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Turawa położona jest nad  Jeziorem Turawskim, które jest zbiornikiem 
retencyjnym. Nieopodal znajduje się Jezioro Srebrne i Jezioro Średnie o 
pięknie rozbudowanej infrastrukturze. Podczas wakacji i weekendów 
jeziora turawskie są mekką dla turystów z całej Polski. Turawa jest 
siedzibą Urzędu Gminy . Sołectwo ściśle współpracuje z urzędem i 
wójtem gminy , współpraca  ta układa się pomyślnie.



Wieś Turawa jako samodzielna jednostka pojawiła się w 1562 roku. Jednak prawdziwe istnienie  
wsi Turawa nierozerwalnie  związane jest  z budową pałacu, wokół którego toczyło się całe 
życie gospodarcze , społeczne i kulturalne. Budowę pałacu rozpoczął Martin von Lóevencron w 
1730 roku. Pałac był własnością kilku rodów : Blankowski, Gaschin, Garnier. W 1864 roku został 
wspaniale rozbudowany  , nadano mu neorokokowy charakter. W 1945 roku ostatni właściciel 
Hubertus von Garnier opuścił wraz z rodziną pałac , a państwo polskie w 1950 roku utworzyło 
tu Państwowy Dom Dziecka , który istniał do 2011 roku.



Turawa do programu Odnowa Wsi przystąpiła w 2003 , kiedy sołtysem był Janusz Buczek. Był 
bardzo aktywnym sołtysem. Za czasów jego kadencji tj od 2002r. do 2009r. odbywało się w 
Turawie wiele ciekawych uroczystości : utworzenie na rondzie w Turawie placu im. Von Garnier. 
Odsłonięcia kamienia dokonała  wnuczka ostatniego właściciela – Beatrix de Chambenoit. 
Organizowane były „Dni sandacza”, Turniej Sołectw , Dożynki Gminne, wodzenie niedźwiedzia,  
ogniska i kuligi dla dzieci i młodzieży.



Odsłonięcie kamienia  i nadanie nazwy dla ronda w Turawie  „Plac 
von Garnier „ .Rodzina von Garnierów.



Impreza  „Turniej sołectw” w Turawie



Sołtys Janusz Buczek  w  programie kabaretowym na Majówce



Od 2009 roku   sołtysem wsi została Teresa Żulewska . Kadencję rozpoczęła od obchodów  
200-lecia  sołectwa Turawa. Bowiem pierwszym sołtysem  Turawy został wybrany  Franc 
Wrobel w 1809 r. Na uroczystość  zostali zaproszeni  żyjący sołtysi Turawy a także 
wszyscy sołtysi gminy.



Na uroczystości 200-lecia sołectwa zaśpiewał dla nas zespół   
„Śiekiereczki” z Lądka Zdroju



Festyn z okazji 200 –lecia sołectwa  był okazją do wręczenia pamiątkowych 
medali. Była to  okazja do wspólnego świętowania tego jubileuszu. 



W 2012 roku Turawa obchodziła 450-lecie  wsi .
Odsłonięcie kamienia pamiątkowego  dla uczczenia  450-lecia Turawy



Georg von Koenigsfeeld w  1562 roku nazwał  się „panem na Turawie”  i 
od tej pory funkcjonuje w  nazwa  naszej wsi . /w rolę ówczesnych 
włodarzy wcielili się członkowie  stowarzyszenia Wielkie Księstwo 
Turawskie



Uroczystość 450-lecia Turawy  otwierała sołtys Teresa Żulewska i  
georg von Koenigsfeld , jako ten , który nazwał się „panem na Turawie 
„.. 



Zasłużeni  mieszkańcy wsi Turawa zostali uhonorowani  pamiątkowymi 
dyplomami.



Święto wsi związane z 450-leciem jej istnienia zgromadziło ludzi zasłużonych dla naszej społeczności 
lokalnej i było podsumowaniem dotychczasowego  jej dorobku. W czasie uroczystości odbył się
przemarsz ulicami Turawy wszystkich mieszkańców i gości w historycznych strojach.



W czasie uroczystości odbył się przemarsz ulicami 
Turawy wszystkich mieszkańców i gości na czele z  
orkiestrą dętą ze wsi Węgry.



Turawa posiada wiejski klub „Zgoda „, w którym odbywają się różne imprezy, 
uroczystości, aerobik, spotkania seniorów , zajęcia dla dzieci, Mikołajki , spotkania 
kolędowe, itp. Jedno z wielu spotkań w  wiejskim klubie „Zgoda”. Spotkanie kolędowe z 
śp. proboszczem Józefem Swolanym.



Niezapomniana zima – 2010 , kulig dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 



Cykliczne spotkania przy ognisku na zakończenie ferii zimowych.



NASZE INWESTYCJE 
SPORTOWO REKREACYJNE



Siłownia w klubie „Zgoda” służy młodzieży i dorosłym nie tylko z naszej 
wsi  , ale z okolicznych wsi również.



Wiata  LKW wybudowana  społecznie służy wszystkim mieszkańcom wsi,                      
a corocznie odbywa się tu Dzień Dziecka , który gromadzi dzieci okolicznych wsi.



Plac zabaw i siłownia zewnętrzna  w Turawie



Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Marszałkach 



Boisko LZS  utworzone tytaniczną pracą członków zespołu i życzliwych ludzi. 
Bardzo dobry stan murawy zachęca wiele zespołów do odbywania tutaj swoich 

rozgrywek.



Turawa to przyjazna wieś i dobrzy 
ludzie tu mieszkają. Zapraszamy do 

Turawy.


