„Koło na rowerze” dotarła cało i zdrowo do 
celu. Niektórzy znali się z  uczelni PWSZ 
z  Nysy, inni dowiedzieli się o  wyprawie 
z Internetu i  tak chęć przeżycia wakacyjnej 
przygody połączyła ich wspólnym celem, 
m.in. dotarcia nad Morze Czarne. 
 Katarzyna Klimek, Kamila Czu-
czwara, Michał Chorąży, Artur Machura, 
Mariusz Ładyga, Paweł Bartnik, Rafał Gło-
wacki i  Michał Kuncer spędzili razem na 
rowerach 25 dni, by w  pogoni za szczyt-
nymi celami przemierzyć szmat drogi. Bez 
względu na pogodę, dziennie mieli do poko-
nania ok. 150 km. Na swojej drodze spo-
tkali wielu życzliwych ludzi, zobaczyli wiele 
ciekawych miejsc, przeżyli wspaniałą przy-
godę. 25 września br. po godz. 17 dotarli pod 

Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, 
gdzie czekali na nich ich najwierniejsi kibice 
- rodzice, znajomi, bez których wsparcia 
trudno byłoby im się wybrać w taką podróż. 
 Po muzycznym przywitaniu, którego 
wykonawcą był zespół Andantino z Węgier 
i po przywitaniu wszystkich obecnych osób, 
głos zabrał Wójt Gminy Turawa – Pan Wal-
demar Kampa, który na ręce Katarzyny Kli-
mek - organizatorki a zarazem naszej miesz-
kanki, złożył serdeczne gratulacje dla całej 

grupy rowerowej oraz wręczył upominki.
Niewątpliwie najciekawszą częścią tego spo-
tkania była prezentacja wykonana przez 
uczestników wyprawy i ich opowieści o tym, 
co ich spotkało w drodze. Można by ich tak 
słuchać godzinami, jednak mieli oni przed 
sobą jeszcze jeden etap do pokonania. Osta-
teczną metą była PWSZ w Nysie, spod któ-
rej 1 września wyruszali, by zdobyć środki 
m.in. na wysłanie 100 dzieci na prawdziwe 
wakacje.

piOtr sladek

Walter Kominek zwrócił się do kombatan-
tów i polskich przyjaciół z obszernym rymo-
wanym apelem, którego głównym mottem 
jest wyważona radość z wdrożonego w tym 
dniu z  powodzeniem procesu pojednania, 
którego owoce z  całą pewnością okażą się 
w  przyszłości trwałym, pozytywnym zna-
kiem w  stosunkach polsko–niemieckich. 
Idąc  myślą nieco w  przyszłość, z  pewno-
ścią można uznać zbudowany na polu bitwy 
Kościół Pokoju i Pojednania, Dzwon Pokoju 
ufundowany przez niemieckich weteranów 
na wieży tej świątyni, wzajemną, już prze-
cież dozgonną przyjaźń weteranów obu 
stron jako trwałe  owoce zrodzonej w roku 
1995 inicjatywą polskiej strony idei pojedna-
nia i przebaczenia..
Historia dokonań w  Mokrej, jako auten-
tycznie oddolna inicjatywa najzwyklej-
szych ludzi, stała się poprzez ich nagłośnie-
nie znana młodej generacji. Na przykład 
uczniowie gimnazjum w Radłowie z dużym 
zainteresowaniem zwiedzali już teren boju, 
byli pod pomnikiem w izbie tradycji Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii, a także zbudowanej 
na polu bitwy Świątyni Pokoju i Pojednania. 

Słyszeli także donośnie brzmienie Dzwonu 
Pokoju na wieży tego kościoła. W  przygo-
towaniu jest reasumpcja wydarzeń pojed-
nawczych Mokrej w  formie przekazu mul-
timedialnego dla uczniów szkół średnich 
młodzieży.
 Klaudia Maruska – nauczycielka 
germanistka szkoły w  Sternalicach napi-
sała urzekającą w  treści pracę dyplomową 
w  języku niemieckim w  Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Częstochowie pod tytułem: 
„Wenn aus Feinden Freunde werden – kiedy 
wrogowie stają się przyjaciółmi.” Ważącym 
wkładem w  rozpropagowaniu urzeczywist-
nionej idei pojednania byłoby korzystanie 
z  niej w  formie lektury ćwiczenia w  nauce 
języka niemieckiego przez uczniów. Przy 

życiu pozostało zaledwie już tylko kilku  
90-ciu letnich autentycznych żołnierzy 
Mokrej jednej i  drugiej strony ówczesnego 
frontu. Zdrowie nie pozwala im już uczest-
niczyć w uroczystościach 70 rocznicy bitwy 
w Mokrej i rozpoczęcia II wojny światowej. 
Organizatorzy programu zabiegają o udział 
w  jubileuszach generacji następców rodzin 
weteranów. Ostatnio nawiązany kontakt 
z synem Waltera Kominka – Kurtem, miesz-
kającym nieopodal Wiednia, dał w  rezul-
tacie przyrzeczenie jego udziału w  uroczy-
stości 70 rocznicy bitwy, czyli pokłosiem 
pojednania z pewnością będą i w przyszłości 
nadal przyjazne kontakty następców krze-
wicieli urzeczywistnionej sukcesem zna-
miennej Idei Pojednania i Pokoju w Mokrej.

Tablica pamiątkowa 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii

Walter Kominek po uroczystym złożeniu kwiatów 
pod pomnikiem. Z lewej strony Bernard Kus



f a l a f a l a22 23Wrzesień 2012 Wrzesień 2012

s. Maria adalGis – Maria kaMpa

huberTus 2012

jerzy farys

S. Maria Adalgis – Maria Kampa urodziła 
się 31.01.1897 r. w Węgrach. Była córką cha-
łupników Martina i  Margarethy z  domu 
Kurz. Ochrzczona 4.02.1897 r., chrzestne: 
Maria Cebula, Ewa Wandzioch oraz Ewa 
Madera – wszystkie były żonami chałup-
ników z  Węgier. Odpowiadając na głos 
powołania do życia zakonnego, 26.10.1921 
r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Pielę-
gniarek Trzeciego Regularnego Zakonu  
św. Franciszka w  Ołdrzychowicach Kłodz-
kich. W Domu Generalnym w Münster przy 
obłóczynach, które odbyły się 3.05.1922 r., 
przyjęła nowe imię – S.M. Adalgis. Pierwszą 
profesję zakonną złożyła 3.05.1924 r., a śluby 
wieczyste 11.04.1930 r. W Münster uzyskała 

dyplom pielęgniarski. Jako dyplomowana 
pielęgniarka bardzo ofiarnie i z wielką miło-
ścią pielęgnowała chorych w  różnych szpi-
talach: w  Szczytnej, w  Opolu, w  Miejskim 
Szpitalu w  Oleśnie, w  Pieszycach. Ostatnią 
placówką był Zakład Opiekuńczo – Lecz-
niczy w  Prószkowie koło Opola. S. Maria 
Adalgis – Maria Kampa pamiętała o  sło-
wach przełożonej generalnej: pielęgnując 
psychicznie chorych, od których nie doznaje 
się wdzięczności, zawsze pełną nagrodę 
otrzymuje się w wieczności.
W Wigilię Bożego Narodzenia w 1965 r. Sio-
stra M. Adalgis poważnie zachorowała. Dnia 
19.08.1967 r. nieoczekiwanie wezwał ją Pan 
do siebie. Pogrzeb odbył się w  Prószkowie 
i  tam została pochowana na parafialnym 
cmentarzu. 

Zmarła w Prószkowie w 70. roku życia i 46. 
roku powołania zakonnego (Na podstawie 
materiałów dostarczonych przez S. M. Tau-
rinę Annę Baron.)

mateusz szczepaniak

Piękne amazonki, dostojni mundurowi - tak 
w  skrócie można scharakteryzować gości 
przybyłych do Turawy na tegoroczną goni-
twę hubertusową ,zorganizowaną 3 listopada 
przez Stowarzyszenie Galopem.pl, w ramach 
którego działa Szwadron Opole w  barwach 
9. Pułku Ułanów Małopolskich. Dzień był 
szczególny - w kaplicy miejscowego kościoła 
złożone zostały prochy ostatniego właści-
ciela tutejszego pałacu, miłośnika polowań 
Hubertusa Karla Konstantina Adalberta von 
Garnier. Urna została odprowadzona w asy-
ście 20 umundurowanych jeźdźców, repre-
zentujący kilka pułków kawalerii.
 Jak każe obyczaj, gonitwę poprzedzono 
uroczystym wyjazdem w  teren. Następnie, 
na łące obok stawu w  Turawie, odbyła się 
gonitwa rozpoczęta tradycyjnym „strze-
miennym”. Lisem był Mirosław Obiegły ze 
stajni Smardzów w barwach 19. Pułku Uła-
nów. Lisa goniło 35 jeźdźców, ale sprytny 
uciekinier przez dłuższy czas nie pozwa-

lał się złapać. W  końcu lisią kitę udało się 
zerwać Adamowi Wojtusiowi. 
 Kolejnym punktem programu były 
kawaleryjskie zawody militarii. Zawody te 
zawsze są widowiskowe, a  ich początków 
należy szukać w czasach II RP, kiedy to sta-
nowiły element motywujący i  doszkalający 
oficerów kawalerii, na których wzoruje się 
dziś Szwadron w barwach 9 Pułku Ułanów 
Małopolskich. W pierwszej kolejności nale-
żało dobyć szabli, aby ściąć tzw. łozy i zebrać 
pierścienie. Po pokonaniu szeregu przeszkód 
przechodziło się do ostatniej konkurencji – 
władania lancą. Wykorzystując długość tej 
broni, należało zebrać kolejne pierścienie, 
a  następnie wykonać kłucie pozorowanego 
przeciwnika leżącego na ziemi. Rozstrzy-
gnięcie zmagań było zaskakujące, choć 
brane pod uwagę – zwyciężył sympatyczny 
Adam Wojtuś, który okazał się niekwestio-
nowanym królem tego dnia. 
 Nakarmiwszy oczy i duszę, nastał czas, 
by pomyśleć o czymś dla ciała. W powietrzu 
unosiły się zapachy bigosu robionego na dzi-

czyźnie, domowej roboty kiełbas, smalcu 
i  innych smakołyków. Goście mogli też 
częstować się Podpiwkiem Kawaleryjskim 
– „Dziewiątakiem”, wyprodukowanym 
przez członków Szwadronu. Świeże powie-
trze, przyjazna atmosfera, pyszne jedzenie 
i piękne amazonki sprawiły, że towarzystwo 
bawiło się świetnie, a  po zmierzchu prze-
niosło się do zaprzyjaźnionego gospodarza 
– Joachima Lellka i  jego „Starego Młyna” 
w Turawie, gdzie tańcom i śpiewom nie było 
końca. 
 Szczególne miejsce należy poświę-
cić gościom, którzy nierzadko przejechali 
znaczne odległości, w tym z Warszawy, Kra-
kowa czy Wodzisławia Śląskiego, by świę-
tować z nami ten dzień. Dziękujemy zatem 
wszystkim uczestnikom, którzy swoją obec-
nością ubarwili to wydarzenie. 
Gospodarz imprezy – Stowarzyszenie Galo-
pem.pl aktualnie działa przy stajniach pała-
cowych w  Turawie. Serdecznie zaprasza 
wszystkich miłośników koni i  historii do  
wspólnej działalności.

fot. Bartosz Paliga fot. Bartosz Paliga fot. Bartosz Paliga
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65-lecie koła łowieckieGo 
„orZeł” oZiMek
maria zubeil

Żył na przełomie VII i VIII wieku książę Hubert, potomek królew-
skiego rodu Merowingów. Młody Hubert najwięcej czasu spędzał 
w  lasach, gdzie nieustannie polował. Łowiectwo było jego pasją. 
Życie prowadził swobodne, wręcz hulaszcze. Tak było do 695 roku, 
kiedy polując w Górach Ardeńskich, w sam  Wielki Piątek napotkał 
białego jelenia z  promieniującym krzyżem wśród pięknych, rozło-
żystych rogów. Usłyszał wtedy ostrzegający go głos Stwórcy. Prze-
jęty objawieniem zaprzestał polowań, ukończył studia kanoniczne, 
wreszcie został biskupem. Jako biskup nieustannie przemierzał 
pogańskie jeszcze wioski i  miasta. Po śmierci, za zasługi w  krze-
wieniu chrześcijaństwa został ogłoszony świętym. 3 listopada 743r. 
przeniesiono ciało św. Huberta do głównego ołtarza w kościele Św. 
Piotra w Liege. Okazało się wtedy, że mimo upływu czasu  jego ciało 
nie było dotknięte rozkładem, a z grobu rozchodziła się przyjemna 
woń. Dzień poświęcenia relikwii Św. Huberta – 3 listopada - stał się 
świętem myśliwych i leśników.
W  okresie powojennym na przełomie 1947/1948 roku pasjonaci 
przyrody i  myślistwa założyli przy Hucie Małapanew w  Ozimku 
Robotnicze Koło Łowieckie, które przybrało nazwę „Orzeł” Ozimek. 
Koło dzierżawi obwody łowieckie w  powiecie opolskim i  oleskim, 
a  na terenie gminy Turawa w  skład obwodu wchodzą częściowo 
miejscowości Kadłub Tur. i Zakrzów Tur. oraz część obrzeży Jeziora 
Dużego. Obecnie koło zrzesza 57 członków.

W dniu 10 listopada koło obchodziło Jubileusz 65-lecia.
 Uroczystości rozpoczęto w  Kościele Parafialnym w  Ozimku 
mszą św., której przewodniczył ks. Piotr Faliński, członek koła 
„Orzeł” Ozimek. Mszę św. uświetniła muzyka sygnalistów myśliw-
skich, a  także obecność pocztów sztandarowych koła „Orzeł” 
i zaprzyjaźnionego koła „Jeleń” w Katowicach. Na uroczystość przy-
byli przedstawiciele władz łowieckich,  naszą gminę reprezentował 
pan wójt Waldemar Kampa, a także prezes koła łowieckiego „Odra” 
pan Krzysztof Eder i nadleśniczy Nadleśnictwa Turawa pan Grze-
gorz Furmański.
Łowiectwo czy myślistwo są najczęściej kojarzone ze strzelaniem 
do zwierząt, a w rzeczywistości łowiectwo to zdecydowanie szersze 
pojęcie obejmujące ochronę, hodowlę, a dopiero na końcu pozyski-
wanie zwierzyny. Do zadań myśliwych należy również współpraca 
z rolnikami w zakresie ochrony upraw rolnych, bo odszkodowania, 
jakie koło „Orzeł” płaci rolnikom  to kwota ok.35 tys.zł. rocznie, 
a środki na ten cel pozyskiwane są ze sprzedaży tusz zwierzyny oraz 
ze składek myśliwych. Koło uprawia 21 ha poletek zgryzowych, a na 
okres zimowy gromadzi 25 ton karmy i 3 tony soli.
Członkowie koła dużą wagę przywiązują do współpracy z młodzieżą 
szkolną, są również częstymi gośćmi w zakrzowskim przedszkolu. 
Ostatnia wizyta prezesa Kazimierza Tarsy, skarbnika Jerzego Zube-
ila i myśliwego- leśniczego Jana Chojnackiego miała na celu  pogłę-
bienie świadomości przedszkolaków, że wszyscy jesteśmy integralną 
częścią przyrody i do nas należy troska o jej stan. Dzieci oczywiście 
miały wiele pytań do myśliwych, a także miały okazję przyjrzeć się 
z bliska sztandarowi koła. 
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sZkolne opowieści

co w sZkole pisZcZy?

adam bOchenek

Wraz z  przerwą świąteczną zbliża się 
koniec pierwszego półrocza w  szkołach.  
Tak samo jest i w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Bierdzanach.  Dzieci w szkole 
uczyły się jak zawsze chętnie i  oprócz 
nauki brały udział w  licznych ciekawych 
przedsięwzięciach. 
   W  październiku, a  dokładniej 13 
w  sobotę, chętni uczniowie mieli możli-
wość wzięcia udziału w zawodach wędkar-
skich. Impreza odbyła się na stawie nale-
żącym do pana Adama Świerca. Zabawa 
w  łowienie ryb trwała cztery godziny, po 
których na zwycięzców czekały puchary 
i  dyplomy ufundowane przez Wójta 
Gminy Turawa, a także nagrody rzeczowe, 
które dla dzieci przekazał Sklep Wędkar-
ski „Turawik” z Turawy. Ponieważ pogoda 
sprzyjała, a nad wodą, jak wiadomo apetyt 
rośnie, pyszną zupą z  prawdziwej kuchni 
polowej częstował wszystkich uczestni-
ków Pan Jagusch z Bierdzan. Nad bezpie-
czeństwem dzieci czuwali dzielni strażacy 
z  OSP w  Bierdzanach, którzy na szczę-
ście nie musieli nikogo z wody wyciągać. 
Za pomoc i  okazane wsparcie w  imieniu 
dzieci bardzo serdecznie dziękuję.
Ponadto nasi uczniowie w  ramach spo-

tkań z  „ludźmi z  pasją” mogli przyjrzeć 
się trudnej, ale i ciekawej pracy strażaków 
z  pobliskiej jednostki OSP. Przyłączyli-
śmy się również do ogólnopolskiej akcji 
„sprzątania świata”, w  której zebraliśmy 
(niestety) kilka worków śmieci.
     Bardzo miłym wydarzeniem dla 
naszej szkoły, był finał rozgrywanego 
w  Osowcu Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Patriotycznej, w  którym bezkon-
kurencyjną okazała się uczennica szóstej 
klasy z naszej szkoły Sabina Kotynia, zdo-
bywając główną nagrodę. Konkurs ten 
był poprzedzony eliminacjami w  naszej 
szkole. Warto też wspomnieć Dzień Edu-
kacji Narodowej, z okazji którego ucznio-

wie samodzielnie przygotowali i przedsta-
wili swoich nauczycieli w  ich codziennej 
pracy. Świat oczami dzieci okazał się jak 
zawsze śmieszny i kolorowy.
2 grudnia odbył się kiermasz świąteczny. 
 Kończąc, w  imieniu Dyrekcji, 
całego grona pedagogicznego i  wszyst-
kich pracowników szkoły życzyć chciał-
bym rodzicom, uczniom oraz wszystkim 
mieszkańcom Gminy Turawa, zdrowych, 
spokojnych i  błogosławionych Świąt 
Bożego Narodzenia, a  w  nadchodzą-
cym Nowym 2013 Roku wiele radości 
i dobroci.

adam bOchenek

Koniec roku kalendarzowego to niemal 
połowa roku szkolnego, można zatem poku-
sić się o  pewne podsumowanie tego, co 
wydarzyło się w  Publicznej Szkole Podsta-
wowej  w  Ligocie Turawskiej, a  wydarzyło 
się wiele.
 Rok szkolny rozpoczęło 71 uczniów, 
a do Oddziału Przedszkolnego w Zakrzowie 
Turawskim rodzice zapisali 23 przedszkola-
ków.
 Już we wrześniu w  szkole odbył się 
Tydzień dobrego wychowania, w  którym 
uczniowie uczyli się właściwych postaw 
i  zachowań w  różnych, codziennych sytu-
acjach. Kolejnym, ważnym wydarzeniem 
w życiu nie tylko całej szkoły, ale zwłaszcza 
jednego z  uczniów, było uzyskanie tytułu 
Prymusa Opolszczyzny przez Krzysztofa 
Farysa – ucznia klasy szóstej. Tytuł został 
nadany przez Marszałka Województwa 
Opolskiego za wybitne osiągnięcia Krzysz-

tofa  w wielu konkursach przedmiotowych, 
w  poprzednim roku szkolnym. Oprócz 
tytułu nasz uczeń otrzymał również pamiąt-
kową statuetkę. Krzysztof jest wychowan-
kiem Pani Małgorzaty Matysek, która 
również przyczyniła się do tego sukcesu.  
Z  ciekawych wydarzeń wymienić należy 
udział naszych dzieci w  Dniu Pieczonego 
Ziemniaka i  związaną z  tym dniem wizytą 
w  gospodarstwie rolnym na prawdziwych 
wykopkach, gdzie oprócz pieczenia i  zaja-
dania się ziemniakami, przybliżona została 
uczniom praca rolnika. Państwo Grzesik 
ugościli gromadkę naszych uczniów z klasy 
I, II oraz III, a spotkanie przebiegło w miłej, 
serdecznej i  życzliwej atmosferze – za co 
bardzo dziękujemy pani Irenie i Rudolfowi. 
Również w tym roku szkolnym dzieci  spoty-
kają się  z „ludźmi z pasją”. W tym półroczu 
poznały dwie pasje. Pierwsza, to praca akto-
rów opolskiego Teatru Lalki i Aktora, którzy 
po przedstawieniu zaprosili dzieci na lekcję 
teatralną, z której dowiedzieć się można było 

wielu ciekawych rzeczy związanych z pracą 
aktora. Drugą pasją próbował „zarazić” 
uczniów pan Wiesław Drabik, autor wielu 
książek dla dzieci. Było to niezwykle intere-
sujące, interaktywne spotkanie.
8 listopada w  szkole zorganizowany został 
„Dzień zdrowego śniadania”. Jest to ogól-
nopolska akcja propagująca zdrowy spo-
sób odżywiania. W  tym dniu uczniowie 
klas I, II i  III sami przygotowywali sobie 
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posiłki, które w  kulturalny sposób zjedli, 
wzięli udział w  przedstawieniu na temat 
zdrowego odżywiania, a  na koniec przygo-
towali pyszne desery, w postaci owocowych 
szaszłyków i  bananowych szejków, które 
były ukoronowaniem tego ciekawego dnia 
w szkole.
Również w  listopadzie, nasi uczniowie, 
pierwszy raz wzięli udział w   II Międzysz-
kolnym Konkursie Recytatorskim Poezji 
Patriotycznej organizowanym przez 
Publiczną Szkołę Podstawową w  Osowcu, 
gdzie wyróżnienie zdobył Waldemar Świtała 
z klasy V. Udział uczniów w tym konkursie 
poprzedził  szkolny konkurs poezji o tema-
tyce patriotycznej.
W ostatnim tygodniu listopada, czyli w cza-

sie, gdy powstawał ten artykuł,  uczniowie 
po raz kolejny  uczestniczyli w  akcji „Bądź 
widoczny na drodze”. Jak co roku spotkają 
się z przedstawicielami Policji, a do  szkoły 
będą chodzić w kamizelkach odblaskowych, 
by spopularyzować  zwyczaj chodzenia 
w  nich. W  tym czasie poznają zasady bez-
piecznego poruszania się po drogach. 
Trwają też przygotowania do obchodów  
Dnia Pluszowego Misia, zabawy andrzej-
kowej dla dzieci i  rodziców, a  9 grudnia 
zorganizowany został kiermasz świąteczny 
w szkole. Ponadto przyłączyliśmy się do akcji 
„Klub obrońców planety”, w  której prowa-
dzona jest zbiórka starych płyt CD i DVD, 
w związku z czym mamy prośbę do czytelni-
ków „Fali” o pomoc w zbiórce. Każdy kto ma 

stare, niepotrzebne płyty może je przynieść 
do naszej szkoły do końca roku, w ten spo-
sób zostanie „obrońcą planety”. 
 Tak w  skrócie przebiegły cztery mie-
siące w  naszej szkole. To oczywiście nie 
wszystkie wydarzenia z  życia społeczności 
uczniowskiej. Oprócz nauki, było też wiele 
czasu na wspólną zabawę, poznawanie 
świata i ludzi. 

W związku za zbliżającymi się świętami, 
Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy szkoły 

życzą  
rodzicom,  uczniom i czytelnikom „Fali”,  

zdrowych, spokojnych,  rodzinnych Świąt,  
a w Nowym Roku wielu dobrych dni. 

20 laT Minęło…
danuta matysek

W kronice sołectwa Ligota Turawska, pod datą 
26 IX 1992, można znaleźć takie słowa: „dzisiaj 
miało miejsce bardzo ważne, od lat oczeki-
wane wydarzenie: remiza OSP została oddana 
do użytku!”. I czytając dalej dowiadujemy się, 
jak ten dzień wyglądał, kto –prócz Wojewody 
Opolskiego p. R. Zembaczyńskiego i posła R.P. 
p. Andrzeja Borowskiego –brał udział w uro-
czystości, ile lat trwała budowa czy wreszcie 
poznać samych budowniczych. To właśnie 
dzięki ogromnej determinacji i  samozaparciu 
poszczególnych Zarządów OSP w osobach m.in.  
J. Frencka, H. Panicza, J. Mocha, W. Kulika, 
A. Pytla, A. Misia, E. Bartyli, L. Jońca, A. Gizy, 
H. Stasia, F. Wójcika, H. Kuliberdy, dobrego 
ducha opiekuńczego płk. pożarnictwa A. Pil-
cha i mieszkańców wsi, po 7 latach społecznej 
pracy udało się dzieło doprowadzić do końca. 
Piękny i  szczegółowy opis historii budowy 
remizy zawiera kronika OSP w Ligocie.
Dzisiaj, patrząc z perspektywy 20 lat na remizę, 
rozumiemy, czym ten obiekt był i  jest dla nas 
wszystkich.
Obchody 20-lecia odbyły się w sobotę, 15 wrze-
śnia. Uroczysty przemarsz pocztów sztanda-
rowych jednostek OSP z  gminy Turawa oraz 
Kniei, Msza św. dziękczynna z okolicznościo-
wym kazaniem w  kościele parafialnym, spo-
tkanie zaproszonych gości właśnie w  remizie 
– to tylko niektóre z  elementów wspólnego 
świętowania.
Przybyłych powitał Naczelnik OSP w Ligocie – 
p. A. Giza i pokrótce przedstawił historię długiej 
drogi budowy obiektu. Minutą ciszy uczczono 
pamięć tych, którym nie było dane doczekać 
się tego święta, m.in. p. Jerzego Frencka, ks. 
proboszcza Jerzego Obsta i wielu zasłużonych 
sprawie strażaków i mieszkańców wsi.

Szczególne życzenia przeplatane licznymi 
wspomnieniami, złożył p. Antoni Pilch – eme-
rytowany płk. pożarnictwa. Wiele dobrego 
w  przyszłości życzyli p. Paweł Kielar – star-
szy brygadier pożarnictwa, p. Robert Tadaj 
– młodszy brygadier i  komendant gminnej 
straży pożarnej – p. Artur Gallus. Z  uwagą 
zostały wysłuchane słowa p. Waldemara 
Kampy – Wójta Gminy Turawa, który razem 
z  p. Stanisławą Brzozowską, sekretarzem 
gminy, reprezentowali władze samorządowe. 
Oficjalnymi przedstawicielami wsi byli: księża 
– ks. proboszcz S. Pawiński i wikary T. Main-
tok, sołtys p. L. Latka z małżonką, Zarząd DFK 
i radna D. Matysek.
Wśród zaproszonych gości zabrakło p. Waltera 
Świerca, b. wójta gminy, który 20 lat temu był 
razem z nami na uroczystości otwarcia remizy. 
W  miłej, rodzinnej atmosferze, przy gro-
chówce, faszerowanej dziczyźnie, kawie i koła-
czu wspomnieniom nie było końca.
I tak – jak 20 lat temu – dzieci z naszej PSP swo-
imi występami uświetniły uroczystość.
Jak dzisiaj wyglądałyby wszystkie uroczystości 
wiejskie z  dożynkami włącznie, gdzie odby-
wały się ważne zebrania i spotkania, gdyby nie 
było remizy?
Odnawiana, modernizowana, od wielu lat sta-
nowi ważny element naszej wspólnej społecz-

ności. Wkrótce – kiedy w pomieszczeniach po 
UPT rozpocznie działalność Izba Regionalna 
Gminy Turawa, budynek zacznie stawać się 
wiejskim domem kultury i  kolejne rocznice 
pod mądrym zarządem OSP uzmysłowią nam, 
jak bardzo jest potrzebny.

Dziękując budowniczym doceniamy, co dla 
nas wszystkich zrobili.
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w biblioTece „Za lasaMi” 

nowinki Z osowca

bernadeta staś 
filia liGoTa Turawska

Gminna Biblioteka Publiczna w  Turawie 
była organizatorem spotkania autorskiego 
z  panem Wiesławem Drabikiem, które 
odbyło się 6.11.2012 w  sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej.
Jest on autorem ponad stu książek dla dzieci, 
pełnych humoru wierszowanych bajeczek, 
które są czytane i oglądane przez dzieci jak 
również rodziców. Od kilku lat autor chętnie 
spotyka się ze swoimi czytelnikami. Korzy-
stając więc z okazji filia biblioteczna w Ligo-
cie Turawskiej przygotowała takie spotkanie 
dla dzieci kl. I-IV.
Atmosfera spotkania była wyjątkowa 
i  radość ogromna. Dzieci miały możliwość 
kupna książeczek, a  autor każdemu wpisy-
wał się z dedykacją. Jeszcze do dzisiaj, kiedy 
wpadam na chwilkę do szkoły dzieci opo-

wiadają o wyjątkowym gościu. Wszystko się 
udało i wszystkim się podobało. Chciałbym 
tutaj nadmienić, że niezmiernie ważnym 
wsparciem dla tego typu działań jest bardzo 
dobra współpraca z  dyrekcją i  nauczycie-
lami z  naszej Szkoły w  Ligocie Turawskiej 
i  podziękować za pomoc przy organizowa-
niu wszystkich spotkań autorskich, jakie 
miały miejsce do tej pory.

artur Gallus

W  dniu 16 września odbyły się w  naszej 
parafii dożynki. Po raz pierwszy od wielu 
lat dożynki odbyły się we wrześniu, a nie jak 
zawsze w  pierwszą niedzielę października. 
Koronę dożynkową w  tym roku wykonały 
panie z Osowca i Trzęsiny. Przed Mszą św. 
zebrały się delegacje dzieci oraz delegacje 
z  miejscowości Osowiec, Trzęsina i  Węgry 
przed salką katechetyczną i  procesyjnie 
wraz z  koroną i  księdzem przy dźwiękach 
orkiestry udały się do kościoła, gdzie została 
odprawiona Msza św. dziękczynna za tego-
roczne zbiory.
W  dniu 25 września odbyły się drugie już 
ćwiczenia jednostki OSP Osowiec na obiek-
cie Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec 
w Opolu. Pierwsze odbyły się w 2009 r.   W  
sierpniu br. Konsul wystąpił do nas z prośbą 
o  przeprowadzenie na terenie Konsulatu 
szkolenia, a  zarazem przeglądu obiektu 
pod względem przeciwpożarowym. Na 
ćwiczenia zaprosiliśmy również jednostkę 
ratowniczo-gaśniczą z  Opola, która mogła 
zapoznać się z  obiektem. W  czasie szkole-
nia wyjaśniono wiele niejasności oraz pro-
cedury postępowania w  razie zaistnienia 
sytuacji kryzysowej. Jako że jest to placówka 
dyplomatyczna, a  zarazem teren w  jurys-
dykcji innego państwa, inne też są standardy 
i tok postępowania w razie zaistnienia takiej 
sytuacji. Po zakończonym szkoleniu jed-

nostki razem przeprowadziły ćwiczenia na 
obiekcie z  użyciem drabiny mechanicznej 
oraz sprawdzono hydranty.
W  dniu 29 września przy wspaniałej sło-
necznej pogodzie odbył się II rajd rowerowy 
zorganizowany przez stowarzyszenie "Nasz 
Osowiec". O godz. 13.30 w trasę, która wio-
dła przez Trzęsinę, Marszałki, Północny 
brzeg Jeziora Turawskiego, Dylaki, Anto-
niów, Jedlice, Szczedrzyk, Jezioro Małe, 
Jezioro Średnie, Niwki, Kotórz Mały, Węgry 
wyruszyły 32 osoby. Trasa przejazdu wio-
dła szlakami rowerowymi wśród pięknych 
krajobrazów oraz wspaniałej scenerii lasów. 
Po drodze odbyły się cztery postoje. Pierw-
szy na promenadzie nad Jeziorem Dużym, 
następny na polanie przed Antoniowem, nad 
Jeziorem Średnim, gdzie kąpieli w  jeziorze 
zażywał pan Marian Pazowski- jako jedyny 
śmiałek i w Niwkach. W Niwkach - rodzin-
nej miejscowości Joachima Halupczoka, 
pod jego pomnikiem w  naszym imieniu 
złożył kwiaty Mateusz Pikos, członek klubu 

kolarskiego "Ziemia Opolska", w  której to 
barwach swoje pierwsze kroki stawiał też 
Joachim Halupczok. Po powrocie do Osowca 
czekało na nas rozpalone ognisko i przygo-
towany plac biesiadny. Tu można było posilić 
się kiełbaską, kawą, ciastem oraz posiedzieć 
i porozmawiać razem przy ognisku. Spotka-
nie zakończyło się ok. godz. 21.00.
W dniu 24 listopada w sali OSP w Osowcu, 
jak co roku, świętowaliśmy Dzień Seniora. 
Na spotkanie zaproszeni zostali wszyscy 
Seniorzy powyżej 65 roku życia. Gościli-
śmy też, jak co roku, naszego byłego ks. 
proboszcza Franciszka Lercha oraz naszego 
obecnego ks. proboszcza Tadeusza Muca 
i  Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. 
Marcina Wilczka. Tradycyjnie Seniorom 
zaprezentowali się uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w  Osowcu w  przed-
stawieniu "Czerwony Kapturek" w  humo-
rystycznej wersji śląskiej. Następnie zapre-
zentowały się mażoretki, laureatki finału 
programu "Tylko taniec - Got to dance" oraz 
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anna kulasza 
 PedaGoG PG

 Z  myślą o  stworzeniu bezpiecznego 
środowiska uczniom naszego gimnazjum, 
postanowiliśmy przeprowadzić warsztaty 
psychologiczne na temat zagrożeń cywiliza-
cyjnych. 
   W  tym celu zaprosiliśmy psychologa 
i pedagoga z Mobilnego Centrum Profilak-
tyki w Krakowie, którzy w dniu 22.10.2012 
r. przeprowadzili zajęcia z uczniami wszyst-
kich klas. Tematyka warsztatów  była różno-
rodna: w  klasach pierwszych - „Stop agre-
sji i  przemocy”, w  klasach drugich - „Dwa 
światy– cyberprzemoc”, w  klasach III -” 
Potrafię odmówić”. 
   Uczniowie mogli się dowiedzieć, jakie 
są skutki wszelkich uzależnień.  Pracując 
w  grupach, szukali przyczyn nieodpowied-
nich zachowań, a  później starali się podać 
różne sposoby ich wyeliminowania. 

   Gimnazjaliści bar-
dzo aktywnie uczest-
niczyli w  zajęciach 
próbując rozwiązywać 
problemy nurtujące 
współczesną mło-
dzież. Takie warsz-
taty uwrażliwiają na 
problem uzależnień 
i  uświadamiają, jak 
cienka granica dzieli 
zabawę od uzależnie-
nia i  jak trudno wró-
cić na właściwą drogę 
bez pomocy i  wspar-
cia bliskiej osoby. 
Pokazują, że to, co dla 
wielu jest tylko żar-
tem, może przyczynić 
się do osobistej tra-
gedii drugiego czło-
wieka.

zespół Pieśni Tańca Osowiec. Do Seniorów 
swoje ciepłe i jakże treściwe słowa skierowali 
wszyscy obecni księża oraz seniorka - pani 
Jakimiak. Spotkanie przebiegało w  miłej 
i ciepłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim 
za przybycie oraz wszystkim sponsorom za 
wsparcie tego miłego spotkania. Bez wspar-
cia sponsorów i bezinteresownej pracy wielu 
osób nie można byłoby tego zorganizować. 
Zdjęcia z  wszystkich wydarzeń na stronie 
internetowej Osowca www.osowiecslaski.pl

naucZyciele  publicZneGo 
GiMnaZjuM w Turawie  wyróŻnieni  

warsZTaTy profilakTycZne 
dla GiMnaZjalisTów  

eryka matysek

Niedawno obchodziliśmy Dzień Eduka-
cji Narodowej. Była to doskonała okazja 
do nagrodzenia pedagogów za ich trud 
i poświecenie. Szczególne wyróżnienie 
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 
otrzymały panie: 
Urszula Duda i Jolanta Ilnicka.

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się 
16.10.2012 w Prószkowie podczas Woje-
wódzkich Obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej.
Serdecznie gratulujemy!!!
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ewa bOrecka 
doM dziecka w Turawie

 W  dniach 28.08.2012– 2.09.2012, 
czworo wychowanków Domu Dziecka                     
w Turawie wraz z opiekunem wyjechało do 
Wrocławia, by uczestniczyć w  międzynaro-
dowej imprezie integracyjnej  „ Eurocamp”.
„Eurocamp” to program edukacyjny pro-
mujący wśród dzieci i  ich rodziców aktyw-
ność fizyczną, zdrowe odżywianie oraz życie 
bez używek. Znakomite, prestiżowe przed-
sięwzięcie organizowane jest co cztery lata 
w  jednym z  państw gospodarzy Europej-
skich Mistrzostw w Piłce Nożnej.  
Tym razem Wrocław  na sześć dni stał się 
europejską wioską sportową. Na teren Aka-
demii Wychowania Fizycznego we Wrocła-
wiu przyjechali przedstawiciele 41 państw 
Europy między innymi: z Hiszpanii, Włoch, 
Wysp Owczych, Litwy, Ukrainy, Francji, 
Turcji.  Każda reprezentacja liczyła pięć 
osób: dwóch chłopców, dwie dziewczynki 
i opiekun.  
Drużyny różnych państw  miały niepowta-
rzalną okazję poznania siebie nawzajem. 
Dzieci uczestniczyły w  codziennych, tema-
tycznych warsztatach integracyjnych, 
uczących zdrowego stylu życia oraz mode-
lowania postaw życiowych. Warsztaty zor-
ganizowane były w  formie zabaw i  gier. 
Mimo barier językowych, wszystkim  spra-
wiało to wiele przyjemności i  radości. 
Opiekunowie uczestniczyli w  mitingach.  
Każdego dnia  prowadził je jeden z  człon-
ków światowych organizacji działających 
na rzecz dzieci, np. Albion, Sari.  Przekazy-
wali oni swoją wiedzę zdobytą przez wiele 
lat działalności  organizacji. Omawiane 
tematy to: świadomość zdrowotna, integra-

cja międzykulturowa, zapobieganie patolo-
gii poprzez sport.  Przedstawiono również  
niechlubne statystyki dotyczące dzieci o nie-
prawidłowych nawykach żywieniowych, 
otyłych, pochodzących z rodzin patologicz-
nych. 
Dwa dni kończące „Eurocamp 2012” to roz-
grywki sportowe piłki nożnej. Odbywały 
się na terenie Hali Stulecia we Wrocławiu. 
Uroczystego otwarcia rozgrywek dokonali: 
Doris Pack przedstawicielka Parlamentu 
Europejskiego, Peter Gillieron, przedstawi-
ciel UEFA oraz Rafał Dudkiewicz Prezydent 
Wrocławia. 
Dużą popularnością cieszyły się rozgrywki 
w  formule football3 pomiędzy drużynami 
mieszanymi . Każdy mecz trwał 15 minut. 
Nie było sędziów,  tylko ustalone wspólnie 
zasady gry. Wygrywała drużyna  z najwięk-
szą ilością goli i  grająca fair play. Dzieci 
uczyły się szacunku, umiejętności negocja-
cji, kompromisu i tolerancji.

Spotkanie sportowe kończył mecz zwycię-
skiej drużyny z reprezentacją Vipów. Jedną 
z  zawodniczek  była zdobywczyni brązo-
wego medalu na Mistrzostwach w Londynie, 
Anita Włodarczyk. Wspólne pamiątkowe 
zdjęcie zakończyło „Eurocamp 2012”. 
Organizatorem imprezy byli: UEFA, miasto 
Wrocław, Euro 2012, V4sport, Streetfotball 
World. 

halloween w GiMnaZjuM 

nasZ udZiał w eurocaMp 2012  

mOnika pOlednia

Jak co roku 31 października obchodzili-
śmy Halloween.  Z tej okazji w Publicznym 
Gimnazjum w  Turawie, z  inicjatywy Rady 
Samorządu Uczniowskiego zorganizowano 
ciekawy konkurs. Każdą klasę reprezento-
wała jedna przebrana osoba. Oceniano strój, 
poziom przerażenia publiczności i  wraże-
nie artystyczne. Najlepiej zaprezentowały 
się klasy trzecie i  to one zajęły miejsca na 
podium, na czele z  reprezentantem klasy  
III d. Wszyscy świetnie się bawili. 
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nowinki ZakrZowskie

maria zubeil

23 września zebranie wiejskie zatwierdziło 
wniosek dotyczący przeznaczenia środków 
funduszu sołeckiego w  2013 roku. Główne 
zadania na przyszły rok to odnowienie części 
elewacji budynku poszkolnego, wykonanie 
chodnika przed budynkiem oraz wymiana 
okna w kuchni i lamp w całym obiekcie.
Niezwykłe były tegoroczne dożynki wiej-
skie. Tym razem mieszkańcy ulicy Kościel-
nej przygotowali koronę żniwną i  dary na 
dożynkową mszę św., której przewodniczył 
nasz ojciec biskup z Boliwii Antoni Reimann 
oraz ksiądz proboszcz Sławomir Pawiński. 
Po południu tradycyjnie wszyscy spotkali 
się na dożynkowej biesiadzie. Gośćmi hono-
rowymi byli: wójt gminy, ksiądz proboszcz 
i ksiądz wikary, a na krótko zawitał również 
do Zakrzowa biskup Antoni. Na stołach było 
ciasto, chleb ze smalcem, kiszone ogórki 
i kiełbaski z rożna, a czas umilał wszystkim 
zespół AA z  Ozimka. Jak co roku wszyscy 
obecni na imprezie mieli okazję zapoznać 
się z najnowszymi wiadomościami zakrzow-
skimi. Tym razem zadania podjął się Kamil 
Świtała, a  wiadomości przedstawił tak, iż 
sam Kamil Durczok nie zrobiłby tego lepiej.
Oto najważniejsze wiadomości z  23 wrze-
śnia 2012 roku:
Kronika policyjno
Wcora policjo zatrzymała  jednego miesz-
kańca Zakrzowa, co łowiu ryby w stawie na 
lusterko.
Kto do niego przylołz, to mu tłumacu, że łon 
wędki nie potrzebuje, a jak dostanie flaszka, 
to powie jak sie chytoł ryby. Jak już ciekaw-
ski przyniósł flaszka to wędkorz mu tłu-
macu: wkłodom lusterko do wody, a jak ryba 
podpłynie i zacznie się przyglądać, to joł ją 
łup kamieniem i już jest moja.
Tym sposobem oczywiście zołdnej ryby nie 
chyciu, ale za to mioł z 5 flaszek dziennie.
Nie ma to jak dobry sąsiod
Łostatnio Józik z  Kolonije zadzwoniu na 
policja i pejdzioł, że jego sąsiod Paulek trzi-

mie w drzewie, co je pieron rozpołowiu kilo 
marihuany. Przyjechała łozimeckoł policja, 
drzewo całe porąbała i nic nie znalazła. Pau-
lek by musioł iść na gmina po zezwolenie, 
zapłacić za ścięcie drzewa, som je porąbać, 
a tak moł zrobione wszystko za darmo. 
Teraz chopy się umówiły, że Paulek zazwoni 
na policja, i powie, ze Józik moł w ogródku 
zakopane złoto. Może tez przijadą i  fajnie 
przekopio Józikowi łogródek.

Podsłuchane, podpatrzone
Łońskiego roku Władze kościelne zarzą-
dziły, ze w  każdej suchalnicce mo być 
zamontowany licznik do grzychów. Kto ban-
dzie mioł więcej jak 21 grzychów bandzie 
musioł na Boże Ciało iść kwiołtki trzynś. 
Wszyscy prziglądali się w  tym roku, kto te 
kwiotki trzynsie i  okazało się, że oprócz 

dzieci kosyk z  kwiołtkóma miała jedna 
ołma, trzi ciotki  i dwóch chopów z Kadłuba.
Idzie ku lepszemu
Jorguś bu przez wiele lot bezrobotny, a teraz 
nareszcie dostoł robota i moł 500 ludzi pod 
sobą – siece trołwa na kierchowie. 
Prognoza pogody
Wczoraj nad Zakrzowem strzasły się dwa 
fronty – zimny z  północy i  wysokoprocen-
towy z południa. Ofiar w ludziach nie buło.

Dzisiej chmury są nad Auzbałtoma, jutro 
przejdą nad Kolonioł. Ci co mieszkają po 
zachodniej stronie wsi dzisiej bandą je 
widzieli, a  ci co mieszkają po wschodniej 
stronie wsi ich nie zoboczą. Za to jutro ci co 
mieszkają po wschodniej stronie wsi bandą 
je widzieli, a ci co mieszkają po zachodniej 
stronie ich nie obejrzą.
Ogłoszenia
W zakrzowskiej świetlicy wszyscy mogą się 
zapisać na kurs tańca. Bandą uczyć  dep-
tanego, łobrołcanego, oberka skołkanego 
i zakrzowskiego szarpanego tanga.

W  piątek sołtys organizuje wyprawa na 
rakwioły. Chętni niech zabierą ze sobą 
latarki, porządne miechy i kamizelki odbla-
skowe. Zbiórka o  dziesiątej na wiecór kole 
Sówki na Poliwodzie. 
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młOdzieżOwa rada Gminy turawa

Na początku listopada (3.11.2012) rozegrano 
finał VII Otwartego Turnieju Tenisa Stoło-
wego „Ping Pong w Turawie” 2012. Tegoroczny 
„objazdowy” turniej zawitał z  eliminacjami 
do Kotorza Małego, Kadłuba Turawskiego 
i  Osowca. Finał, w  którym zagrali najlepsi 
zawodnicy z eliminacji rozegrano w sali Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Węgrach. Turniej zor-
ganizowała Młodzieżowa Rada Gminy Turawa 

oraz Gmina Turawa. Dziękujemy wszystkim 
współorganizatorom turnieju za pomoc w jego 
organizacji – Klub u  Floriana – DFK Kotórz 
Mały, Społeczna Szkoła Podstawowa „Nasza 
Szkoła” – Kadłub Turawski, Świetlica Środo-
wiskowa, Były Dom Kultury – Osowiec, OSP 
Węgry.
W  całym turnieju wzięło udział 36 zawodni-
ków. W finale w Węgrach 9 najlepszych z każ-
dego turnieju eliminacyjnego. 
Klasyfikacja Turnieju finałowego

kategoria młodsza (7 – 14 lat): 
• 1m Rafał Spyra, 2m Dagmara Murzow-

ska, 3m Krzysztof Farys 
kategoria starsza (15 – 25 lat)
• 1m Łukasz Farys, 2m Krzysztof Langha-

mer, 3m Patryk Spyra
Najlepszą „żeńską rakietą” turnieju została San-
dra Gola
Dziękujemy za wspólną rywalizację i  zapra-
szamy wszystkich już jesienią 2013 roku na VIII 
odsłonę rozgrywek.

adam bOchenek

 W  roku bieżącym, który dobiega 
wielkimi krokami końca, nastąpiła zmiana 
Zarządu Gminnego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych Gminy Turawa. 
Pan Artur Długosz, poprzedni wieloletni 
przewodniczący, po zakończonej kadencji 
postanowił przekazać tę funkcję następ-
nemu pokoleniu. Podziękował wszystkim,, 
którzy pomagali mu w  działaniach, rozli-
czył się skrupulatnie z  okresu „swoich rzą-
dów” i  pozwolił działać swym następcom. 
Wybrano zatem nowy Zarząd, na czele któ-
rego stanął Ireneusz Rachwalik. Pozostałe 
osoby tworzące władze GZ LZS Turawa to: 
Norbert Komor – zastępca, Daniel Niem-
czyk – skarbnik, Adam Bochenek – sekre-
tarz, Andrzej Świętek – członek, Robert 
Liebe – członek, Sebastian Klotka – członek.
 Pierwszy rok działalności nowych 
członków Zarządu nie przyniósł rewolu-

cyjnych zmian, wszystko dopiero przed 
nami, ale do tego potrzebna jest współ-
praca wszystkich klubów działających na 
terenie Gminy. Co udało się już zrobić? 
Udało się przeprowadzić wszystkie przed-
sięwzięcia jakie określił w  planie budżeto-
wym poprzedni Zarząd. Zorganizowane 
zostały turnieje piłkarskie o  Puchar Wójta 
Gminy Turawa dla juniorów i  trampkarzy 
w  Osowcu oraz dla seniorów w  Turawie. 
Ponieważ na terenie naszej Gminy nie dzia-
łają inne sekcje sportowe, zrzeszone w LZS 
całość przedsięwzięć ogranicza się do piłki 
nożnej. Jak wygląda sytuacja w poszczegól-
nych klubach? Wszyscy wiedzą, że problem 
na ogół dotyczy spraw finansowych. Kluby 
uczestniczą w  rozgrywkach od B klasy, aż 
do IV ligi. Każdy klub próbuje sobie radzić, 
przy współudziale środków budżetowych 
z  Urzędu Gminy, a  czasem z  wykorzysta-
niem tylko tych środków. Jedno jest pewne, 
mecze piłki nożnej to niejednokrotnie 

jedyna forma weekendowej rozrywki dla 
okolicznych mieszkańców, miejsce spotkań 
i  rozmów, którym nie rzadko  towarzyszą 
liczne emocje. Dlatego też ważne jest, by 
wspierać kluby, pomagać nie tylko finan-
sowo, ale również pracą własnych rąk i zaan-
gażowaniem, czasem wystarczy też dobre 
słowo.
 Jakie plany na dalszą działalność? Na 
pewno nikt nie będzie wyważał otwartych 
drzwi, będziemy kontynuować poprzednie 
przedsięwzięcia, w  planach jest utworze-
nie strony internetowej Zarządu i  bieżące 
przekazywanie informacji drogą elektro-
niczną. W grudniu na pewno kontynuować 
będziemy spotkania opłatkowe dla przed-
stawicieli klubów z  terenu Gminy. Jeśli 
chodzi o sprawy sportowe, to nowy Zarząd 
na pewno pójdzie w  kierunku aktywizacji 
dzieci i  młodzieży, organizując właśnie dla 
tej grupy więcej wydarzeń sportowych.

piłkarski świaT nasZej GMiny

Vii oTwarTy Turniej Tenisa sTołoweGo 
„pinG ponG w Turawie” 2012
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zarząd stOwarzyszenia 
„lzs zawada”

Kończący się rok był obfity w  wydarzenia 
w  naszym Stowarzyszeniu. Doczekaliśmy 
się rozpoczęcia prac modernizacyjnych 
zaplecza socjalnego dla klubu LZS Zawada. 
Wiele lat zaplecze stanowiły dla nas wysłu-
żone kontenery socjalne, w  których oprócz 
skromnych szatni, mieściło się także 
pomieszczenie dla sędziego i pomieszczenie 
gospodarcze. Przed dwoma laty poprzedni 
zarząd Stowarzyszenia rozpoczął starania 
o  umiejscowienie kontenera socjalnego 
spełniającego minimum sanitarne w  miej-
scu starych szatni. Teraz wspólnymi siłami 
byłych i  obecnych członków zarządu oraz 
członków Stowarzyszenia udało się rozpo-
cząć prace. 
 Po zrealizowaniu inwestycji powstanie 
szatnia gospodarzy i  gości, z  pomieszcze-
niem pralni i łazienką wyposażoną w natry-
ski, umywalnie i  WC, a  także pomieszcze-
nie dla sędziego i  mały magazyn na sprzęt 
sportowy. Modernizacja poprawi estetykę 
obiektu, co pozytywnie wpłynie na zago-
spodarowanie terenu w  okolicach miej-
scowej szkoły. Od początku wspomnianą 
modernizację przeprowadzamy z myślą nie  
tylko o  samym Stowarzyszeniu, bierzemy 
pod uwagę również funkcjonalność obiektu, 
który ma być wykorzystywany podczas 
lokalnych imprez plenerowych. Nowe szat-
nie posłużą wtedy jako pomieszczenia nie-
zbędne podczas realizacji takich wydarzeń. 
 Mamy nadzieję, że w  roku 2013 
modernizacja zostanie zakończona, a nowe 
pomieszczenia LZS-u  będą dobrze służyć 
mieszkańcom miejscowości w  następnych 
latach. Prace, jakie wykonujemy, realizu-

jemy we własnym zakresie, bardzo ważne 
jest tutaj zaangażowanie zarówno obecnego 
zarządu, jak również członków poprzed-
niego, a  także zawodników, członków Sto-
warzyszenia, kibiców i  lokalnych firm. Już 
dzisiaj za tę pomoc i  zaangażowanie ser-
decznie dziękujemy i  mamy nadzieję, że 
będziemy mogli na nią liczyć do zakończe-
nia prac. 
 Obok inwestycji modernizacji zaplecza 
socjalnego, co niewątpliwie zajmuje istotne 
miejsce w  realizowanych obecnie działa-
niach, warto wspomnieć o aspekcie sporto-
wym - podstawą działalności Stowarzysze-
nia. Drużyna seniorów LZS Zawada grająca 
w  opolskiej klasie „B” zakończyła rundę 
jesienną sezonu 2012 / 2013 na 8 miejscu 
z dorobkiem 14 punktów, co w porównaniu 
z  ubiegłym rokiem (o  tej porze zaledwie 4 
punkty) jest znaczną poprawą. Cieszymy 
się tym bardziej, że jak wielokrotnie wspo-
minamy LZS Zawada jest klubem amator-
skim, umożliwiającym realizację idei „LZS”, 
w  którym amatorzy realizują swoje piłkar-
skie pasje. W mijającym roku, w odpowiedzi 
na duże zainteresowanie dzieci uprawia-
niem piłki nożnej w  naszej miejscowości, 

zdecydowaliśmy się utworzyć drużynę mło-
dzików, która rozegrała już swój pierwszy 
sezon w  historii. Obecnie w  skład drużyny 
wchodzi 26 młodych piłkarzy, którym 
z  zaangażowaniem kibicują rodzice. Ze 
środków Gminnego Zrzeszenia LZS w Tura-
wie zakupiliśmy dla nich komplet strojów, 
w których na boisku pojawią się już wiosną. 
 Działalność Stowarzyszenia to również 
szereg bieżących prac związanych z  utrzy-
maniem boiska, terenu przyległego i wspo-
minanego zaplecza socjalnego. W  mija-
jącym roku , począwszy od wiosny, kiedy 
po zimie przygotowywaliśmy murawę do 
sezonu, porządkowaliśmy okolice boiska 
czy przycinaliśmy otaczające krzewy, przez 
cały rok wykonywano doraźne prace. W ich 
zakres wchodzi koszenie murawy, obsługa 
ręcznego systemu nawadniania, neutraliza-
cja ubytków w  murawie przez dosiewanie 
trawy, wałowanie, utrzymanie czystości. 
W  porozumieniu ze Spółdzielnią S. CH. 
Turawa i  dzięki pomocy strażaków z  OSP 
Zawada przycięto także niebezpieczne 
konary dębu co poprawiło bezpieczeństwo 
zawodników, kibiców i  klientów miejsco-
wego sklepu. Dokonano również przeglądu 
i uzupełniono oświetlenie treningowe.
 Dziękujemy wszystkim za udzielone 
wsparcie i pomoc w funkcjonowaniu Stowa-
rzyszenia „LZS Zawada” w mijającym roku, 
a kibicom za wsparcie podczas meczów.

 Wszystkim naszym sympatykom z okazji 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 

życzymy radości i spokoju, a w Nowym Roku 
2013 spełnienia marzeń oraz szczęścia w życiu 

osobistym i zawodowym 

roZpocZęła się ModerniZacja 
sZaTni lZs Zawada 

mariOla pOdbrOżny

 Zakończył się sezon piłkarski, wiec 
jako rodzic mogę podzielić się swoimi spo-
strzeżeniami na temat działalności LZS 
Zawada. Nie będę tu opisywała działalności 
klubu, bo nie mam na ten temat odpowied-
nich kompetencji i   wiadomości. Chcia-
łabym tylko zaznaczyć ,że w  naszej miej-
scowości są młodzi ludzie, z  których nasze 
dzieci mogą brać przykład. A  mieszkańcy 

Zawady powinni być dumni .
Na początku września zorganizowane 
zostało spotkanie dla rodziców, gdzie Adrian 
Brandt jako Wice Prezes LZS Zawada  oraz 
Paweł Jędryca jako trener naszych dzieci 
poinformowali  nas, w  jakie dni będą się 
odbywały treningi oraz otrzymaliśmy ter-
minarz rozgrywek. Poinformowano też 
o  tym ,że pomimo tego, iż nie uzyskano 
na grupę młodzików potrzebnych fundu-
szy to i  tak zawodnicy nie stracą szansy na 

treningi.  Nasi synowie mieli okazję w tym 
sezonie poczuć się jak pełnoprawni człon-
kowie klubu.  Zostały im wyrobione karty 
członkowskie, zostali przebadani przez 
lekarza  oraz mieli okazję grać w  strojach 
sportowych.
 Zostaliśmy poproszeni o  pomoc 
w  transporcie naszych dzieci na mecze 
wyjazdowe, na co bardzo chętnie przysta-
liśmy .Była to świetna okazja do integra-
cji rodziców naszych małych sportowców 

lZs w ZawadZie dla dZieci
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 oraz dzięki temu  mieliśmy  okazję oglądać  
występ ,,młodzików’’ na boisku i mimo, że 
na dzień dzisiejszy nie mają na swoim kon-
cie  wygranych meczów, to wierzę, że przy 
takim nakładzie pracy, przykładzie swoich 
starszych kolegów i samozaparciu te sukcesy 

nadejdą. Na dzień dzisiejszy pozostało mi 
podziękować Adrianowi Brandt, Pawłowi 
Jędryca, Sebastianowi Klotka w  imieniu 
rodziców za serce jakim obdarzyli naszych 
synów  oraz za poświęcony im czas i cierpli-
wość.

Ps. Pani Paulinie i  Panu Markowi dzię-
kuję w  imieniu rodziców za słodkości, któ-
rymi częstowali dzieci po meczu(na osłodę 
porażki) ,dzięki czemu przegraną nasi syno-
wie szybko przemieniali w  motywację do 
dalszej pracy nad sobą.

mariOla pOdbrOżny

 W  dniu 18 .07.2012r. spełniło się jedno 
z wielu marzeń mojego sąsiada Pana Jana Bla-
sczyka z Zawady, który marzył, by zorganizo-
wać tzw. Strassenfest ulic: Nowej, Piaskowej 
i Krótkiej.  To on od lat, podczas festynów wiej-
skich, ( których  również był inicjatorem) jako 
Prezes Straży Pożarnej miał głowę zaprzątniętą 
problemami związanymi z  tak ogromnym 

przedsięwzięciem, to jednak zawsze znalazł 
czas, by  porozmawiać z sąsiadami ,a podczas 
tej rozmowy wspominał o  swoim marzeniu. 
Dziękijego determinacji i  wprawie w organi-
zowaniu takich imprez, udało się na zebraniu 
sąsiedzkim  rozdzielić zadania i  zebrać pie-
niądze na kiełbaski i piwo, którymi mogliśmy 
się raczyć do woli. Mój sąsiad oczywiście nie 
zapomniał o  seniorach, których zapraszał 
osobiście, by chociaż na chwilę zaszczycili nas 

swoja obecnością Nasze gospodynie zadbały 
o  stronę kulinarną, a  mężczyźni ustawili 
namiot,  pod którym tak dobrze się bawili-
śmy. Dobrej zabawie, rozmowom i śmiechom 
towarzyszyła doborowa muzyka, która  z cza-
sem poderwała wszystkich do tańca. Świetna  
zabawa trwała od popołudnia soboty, aż do 
pierwszych promieni słońca następnego dnia. 
Oczywiście podziękowania należą się rów-
nież wielu mieszkańcom w/w  ulic za wsparcie 
i wkład pracy, jednak bez Pana Blaszczyka nie 
spotkalibyśmy się w tak miłym gronie. Dzię-
kujemy i czekamy na następną tak wspaniałą 
imprezę.

adam bOchenek

 W  dniu 18 .07.2012r. spełniło się jedno - 
Kogo moje oczy…? Mówią, że góra z  górą się 
nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem kiedyś na 
pewno. Kumo kopę lat…Witajcie.
- Hello.
- Gdzie to kumo bywałaś? I co to za powitanie?
- Bo ja teraz światowa kuma jestem, byłam na 
tournée, pół świata zlatałam, ludzisków pozna-
łam całą kupę i  tak się nadawałam, że aż mi 
gorąco na samą myśl.
- Nadawałaś? Aż się boję pytać dalej, co to kumo 
dawaliście, bo chyba nie, że ten…?
- Wam chłopom to ino w głowie miejsce, gdzie się 
szlachetna nazwa pleców kończy. Koncerty dawa-
łam, wywiadów udzielałam, mówię na tournée 
byłam po świecie.
- A co to za twórczość, że takie wzięcie po świecie 
jest na nią ?
- No ludowa twórczość oczywiście, Boys latał do 
Chin i o majtkach w kropki śpiewał, to i ja se pio-
senek nawymyślałam i  różnych takich opowie-
ści  o jajach na ludowo. Ludziskom się podobało, 
że nawet gwizdali niektórzy. W Ameryce to mi 

nawet ten no…co oba ma, kwiaty przysłał.
- Prezydent Obama? 
- Jaki on prezydent toć mówię ten co ma oba… 
oba pochodzenia i polskie i amerykańskie, taki 
biznesmen z Nowego Haremu.
- Z Nowego Oregonu chyba?
- Ja tam nie wiem do końca, bo on był tym, no 
hormonem i miał trzy żony  i nawet Owsika znał 
i w dodatku te żony to one były gejami z owsianki.
- Kumo wszystko wam się pomieszało, po pierw-
sze to pewnie nie był hormonem, tylko mormo-
nem, po drugie nie owsika, a Owsiaka, a po trze-
cie to nie geje, a gejsze o nie z owsianki, a chyba 
z Osaki.
- Możliwe, możliwe, ale przyśpiewki znał wszyst-
kie…nawet jak śpiewałam …tri malciki kał-
chaźniki uwidieli zajca gawarili tri niedieli gdie 
u zajca…głowa.
- No kumo dzieci to będą czytać bez słów proszę. 
Zresztą coś mi się zdaje, że to po rosyjsku, a nie po 
angielsku te przyśpiewki.
- Tam po ichniemu miało być to było, oni tam 
lepiej te ruskie słowa łapali niż moje angielskie, 
bo ja żem się ruskiego w szkole pół życia uczyła, 
a  angielskiego to przed wyjazdem żem liznęła-

…i to lorda jakiegoś starego. 
- To niby te występy o jajach na ludowo?
- No tak, a jak im zaczęłam opowiadać co u nas 
w kraju, to dopiero jaja były, że lepsze to tylko było 
jak im obrady naszego parlamentu puściłam.
- Na żywo?
- Nie na żywo, to by nie przeżyli, musiałam im 
dozować, bo by mi mogli ze śmiechu na zawał 
poschodzić.
- Ale teraz kumo już na święta wróciliście i zosta-
jecie ?
- No wróciłam, bo mi już te ichnie, amerykań-
skie jedzenie nie smakuje, chociaż mają same 
polskie knajpy. Wszystkie od premiera naszego, 
a nie chwalił się, że ma w Ameryce restauracje… 
się dorobił. Jeść się tego nie da, same te bułki, 
a w środku jakieś placki i sosy. Wielkie to takie… 
jak w Ameryce.
- Kumo to Mc Donald był.
- No mówiłam, że Tusk otworzył, wszędzie tylko 
Donald i Donald. Ja już stęskniłam, za naszymi 
polskimi tradycyjnymi daniami: pierogami 
ruskimi, rybą po grecku, fasolką po bretońsku, 
śledziem po żydowsku, że o barszczu ukraińskim 
nie wspomnę.  Zresztą święta idą, chałupę trza 

sTrassenfesT w ZawadZie

kuMa powraca
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krZyŻówka 
nr 80 – rOzwiązanie

redakcja

 Za praw id łowe rozw ią za-
nie k rz y żówk i nr 80 w „FALI” 
nr 3/90/2012 nagrodę ot rz y-
ma ł Pa n: Ferdy na nd K rawcz yk 
z Za k rzowa Turawsk iego (pł y tę 
CD z najpięk niejsz y mi pol-
sk imi kolęda mi).  Hasło k rz y-
żówk i brzmia ło:  „Odpocz y nek 
ja k wsz yst ko kończ y się zmęcze-
niem”. 
 W imieniu koleg ium reda k-
c y jnego naszego k war ta lni ka 
ż ycz y my prz y jemnych chw i l 
podczas s łucha nia kolęd .
Kar t k i z rozw ią za niem hasła 
k rz y żówk i nr 81 prosimy nadsy-
łać do dnia 31 st ycznia 2013 roku 
na adres: 
Reda kcja Kwar ta lni ka „FALA”, 
u l .  Opolska 39c ,  46 - 045 Turawa 
(Urząd Gminy Turawa).

Nowy Rok

Znów rok przeszedł  po kryjomu…
jakby włosów nam ubyło,

twarz zmieniona  z lustra patrzy,
włos popiołem poprószyło.

Dzieci jakoś też wyrosły, 
w kątach lalki, samochody,

w Mikołaja wierzyć nie chcą
wciąż szukają nowej mody.

Czasem boki śmiech rozrywał,
czasem oczy łzą spłynęły

kłopot z szczęściem się nam mieszał
dni zbyt szybko popłynęły.

Nowe kartki w kalendarzu,
nowa wiosna znów przed nami,

ten sam człowiek na padole
ze swoimi marzeniami.

Chwila nigdy nie trwa wiecznie,
tak niestety jest od wieków,

czym na Ziemi pozostaniesz?
Tym, co w drugim jest człowieku.

Święty czas

Ciągle więcej, ciągle szybciej,
Bez umiaru - nieme twarze

Nikt mnie nie zna, bo i po co,
Dziś niemodne miłe gesty.

W mroźnym słońcu, w piaskownicy
Biały grubas dumnie stoi

Powstał rano bez pośpiechu
Przez tłum dzieci wypieszczony.

Ciągle więcej, ciągle szybciej,
Ponad ludźmi biegną myśli 
Kto ma więcej, a kto gorzej?
Komu więcej wlać goryczy?

Wystrojony, w pięknym oknie
W długie szale i korale

Świerk się pręży bardzo dumnie
Przez tłum dzieci ustrojony.

Biada światu w tej gonitwie
Bo nie dostrzegł zwykłej rzeczy

Święta to nie tylko czas dla dzieci
To czas, który już nie wróci…

kącik poeZji – a. b.

walter świerc

~•~
To jest tako staro opowieść, ale prawdziwa. Jeden górnik spotkoł roz 
kamrata i pado mu:
-  Ty Paulek, słyszałeś to, jakie to nieszczęście naszego sztygara spo-

tkało?
- Nie. A co mu się stało?
- A dyć borok z moją starą uciekł!

~•~
Roz Francik posłoł swoją starą na wczasy. Tyle razy słyszał, że jest to 
równouprawnienie, myślał se: „Niech roz i moja zażyje tych wcza-
sów”.
No i dobrze. Gustla Se pojechała, teroz nazad już przyjeżdża, Fran-
cik z bukietem na dworcu na nią czeko i jak ino z pociągu wylazła, to 

on ponoć tak ją spytał:
- Dziubecku a byłaś mi to aby wierno?
-  No toć Franciku – pado Gustla – tak jak ty mnie!
-  Koniec Gustla! – pado Francik – już ty mi na żadne wczasy nie 

pojedziesz!
~•~

-  Antek pójdź się ze mną ubezpieczyć od nieszczęśliwych wypad-
ków, to ponoć teroz ogromnie modne – pado kolega do kolegi.

- Już za nieskoro! Już żech się ożenił!
~•~

-  Francik! Jak ci tam idzie? Ponoć żeś się ożenił! – pyta Antek.
- A dyć tak – pado Francik.
- A dobrze żyjecie?
-  Jak dwa gołąbki. roz jo z domu furgom a roz ona!

sprzątać. I nawet mój chłop to mnie już przywitał 
specjalnie.
- Jak przywitał?
-  No mówi mi, dobrze że już wróciłaś, bo gnój 

trzeba wyrzucić. To ja mu po amerykańsku 
ŁOT ?! A on mi, że łot świń i łot konia. Tak mnie 
powitał., aż mi serce mocno zabiło, bo on nie jest 

wylewny.
-  Oj kumo, kumo, widzę że wszystko powoli 

wraca do normy, ale  już nie wyjeżdżaj na żadne 
tournée, bo pisać nie ma o czym.

-  Nie obiecuję, ale życzenia za to złożę wszyst-
kim…co na FALI. Co by te Święta spokojne były, 
co by wszystkim zdrowie dopisało, żeby przy 

stole miejsca nikomu nie brakło, żebyście cały 
rok ludzkim głosem mówili, a nie ino w Wigilię. 
Żeby w sercach było więcej miłości, niż niena-
wiści, żeby wreszcie  pieniędzy nie brakowało, 
a w życiu się układało jak na półce w supermar-
kecie.

- Dziękuję kumo, to i ja się do życzeń dołączam.
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Piotr Jendrzej 

Znaczenie wyrazów: Poziomo: 1-mały 
kram; 7-np.molo; 10-Donald Tusk;11-imię 
Przybory (1907-2005); 12-zwierzyniec nie-
bieski; 13-tkaczka lidyjska zamieniona 
w  pająka;14-teren; 15-podłoga w  izbie; 
16-szata księdza; 17-można go zgolić; 
19-miasto na Peloponezie,w  starożytno-
ści rywalizowało z  Atenami o  hegemonię 
w Grecji; 21-lekki samolot sportowy; 25-do 
mycia włosów; 27-okop,szaniec charaktery-
styczny dla fortyfikacji bastionowej w XVI-
-XVIIIw.; 30-groźna choroba zakaźna; 

31-autor ,,Pamiątki z  Celulozy”; 33-moneta 
bita od XIIIw. w  Tyrolu; 35-sójka (w  bok); 
38-imię Krzyżaka Wallenroda; 41-uniesie-
nia, porywy entuzjazmu; 44-nadmorska 
dzielnica Gdyni; 45-masa z  cukru palo-
nego i  migdałów; 46-do mierzenia dłu-
gości na lekcji geometrii; 47-wybór króla 
w  dawnej Polsce; 48-tłuczeń; 49-rysunek 
na skórze; 50-miasto w  USA z  liczną Polo-
nią; 51-osiem dni; 52-dawna odmowa 
starającemu się o  rękę panny. Pionowo: 
2-Myron lub Rodin; 3-do kawy; 4-szydze-
nie, wyśmiewanie się; 5-złom; 6-po zażyciu 
tabaki; 7-opaska na włosach; 8-występuje 

w  pokazie mody;9-na męskich stopach; 
18-łopatka harcerza; 20-schowek pod sufi-
tem; 22-chlubi się czerwonymi koralami;23-
-czasami idzie w  las; 24-nosze; 25-znany 
z teleturnieju ,,Jeden z dziesięciu”; 26-obszar 
wodny; 28-nie śpi; 29-na nogach narciarza; 
32-kanibal; 34-dokonuje czegoś niezwy-
kłego, odkrywca; 36-bielizny-na rozpiętym 
sznurku; 37-roczny okres próby w  zakonie; 
39-resztka jabłka; 40-w kasynie; 42-śpi i jed-
nocześnie chodzi; 43-tragarz.
Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu 
hasła. 

krZyŻówka nr 81
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bartłOmiej kita

 Jezioro Średnie na skutek podjętych 
przez gminę Turawa w  2009 (i  kontynu-
owanych latach kolejnych) działań stale 
poprawia swoją czystość. Działania te to 
m.in. zakup aeratora którego zadaniem jest 
właśnie oczyszczania wody w jeziorze, która 
odbywa się metodą aeracji pulweryzacyjnej 
z systemem precyzyjnej inaktywacji fosforu. 
Uzupełnieniem pracy aeratora są zabiegów 
biomanipulacyjne wykonane przez Gminę 
Turawa oraz Polski Związek Wędkarski 
Okręg Opolski, które mają na celu przywró-
cenie prawidłowego funkcjonowania eko-
systemu wodnego.
 Należy jednak zauważyć że istnie-
jąca infrastruktura, a  w  zasadzie jej brak 
nie pozwalał na pełne wykorzystanie tego 
zasobu przyrodniczego i w znaczącym stop-
niu ograniczał rozwój jego funkcji tury-
stycznej. Szczególnie uciążliwy był brak 
ogólnodostępnych toalet, ciągu pieszego 
wraz z  oświetleniem. Wszystko to, mimo 
rosnącej czystości wody w Jeziorze Średnim, 
stanowiło barierę w dalszym wzroście atrak-
cyjności turystycznej tego rejonu.
 By przeciwdziałać takiemu stanowi, 
gmina Turawa na jesień 2011 roku złożyła 
wniosek o  dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rybackiego za 
pośrednictwem Lokalnej grupy Rybackiej 
„Opolszczyzna”. Po pozytywnej weryfika-
cji wniosku, w  dniu 23 lutego została pod-
pisana umowa o  dofinansowanie operacji 
pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne 
okolic Jeziora Średniego”. 
 W  ramach realizacji operacji wyko-
nano utwardzenie ciągu pieszego biegną-
cego wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora 
Średniego. Ciąg ten jest głównym kana-
łem przemieszczania się turystów od drogi 
(i  mieszczącego się tam przystanku komu-
nikacji publicznej oraz  parkingów) w  kie-
runku plaży (wraz z  strzeżonym miejscem 
wyznaczonym do kąpieli), punktów gastro-
nomicznych oraz wypożyczalni sprzętu 
pływającego. Realizacja tej inwestycji uła-
twiła dostęp do w/w atrakcji (w tym również 
osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom 
z  małymi dziećmi) i  podniosła komfort 
turystów. Łączna powierzchnia utwardzenia 
z kostki betonowej wyniosła 3019 m2.
W  ramach operacji wykonano również 
boisko, które w  znaczący sposób podnie-
sie atrakcyjność turystyczną okolic Jeziora 

Średniego, umożliwi połączenie tradycyj-
nego plażowania z  tzw. aktywnym wypo-
czynkiem. Powstałe boisko będzie udostęp-
niane bez ograniczeń oraz nieodpłatnie 
zainteresowanej społeczności lokalnej oraz 
turystom. 
 Ponadto w  celu wydłużenia czasu 
dostępności (zarówno dobowej, jak i  rocz-
nej) boiska oraz samego ciągu pieszego 
wykonano ich oświetlenie, co również przy-
czyni się do poprawy bezpieczeństwa i kom-
fortu turystów. 
 Uzupełnienie wyżej opisanych zadań 
inwestycyjnych było  wykonanie publicznie 
dostępnej toalety wolnostojącej, która zastą-
piła niezbyt estetyczne i komfortowe toalety 
przenośne Realizacja tego zadania przyczyni 
się do poprawy komfortu turystów oraz 
zachowania czystości okolic Jeziora Śred-
niego. 
 Koszt wyżej wymienionych inwestycji 
wyniósł 815  778,31 zł, z  czego planowane 
dofinansowanie to 563  749,24 zł. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że udało się tą inwe-
stycję zrealizować mimo wielomilionowych 
wydatków jakie Gmina Turawa poniosła na 
skanalizowanie terenu gminy (w tym okolic 
jezior turawskich). A  to jeszcze nie koniec. 
W przyszłym roku planowana jest realizacja 
kolejnego etapu zagospodarowania tury-
stycznego Jeziora Średniego, w ramach któ-
rego przewiduje się oczyszczenie i ponowne 
ukształtowanie plaży, remont murku (wraz 
z  siedziskami) okalającego plaże. Ponadto 
planuje wyposażyć się plażę w ławki , kosze, 
stojaki na rowery. W ramach operacji prze-
widywane jest również wykonanie placu 
zabaw.
 Wszystkie opisane wyżej działania 
mają racjonalnie wykorzystywać lokalne 
zasoby, w  tym zasoby dziedzictwa kultu-

rowego, historycznego oraz dziedzictwa 
przyrodniczego, jakim niewątpliwie jest 
powstałe w latach 30-stych (podczas budowy 
Dużego Jeziora Turawskiego) Jezioro Śred-
nie. Obszar ten jest licznie odwiedzane 
zarówno przez turystów jak i mieszkańców 
gminy. Inwestycje podniosą atrakcyjność 
tego obszaru, co przyczyni się do zwięk-
szenia aktywności mieszkańców (będą czę-
ściej korzystać z  wypoczynku), zwiększy 
stopień integracji lokalnej (wzmocni więzi 
z  miejscem zamieszkania postrzeganym 
jak atrakcyjniejsze) oraz zwiększy komfort 
i  różnorodność oferty turystycznej Jeziora 
Średniego, a  tym samym Gminy Turawa. 
Możemy sobie również życzyć by podobne 
działania podjął Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w  odniesieniu do Dużego 
Jeziora Turawskiego, którym to zarządza 
w imieniu Skarbu Państwa.

nowa infrasTrukTura 
prZy jeZiorZe średniM. 



     

20-lecie remizy w Ligocie Turawskiej

Prymus Opolszczyzny

Dożynki w Zakrzowie Turawskim

Najmłodsi piłkarze LZS Zawada

65-lecie koła łowieckiego „Orzeł” Ozimek

II rajd rowerowy z Osowca po naszej gminie


