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Wójt Gminy Turawa,  

składa serdeczne podziękowania  

Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, organizatorom  

oraz mieszkańcom sołectwa Osowiec - Trzęsina  

za organizację Dożynek Gminnych,  

a także za przystrojenie domostw.

Serdeczne podziękowania, 

wszystkim autorom koron  

oraz uczestnikom korowodów,  

za uświetnienie obchodów 

Gminnych Dożynek w Osowcu 

– Trzęsinie, składa Wójt Gminy 

Turawa Waldemar Kampa.
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»

Plon niesiemy plon…  
Żniwniok 2015
ADAM BOCHENEK

Wrzesień, to co roku w  Gmi-
nie Turawa miesiąc, w którym 
obchodzimy uroczystości zwią-
zane ze Świętem Plonów. Tego-
roczne Dożynki Gminne zorgani-
zował Sołtys, Rada Sołecka oraz 
mieszkańcy wsi Osowiec – Trzę-
sina, przy współpracy Urzędu 
Gminy w Turawie. Sobota, piątego 
września, była pierwszym dniem 
dożynkowym i jak zawsze był to 
dzień przeznaczony na przegląd 
zespołów artystycznych, działa-
jących na terenie Gminy Turawa. 
Kilka minut po godzinie piętna-
stej, Wójt Gminy Turawa, Pan 
Waldemar Kampa, przywitał 
wszystkich obecnych i życząc 
dobrej zabawy oficjalnie roz-
począł uroczystości dożyn-
kowe. Jako pierwsza na scenie 
wystąpiła Strażacka Orkiestra 
Dęta z Węgier. Po niej głos zabrał 
gospodarz Dożynek Sołtys wsi 
Osowiec – Trzęsina Pan Bernard 
Loch, który podziękował wszyst-
kim za przybycie i życzył samych 
radosnych chwil i dobrej zabawy. 
Kolejnym punktem programu był 
występ w wykonaniu zespołu Son-
nenkinder z Kotorza Małego, który 
na co dzień prowadzi Pani Gerda 
Golla. Po krasnalach przyszła kolej 
na Jaźwinki z Bierdzan, które tań-
cząc i śpiewając wprawiły wszyst-
kich w biesiadny nastrój, a zwień-
czeniem ich występu był bardzo 
zabawny i wymagający poświę-
cenia, skecz o „babie ze wsi i pani 
z miasta”. Jako ostatni, mogliśmy 
podziwiać zespół Wengerner Echo 
z Węgier, który wykonał kilka 
znanych utworów. Akompaniato-
rem przy występach był Pan Józef 
Palt z Węgier, który od wielu lat 
wspiera okoliczne zespoły swoim 
talentem muzycznym i wokal-
nym. Każda z występujących grup 
otrzymała z rąk Wójta pamiąt-
kowe statuetki oraz dyplomy. Po 

artystach z Gminy Turawa przy-
szedł czas na gwiazdę wieczoru, 
którą był zespół Power Play. Bar-
dzo energiczny występ przypadł 
do gustu bardzo licznie zgromadzo-
nej publiczności, która śpiewając 
piosenki wspólnie z zespołem, tań-
czyła jednocześnie pod sceną. Tak 
rozgrzana publiczność, już chwilę 
po występie zespołu Power Play, 
mogła dowoli wyszaleć się w cza-
sie zabawy tanecznej z zespołem 
Vega i Dj-em Wasylem. W czasie 
zabawy namiot dosłownie pękał 
w szwach.
 Niedzielne obchody roz-
poczęły się od uroczystej Sumy 
Dożynkowej, którą koncelebro-
wał Ksiądz Tadeusz Muc, pro-
boszcz kościoła w Węgrach. Póź-
niej, już od godzin południowych 
do Trzęsiny zaczęły się zjeżdżać 
traktory, wozy i inne pojazdy, które 
miały wziąć udział w korowodzie 
dożynkowym ulicami Trzęsiny 
i Osowca. Bardzo zabawny i kolo-
rowy pochód wyruszył około 
trzynastej. Mieszkańcy zadbali 
o to, by przystroić domostwa i całą 
trasę przemarszu, tak więc można 
było podziwiać śmieszne postacie, 
zabawne scenki, czytać ciekawe 
hasła oraz rozmaite, bardzo kre-
atywne budowle, a nawet zwie-
rzęta. Niestety w czasie pokony-
wania zaplanowanej trasy zaczęła 
psuć się pogoda co na szczęście nie 
popsuło humorów uczestnikom 
korowodu. Po dotarciu na miejsce 
i ułożeniu koron żniwnych można 
było rozpocząć uroczystości. Na 
wstępie głos zabrał Wójt Gminy 
Turawa, jeszcze raz wszystkich 
witając, dziękując organizatorom 
za ogromny wysiłek, jaki włożyli 
w nadanie uroczystościom właści-
wej oprawy i przedstawiając przy-
byłych na Dożynki przedstawi-
cieli gmin partnerskich Saalfelder 
Höhe z Niemiec oraz Drevohostic 

z Czech, a także Pana Ryszarda 
Gallę posła na Sejm RP. Po powi-
taniu Ksiądz Proboszcz poświę-
cił korony dożynkowe, a Staro-
stowie Dożynek Państwo Dorota 
i Jan Sochor przekazali na ręce 
Wójta chleb, którym Wójt podzie-
lił się symbolicznie z mieszkań-
cami Gminy. Następnie wszyst-
kich przywitał Sołtys Pan Bernard 
Loch i serdecznie podziękował za 
pomoc w organizacji, a gościom 
za przybycie na Dożynki. Kolej-
nym punktem było obdarowanie 
delegacji Gmin Partnerskich pre-
zentami i krótkie przemówienia 
Būrgermeistra Torstena Scholtza 
i Starosty Petra Dostala. Bardzo 
ważnym punktem było wręczenie 
wyróżnień mieszkańcom Gminy, 
którzy w minionym roku zasłu-
żyli się na rzecz Naszej Wspól-
noty. 
 Wyróżnień tych dokonał 
Wójt Gminy Turawa w następu-
jących kategoriach:
Rolnicy: – za rozwój gospo-
darstwa rolnego –
• Fuhl Piotr – Osowiec – 

Trzęsina
• Geppert Józef Teresa – Oso-

wiec – Trzęsina
• Kokot Damian Urszula – 

Osowiec – Trzęsina
• Sochor Piotr Bożena – Oso-

wiec – Trzęsina
Działalność społeczna: – za 
Działalność Społeczną i  pro-
mocję Gminy –
• Michał Jakubowski – 

Turawa – organizator regat 
w klasie Delphia 24,

Działalność społeczna:
• Polski Związek Wędkarski – 

P. Jerzy Kozłowski
• Lokalna Grupa Rybacka 

„Opolszczyzna” – P. Jakub 
Roszuk

• Lokalna Grupa Działania 

„Kraina Dinozaurów” – Pani 
Anna Golec

Sport: – za osiągnięcia spor-
towe –
• Damian Świtala – Bierdzany 

– kulturysta, w zeszłym 
roku zajął IV miejsce na 
Mistrzostwach Polski Junio-
rów, jest zaangażowany 
w propagowanie kultu-
rystyki na terenie Gminy 
Turawa

• Katarzyna Biskup – Bier-
dzany – uczestniczyła 
w młodzieżowej Specjalnej 
Olimpiadzie Los Angeles

Działalność gospodarcza: 
– za wkład w  rozwój gospo-
darczy Gminy –
• Elżbieta i Paweł Lisowscy – 

Restauracja Rucola, Zawada
• Anna Gęga – Ośrodek 

wypoczynkowy Oaza nad 
jeziorem Dużym

• Marcin Bartoń – remont dru-
giego budynku byłej stajni 
przy pałacu w Turawie

• Dariusz Ratajczak – restau-
racja Stary Młyn, Turawa

• Bogusław Luboń – Restau-
racja Rybna nad Jeziorem 
Dużym

• Łukasz Klusik – Spływy 
kajakowe, Turawa

Uczniowie:
NAUKA: – za osiągnięcia 
w nauce –
• Julia Żaba
• Maciej Smok
• Piotr Król
• Weronika Grund
• Katarzyna Junik
• Marek Dworaczyk
• Magdalena Hełka
• Michał Badowski
• Dawid Komor
• Piotr Ful
• Julia Nędzi
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» SPORT: – za osiągnięcia 
w sporcie szkolnym –
• Justyna Mrocheń
• Marek Konieczny
• Karolina Danisz
• Daniel Matysek
• Oliver Skiba 

Emilia Moczko
• Karolina Karkos

Podsumowaniem wręczania 
statuetek był krótki pokaz kul-
turystyczny Damiana Świtali 
z Bierdzan, który już tydzień po 
dożynkach reprezentował Gminę 
Turawa na Mistrzostwach Polski 
Juniorów w kulturystyce (o wyni-
kach w następnym numerze Fali). 
Po występie na scenie z progra-
mem artystycznym wystąpiły 
dzieci z  Przedszkola i  Szkoły 
w Osowcu, rozpoczynając część 
artystyczną imprezy. Prawdziwe 

biesiadowanie zaczęło się, gdy na 
scenie pojawił się Janusz Żyłka 
wraz z córką Dominiką, rozba-
wiając bardzo licznie zgroma-
dzoną publiczność, a że lało jak 
z cebra, dodam że publiczność 
ściśniętą w namiocie jak śledzie 
w puszce. Gdy Janusz Żyłka zakoń-
czył występ, nastąpiło wręczenie 
nagród i wyróżnień dla uczestni-
ków korowodu oraz poszczegól-
nych sołectw za udział w kon-
kursie koron żniwnych. Swoje 
wyróżnienia, za pracę na rzecz 
mieszkańców Gminy, otrzymali 
również Radni Gminy Turawa, na 
czele z Przewodniczącym Rady 
Gminy Turawa Panem Arturem 
Gallusem. Kolejny punkt obcho-
dów uroczystości dożynkowych 
był niespodzianką dla dzieci. Otóż 
na scenie pojawił się iluzjonista, 
którymi licznymi sztuczkami 

zabawiał nie tylko dzieci. Gdy 
dzieci nagrodziły już oklaskami 
występ czarodzieja, to jego miej-
sce na scenie zajął Mariusz Kalaga. 
Nie musiał on nikogo namawiać 
do tańca w rytm wykonywanych 
przez siebie utworów, bowiem 
w mgnieniu oka parkiet wypeł-
nili goście Dożynek. Ostatnim 
punktem obchodów Święta Plo-
nów Gminy Turawa była zabawa 
taneczna z zespołem Logo.
 
Kończąc, chciałbym dodać kilka 
słów od siebie. Chciałbym na 
początku podziękować za współ-
pracę Państwu Jolancie i Bernar-
dowi Loch oraz Arturowi Gallu-
sowi. Umyślnie nie nadałem tym 
osobom zajmowanych przez nich 
funkcji, bowiem w czasie przy-
gotowań do Dożynek nie liczyły 
się funkcje i tytuły, tylko zaanga-

żowanie i chęć osiągnięcia celu, 
a tym było zadowolenie miesz-
kańców i gości Gminy Turawa. 
Moim skromnym zdaniem, odwa-
lili kawał dobrej roboty, będąc 
dobrym przykładem dla zaan-
gażowanych w  pomoc miesz-
kańców Osowca i Trzęsiny. Dzię-
kuję też w ich imieniu wszystkim 
sponsorom, którzy w miarę swo-
ich możliwości wsparli Święto 
Gminy. Środki na organizację 
Dożynek pochodziły również 
z budżetu Urzędu Gminy w Tura-
wie. Myślę, że te dwa dni zapadną 
nam w pamięci, jako radosne i miło, 
spędzone dni, jako jedna wielka 
wspólnota mieszkańców Gminy 
Turawa.
„…i ja tam byłem… niekoniecznie 
miód i wino piłem, ale co widzia-
łem – opisałem…”

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy 
Turawa za pierwsze półrocze 2015 roku. 
WALDEMAR KAMPA WÓJT GMINY TURAWA

Drodzy Mieszkańcy Gminy 
Turawa
Pierwszy kwartał 2015 roku roz-
począł się od zebrań sprawozdaw-
czych we wszystkich OSP. Następ-
nie w każdej miejscowości odbyły 
się zebrania wiejskie, na których 
wybrano Sołtysów i Rady Sołec-
kie – jeszcze raz gratuluję wyboru, 
życzę wytrwałości i ludzkiej życz-
liwości w trudnej „pracy” społecz-
nika.
W marcu wybierano przewod-
niczących i Zarządy DFK, a Zjazd 
Gminny odbył się 10 kwietnia.
Sołtysom, Radnym, działaczom 
poszczególnych organizacji i Sto-
warzyszeń minionej kadencji, ser-
decznie dziękuje za zaangażowanie 
na rzecz społeczności lokalnych. 
Początek roku to również nowo-
roczne spotkanie samorządowców 
Śląskiego Stowarzyszenia Samo-
rządowego z Księdzem Biskupem 
Czają oraz walne: Związków Gmin 
Dolna Małapanew, Gminnej Spółki 

Wodnej, Śląskiego Stowarzysze-
nia Samorządowego, Aglomeracji 
Opolskiej, OROT, Spółki Moj oraz 
zebranie przedstawicieli BS Łub-
niany. Jak co roku, spotkaliśmy się 
z rolnikami naszej gminy i całego 
powiatu na podsumowaniu dzia-
łalności ODR Łosiów. W dalszym 
ciągu wspólnie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
kontynuowany jest program usu-
wania azbestu (złożono 42 wnioski 
osób indywidualnych i 2 gminne).
Przeprowadzono kilka rozmów 
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia oraz inwestorem na temat uru-
chomienia filii Ośrodka Zdrowia 
w Kadłubie Turawskim.
W I półroczu realizowaliśmy zada-
nia związane z przygotowaniem 
do wyborów Prezydenta RP.
W minionym okresie uczestni-
czyłem również w następują-
cych uroczystościach i  impre-
zach:

• w inauguracyjnym posie-
dzeniu Młodzieżowej Rady 
Gminy Turawa,

• w festynie rodzinnym 
w Ligocie Turawskiej 
i Osowcu,

• w olimpiadzie przedszkola-
ków na boisku w Kotorzu 
Małym,

• w nadaniu przez Dom 
Dziecka w Turawie „Turaw-
skiemu Pomnikowi Przy-
rody”, dębowi bezszypułko-
wemu imienia Klemens,

• w gminnych zawodach 
strażackich OSP w Ligocie 
Turawskiej,

• w gminnym konkursie 
kroszonkarskim w Ligocie 
Turawskiej,

• w uroczystości obchodów 
105-lecia OSP w Kadłubie 
Turawskim,

• w turawskich biegach prze-
łajowych „Bieg po Życie”,

• w pucharze Wójta w piłce 

nożnej juniorów i trampka-
rzy Kotórz Mały.

Organizowano również turniej klas 
I-III szkół podstawowych w piłce 
nożnej – „Talentiada”.
Jeziora turawskie i promocja
Jak już wcześniej wspomniałem 
w ostatnim sprawozdaniu z działal-
ności, jednym z priorytetów była 
walka o piętrzenie wody w Jezio-
rze Turawskim. Nasze starania 
o odpowiedni poziom wody (a tym 
samym rozwój turystyki na naj-
bliższe 20 lat) zakończyły się suk-
cesem. W miesiącu kwietniu upra-
womocniła się decyzja pozwolenia 
wodnoprawnego na piętrzenie wód 
w Zbiorniku Turawa. Przed sezo-
nem turystycznym będzie groma-
dzone około 70–75 mln metrów 
sześciennych wody, a do końca 
września ma być około 58 mln 
metrów sześciennych. Gwałtowny 
zrzut wody od 7 do 9 lipca (około 36 
metrów sześciennych/s) spowodo-
wane suszą i koniecznością zasile-
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nia rzeki Odry spowodował nie-
wielki w porównaniu z minionymi 
latami zakwit. Nadal na Jeziorze 
Dużym są idealne warunki żeglar-
skie i wędkarskie. W takich warun-
kach dobrze czują się ptaki chro-
nione. Ilość i jakość wody w Jeziorze 
Dużym oraz znaczne inwestycje 
nad Jeziorem Średnim spowodo-
wały zwiększony napływ tury-
stów i pobudzenie aktywnej dzia-
łalności gospodarczej.
• 24 marca odbyło się coroczne 

spotkanie przed sezonem 
turystycznym,

• 15–16 maja gościliśmy nad 
jeziorami uczestników 
dwóch wizyt studyjnych: 
w ramach LGR Opolszczy-
zna, była to zaprzyjaźniona 
grupa rybacka ze Szwecji, 
a w ramach Regionalnej 

Organizacji Turystycznej 
dziennikarzy Ukraińskich 
stacji telewizyjnych,

• 23- 24 maja zorganizowano 
regaty w ramach Pucharu 
Polski Delphia 24 FLEXI-
STAV CUP,

• 27–28 czerwca organizowa-
liśmy z Jacht Klubem Opol-
skim regaty o puchar Wójta, 
będące zarazem pucharem 
Śląska,

• 28 czerwca z radiem Doxa 
organizowaliśmy Piknik 
rodzinny nad Jeziorem Śred-
nim „Powitanie Lata”.

Wspólnie ze Związkiem Gmin 
Dolna Małapanew uczestniczy-
liśmy w Targach Turystyki w Cho-
rzowie, gdzie foldery o atrakcjach 
turystycznych Gminy cieszyły 
się ogromną popularnością. Na 

naszych zbiornikach organizo-
wano również zawody wędkar-
skie o puchar Wójta i z okazji dnia 
dziecka.
Na Ogólnopolskiej Konferencji 
„Natura 2000 Naszą Szansą” byłem 
oficjalnym prelegentem, a temat 
mojego wystąpienia to „Gmina 
Turawa jako przykład obszaru 
Natura 2000”, gdzie bardzo szczegó-
łowo omówiłem problemy z zakwi-
taniem i piętrzeniem wody w Jezio-
rze Dużym.
8 czerwca w  Urzędzie Gminy 
Turawa odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji Rolnictwa, 
Środowiska i Rozwoju Wsi Sej-
miku Województwa Opolskiego 
zakończone wizytacją jezior. Temat 
mojego wystąpienia to: „Czystość 
jezior turawskich warunkiem ich 
wielofunkcyjnego wykorzysta-

nia”. W ramach tworzenia „Sieci 
Najciekawszych Wsi” odbyły się 
spotkania w Pawłowicach oraz 
w Zakrzowie Turawskim, a do 
udziału w projekcie został zapro-
szony Zakrzów Turawski.
W minionym półroczu odwiedzi-
łem jubilatów z okazji 90 urodzin 
oraz starszych, tj. 20 osób, w tym 
tylko jednego mężczyznę i jedną 
100 – latkę – Panią Kazimierę Pla-
mitzer z Węgier.
Brałem również udział w pogrze-
bach – Wójta Polskiej Cerekwi Pani 
Krystyny Helbin oraz byłych Wój-
tów Pana Pawła Smolarka z Kom-
prachcic i pana Dietera Wystuba 
z Łubnian.

Dziękuję wszystkim za 
współpracę w minionym 
półroczu br. 

REALIZOWANE INWESTYCJE w I POŁROCZU 2015r.

L.p. ZADANIE KWOTA WYKONANIE

1. Asfaltowanie dróg gminnych -  ulic Klonowej i Bukowej  w miejscowości Turawa – Marszałki 81 933,28 zł maj 2015r.

2. Asfaltowanie ulica Pogodna w Kotorzu Małym wraz z włączeniem oraz wykonaniem zjazdu na drogę 
powiatową nr 1705 O 149 660,34 zł maj 2015r.

3. Asfaltowanie ulica Wiosenna w Kotorzu Małym wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O 77 024,43 zł maj 2015r.

4. Asfaltowanie ul. Dębowa Bierdzany etap I (dofinansowanie FOGR) 116 020,71 zł przekazany plac 
budowy

5. Asfaltowanie ul. Dębowa Bierdzany etap II 70 245,72 zł przekazany plac 
budowy

6. Asfaltowanie ul. Nadleśna Bierdzany etap I 51 314,75 zł przekazany plac 
budowy

7. Asfaltowanie ul. Dobrodzieńska Ligota Turawska 90 899,53 zł przekazany plac 
budowy

8. Asfaltowanie ul. Leśna Kadłub Turawski 84 723,12 zł przekazany plac 
budowy

9. Asfaltowanie ul. Kolanowska Zawada etap I 57 766,85 zł przekazany plac 
budowy

10. Asfaltowanie ul. boczna Cmentarnej Osowiec 49 027,76 zł przekazany plac 
budowy

11. Remont bieżący pokrycia dachowego na budynku byłej OSP w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14b 49 420,54 zł styczeń 2015r.

12. Wymiana okien w sali gimnastycznej oraz odnowienie elewacji budynku w  Zakrzowie Turawskim 
przy ul. Głównej 20. 9 542,34 zł styczeń - luty 

2015r.

13. Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej – ul. Opolskiej w miejscowości Węgry 11 931,00 zł styczeń - czer-
wiec 2015r.

14. Remonty bieżące dróg gruntowych 119 260,94 zł maj - lipiec 2015r.

15. Remonty bieżące dróg asfaltowych 44 003,24 zł maj - lipiec 2015r.

16. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turawa 33 943,75 zł czerwiec - wrze-
sień 2015r.

17. Wymiana pokrycia dachowego na budynku CARITAS w Kotorzu Małym 88 725,91 zł przekazany plac 
budowy

18. Montaż siłowni zewnętrznej Zawada 20 000,00 zł lipiec 2015r.

19. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 umowa z PK 516 616,48 zł

Razem 1  722 060,69 zł
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Z prac Rady Gminy Turawa
ARTUR GALLUS PRZEWODNICZĄCY RG

Rada Gminy spotykała się od 
wydania ostatniej Fali na 2 
sesjach. W  czasie ich trwania 
zajmowano się następującymi 
sprawami:
VII Sesja 19.06.2015 r. abso-
lutoryjna na której:
• Przedstawiono sprawozdanie 

z realizacji budżetu Gminy za 
2014 r.

• Odczytano opinię RIO nt. 
sprawozdania z  wykonania 
budżetu Gminy za 2014 r.

• Przedstawiono wniosek Komi-
sji Rewizyjnej w  sprawie 
udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy i odczytano 
opinię RIO o wniosku Komi-
sji w  sprawie udzielenia 
absolutorium. 

• Przeprowadzono dyskusję 
na temat realizacji budżetu.

• Przedstawiono sprawozda-
nie finansowe za 2014 r. – 
podjęto uchwałę w  sprawie 
zatwierdzenia sprawozdań 
Gminy Turawa za 2014 r. Za 
przyjęciem uchwały głoso-
wało 13 radnych, przeciw – 
0, wstrzymało się – 0.

• Podjęto uchwałę o  udziele-
niu absolutorium Wójtowi 
Gminy Turawa za 2014 r. Za 
przyjęciem uchwały głoso-
wało 13 radnych, przeciw – 
0, wstrzymało – 0.

oraz podjęto następujące uchwały:
• w  sprawie określenia zasad 

przyznawania diet sołty-
som i  przewodniczącemu 
zarządu osiedla. Za przyję-
ciem – 8 radnych, przeciw – 

1 radny, wstrzymało się – 4.
• w  sprawie zmiany budżetu 

Gminy w  2015 r., Za przy-
jęciem – 12, przeciw – 1, 
wstrzymało się – 1.

• w  sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego obszaru administra-
cyjnego wsi Kotórz Mały 
i części miejscowości Węgry 
przy ulicy Węgierskiej, 
uchwalonego Uchwałą Nr 
XXXVI/224/2014 Rady 
Gminy Turawa z  dnia 9 
października 2014 r., publiko-
wanego w  Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opol-
skiego w dniu 21 października 
2014 r.  poz. 2306, Za przyję-
ciem 12 radnych, przeciw – 1, 
wstrzymało się – 0.

• w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
części obszaru wsi Zawada 
uchwalonego Uchwałą Nr 
XX/125/2012 Rady Gminy 
Turawa z  dnia 7 grudnia 
2012 r., publikowanego 
w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego 
w  dniu 15 stycznia 2013 
r., poz. 163, Za przyjęciem 
12 radnych, przeciw – 1, 
wstrzymało się – 0.

• w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 

części obszaru wsi Zawada 
uchwalonego Uchwałą Nr 
XXII/138/2013 Rady Gminy 
Turawa z dnia 7 lutego 2013 
r., publikowanego w  Dzien-
niku Urzędowym Woje-
wództwa Opolskiego w dniu 
20 marca 2013 r., poz. 758. Za 
przyjęciem 12 radnych, prze-
ciw – 1, wstrzymało się – 0.

Przegłosowano również do 
realizacji przez Wójta wnio-
ski złożone przez radnych 
w sprawie:
• W  spwrawie wystąpie-

nia do Komisariatu Policji 
w  Ozimku o  wyjaśnienie 
przyczyny zaniechania zgło-
szenia interwencji w  mie-
siącu czerwcu 2015 r. przez 
mieszkańca Turawy.

• W  sprawie naprawy par-
kingu przy ul. Lipowej 
w Osowcu.

• W  sprawie zawieszenia 
lampy na ul. Ostrów nr 2.

• Zwrócenia się do właściciela 
działki nr 288 km 2 w Ligo-
cie Turawskiej o  koszenie 
trawy.

• W  sprawie zabezpieczenia 
i naprawy obiektu po byłych 
toaletach w  miejscowości 
Węgry – własność Gminy 
Turawa.

• W sprawie naprawy odcinka 
drogi Szkolnej w Węgrach (50 
mb).

VIII Sesja Nadzwyczajna 
17.07.2015 r. zwołaną na pod-

stawie art. 20 ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z  2003 r. poz. 594) na wnio-
sek Wójta Gminy Turawa, na 
której podjęto następujące 
uchwały:

• w sprawie utworzenia odręb-
nego obwodu głosowania 
dla przeprowadzenia refe-
rendum ogólnokrajowego, 
zarządzonego na dzień 6 
września 2015 r. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 15 
radnych, przeciw – 0, wstrzy-
mało się – 0.

• w sprawie powołania Zespołu 
ds. zaopiniowania kandy-
datów na ławników sądów 
powszechnych. Za przyję-
ciem głosowało – 15 radnych, 
przeciw – 0, wstrzymał się – 0. 

• w  sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o  kandy-
datach na ławników sądów 
powszechnych, Za przyję-
ciem głosowało – 15 radnych, 
przeciw – 0, wstrzymał się – 0. 

• w  sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta 
Gminy Turawa. Za przyję-
ciem głosowało – 15 radnych, 
przeciw – 0, wstrzymał się 
– 0.

Więcej informacji na stronie 
www.bip.turawa.pl
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Trąba powietrzna  
nad turawskimi lasami

Turawska oświata publiczna 
w roku szkolnym 2015/16

ALFRED KUPKA

JERZY MUSIELAK

W sobotni wieczór, dn. 18 lipca 
tego roku, ok godziny 20:10–20:15 
nad turawskimi lasami przeszła, 
sądząc po obrazie zniszczeń, praw-
dopodobnie trąba powietrzna. 
Dotknięte zostały tym zjawiskiem 
nieokiełznanych sił przyrody lasy 
przede wszystkim Leśnictwa Rzę-
dów. Pasmo zniszczeń zaczyna 
się około 1km na północ od leśni-
czówki Turawa przy drodze do 
Bierdzan i Ligoty, tzw. Szlakówki. 
Największe spustoszenia dokonała 
tuż przed rzeczką Brynicą i sta-
wami Prawołsowa- po lewej i pra-
wej stronie drogi. Trąba rozwinęła 
się właśnie w otwartym terenie, za 
wsią Jełowa w północno-zachod-
nim rejonie tych stawów. Po osią-
gnięciu maksimum niszczyciel-

skiej siły, uderzyła z kierunku 
północno-zachodnim w pasie sze-
rokości ok.1km w lasy tego leśnic-
twa. Najwięcej po zachodniej stro-
nie Szlakówki, ale też jeszcze i na 
zachód w stronę Rzędowa, by 
na szczęście nad łąkami Imie-
lec i tamtym lotniskiem wyga-
snąć. W przeciwnym wypadku, 
uderzając z poprzednią siłą w tę 
wieś dokonałaby niewyobrażal-
nych zniszczeń w budownictwie. 
Mieszkańcy mogą tylko dzięko-
wać Bogu, iż tak się nie stało. Uległ 
zniszczeniu drzewostan różnych 
faz wzrostu i gatunków drzew 
na obszarze ok. 10ha w ilości 3 
tysiące metrów sześciennych. 
Straty finansowe wynoszą ok. 500 
tyś. złotych. Obecnie trwają prace 

przy usuwaniu szkód. W pierw-
szej kolejności podjęto się upo-
rządkowania dróg dojazdowych 
i przeciwpożarowych. Obecnie 
trwają prace przy sortowaniu 
uszkodzonych drzew z podziałem 
na klasy przydatności. Przedsta-
wiam niżej kilka zdjęć tych spu-
stoszeń ze zbiorów nadleśnictwa 
Turawa, autorstwa pana Józefa 
Matyska. Szczegółowych infor-
macji, za które serdecznie dzię-
kuję, udzielił mi nadleśniczy Nad-
leśnictwa Turawa Pan mgr inż. 
Grzegorz Bielecki.
Nasunęła mi się myśl o pewnej 
analogii występujących u nas, 
choć rzadko, takich letnich trąb 
powietrznych. Jak pisze ostatni 
hrabia na Turawie Hubertus von 

Garnier-Turawa w swoich pamięt-
nikach, iż latem 1931r. lasy turaw-
skie spustoszył, jak to nazwał, 
straszliwy letni huragan i znisz-
czył 72tyś. metrów sześciennych 
drzew.

W placówkach prowadzonych 
przez Gminę Turawa rok szkolny 
rozpocznie 214 gimnazjalistów, 
415/386 uczniów w czterech szko-
łach podstawowych i 238/249 
przedszkolaków w pięciu przed-
szkolach i  dwóch oddziałach 

przedszkolnych.
Wzrost ilości dzieci w podsta-
wówkach, a spadek w przedszko-
lach spowodowany jest tym, że 
od 1.09.2015 obowiązek szkolny 
objął dzieci sześcioletnie, uro-
dzone w drugiej połowie roku. 

Spowodowało to konieczność 
utworzenia dwóch klas pierw-
szych w Osowcu i w Zawadzie.. 
Liczba uczniów w poszczegól-
nych szkołach: PG Turawa-214 
w poprzednim roku196, PSP Oso-
wiec -159/138, PSP Ligota Turaw-

ska -81/77, PSP Zawada 126/118, 
PSP Bierdzany -49/53, PP Turawa 
– 47/51, PP Kotórz Mały 40/43, PP 
Węgry 47/51, PP Zawada 40/40, 
PP Bierdzany -28/21, OP Oso-
wiec -16/22, OP Zakrzów Turaw-
ski 20/25. »
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» Uczniów do gimnazjum i szkół 
podstawowych w Ligocie, Zawa-
dzie i Osowcu wozić będzie- jak 
w roku poprzednim PKS Opole.
Remonty: w  bieżącym roku 
przeważały drobne prace kon-
serwacyjne, większe remonty 
w  szkołach w  Ligocie i  Zawa-
dzie spowodowane konieczno-
ścią przygotowania klas dla więk-

szej ilości pierwszoklasistów.
1. Szkoła Zawada – rozbiórka 

trzonu kominowego, uzu-
pełnienie pokrycia dachu, 
uzupełnienie podsufitki, 
roboty malarskie pomiesz-
czenia.

2. Przedszkole Węgry – 
wykonanie tynków na 
zadaszeniach przy wej-

ściach – głównym i kuchen-
nym, wymiana podłogi 
w  pomieszczeniu szatni 
na parterze, zdjęcie sta-
rej, wykonanie wylewki 
wyrównującej, nałożenie 
wykładziny.

3. Szkoła Ligota Turawska 
– wykonanie nadproża 
i  wyburzenie fragmentu 

ściany celem powiększenia 
klasy, roboty wykończe-
niowe, malowanie.

Szkołą Bierdzany, roboty malar-
skie w klasie na parterze z wyko-
naniem naprawy tynków - do 
wykonania roboty dekarskie na 
sześciu lukarnach.

Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych 
Gminy Turawa lata 2011-2015
JERZY MUSIELAK

Na zakończenie nauki w szkołach 
podstawowych przeprowadzany 
jest zewnętrzny sprawdzian kom-
petencji uczniów.
Tabela prezentuje wyniki szkół 
naszej gminy. Warte podkreśle-
nia jest że średnia gminy jest pra-
wie zawsze wyższa od średniej 
województwa.

szkoła 2011 2012 2013 2014 2015

PSP Bierdzany 25,1       23,9 22,2 19,3 65,6

PSP Ligota 26,2          22,9 25,8 23,1 68,6

PSP Osowiec 21,9 20,6 23,5 26,7 72,4

PSP Zawada 25,8 21,3 24,2 24,9 62,9

SSP Węgry 29,2 23,6 26,7 26,0 61,4

średnia gminy 25,2 22,4 24,7 24,3 66,4

średnia województwa 25,1 22,2 23,5 25,2 66,1

Kolejna reforma oświaty  
na terenie Gminy Turawa
JERZY FARYS

Gdy ukaże się ten artykuł, będzie 
już wrzesień, rozpocznie się nowy 
rok szkolny. Media – jak zwykle 
– będą się pastwiły nad stanem 
polskiej edukacji: coś muszą kry-
tykować, a najlepiej szkoły, bo 
każdy do niej uczęszczał, uczęsz-
cza albo będzie uczęszczał. Zbliża 
się termin referendum, niedługo 
odbędą się wybory. Chciałbym 
być złym prorokiem, ale mogę już 
dziś przewidzieć, jak będą wyglą-
dały dyskusje przedwyborcze, od 
lewicy po prawicę poprzez cen-
trum, a także grupy bez programu. 
Opinię publiczną trzeba czymś 
zająć i będzie się dużo dyskuto-
wało o stanie polskiej oświaty. 

Piszę z przekąsem: obecnie jest 
źle, ale w przyszłości będzie lepiej. 
Wszystko, co do tej pory zrobiono 
w kraju, w myśl polityków opozy-
cji, zasługuje wyłącznie na kry-
tykę, zaś rządzący bronią tego, 
czego we własnym mniemaniu 
dokonali. My, obywatele, jeste-
śmy im potrzebni tylko do wybo-
rów. Może nas odwiedzi jakiś 
znany polityk, z  zaangażowa-
niem opowie o swojej wspania-
łej wizji państwa i czego dokona. 
Wybory miną, a politycy będą 
mieli ważniejsze sprawy, niż zaj-
mować się motłochem, przypo-
mną sobie o nas za kolejne cztery 
lata. Wtedy znowu przyjadą -jedni 

krytykować – opozycja, a elita 
rządząca będzie zachwycać się 
swoimi osiągnięciami. W mię-
dzyczasie będziemy emocjono-
wać się politykami: kolejnymi 
aferami podsłuchowymi, pro-
cesami o zniesławienie. Wiem, 
z kim nowy rząd będzie w koalicji, 
gdyż jest taka jedna partia, która 
zawsze jest w koalicji.
Coraz częściej w mediach mówi 
się o kolejnej reformie w oświa-
cie, bo w naszym kraju wszystko 
trzeba krytykować. Było „złe” 
szkolnictwo ośmioklasowe, więc 
ogromnym kosztem wprowa-
dzono w 1999 r. gimnazja. Po zaled-
wie szesnastu latach politycy, któ-

rzy wszystko wiedzą najlepiej, ale 
co najważniejsze, muszą się czymś 
zająć, proponują kolejną reformę. 
Powrót do czego, czego już nie ma. 
Polska jest „państwem bogatym” 
i stać ją na wyrzucanie pieniędzy 
podatników na kolejną reformę. 
Moje pytanie jest retoryczne, po co 
zmieniać, jeżeli wszystko dobrze 
funkcjonuje? Być może na tere-
nie Gminy znowu odżyją wspo-
mnienia o waśniach i kłótniach 
sprzed szesnastu lat, gdy refor-
mowano naszą oświatę.
Tak naprawdę w artykule tym 
chciałem przedstawić reformę 
oświaty, którą zaczęto wprowa-
dzać w latach 1978–79. Wdrażano 
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wtedy powszechną dziesięciolet-
nią szkołę średnią. Przerwano ją 
w roku szkolnym 1980–81. Być 
może z tą obecną reformą będzie 
podobnie, jak z tą przed trzydzie-
stu pięciu laty – z dużej chmury 
mały deszcz, skończy się tylko 
na „gadaniu”. Jeżeli nasi włoda-
rze będą musieli przeprowadzić 
kolejną reformę w oświacie, to 
podaję im propozycję, jaką wypra-
cowali nasi radni w 1978 r.
Na sesji Gminnej Rady Narodo-
wej w Turawie w dn. 30.11.1978 
r. w sali Zakładowego Domu Kul-
tury w Osowcu radni omawiali 
sprawy oświaty na terenie gminy 
i reformę oświaty, gdyż miało być 
wprowadzone nauczanie dziesię-
cioletnie w szkołach podstawo-
wych. Benedykt Kulig – starszy 
wizytator opolskiego kurato-
rium – poinformował, że pro-
gram reformy oświaty na tere-
nie gminy został zatwierdzony 
na Plenum Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w Opolu. Miały być 
utworzone dwie zbiorcze szkoły 
podstawowe 10-letnie w Turawie 
i Osowcu, pozostałe szkoły miały 
być placówkami filialnymi:

W  Turawie dla miejscowości: 
Turawa, Kotórz Mały, Kotórz 
Wielki, Rzędów, Kadłub Turaw-

ski, Ligota Turawska i Zakrzów 
Turawski. Miał ulec likwidacji 
punkt filialny w Kotorzu Wiel-
kim. Do klas I–III miał być obni-
żony stopień organizacyjny szkół 
w Ligocie Turawskiej, Zakrzowie 
Turawskim i Kotorzu Małym, zaś 
w Kadłubie Turawskim miała 
zostać utworzona filia dla klas I–VI 
dla Ligoty Turawskiej i Zakrzowa 
Turawskiego od klasy IV do VI. Od 
klasy VII młodzież miała dojeżdżać 
do 10-letniej szkoły w Turawie. Do 
turawskiej szkoły miało uczęsz-
czać 850 uczniów z 25 oddziałami 
klasowymi.

W Osowcu dla miejscowości: Oso-
wiec, Węgry Zawada, Bierdzany, 
Kolanowice i Jełowa. W Bierdza-
nach, Węgrach i Zawadzie miał 
być obniżony stopień organiza-
cyjny szkół do klas I–IV. Łączna 
liczba uczniów miała wynosić 
800 z 26 oddziałami klasowymi.
Celem zrealizowania przyjętych 
założeń reorganizacji sieci szkol-
nej na terenie gminy Turawa pla-
nowano:

Rozbudować istniejącą szkołę 
w Turawie o nowe skrzydło z 16 
pomieszczeniami do nauki, pełno-
wymiarową salę gimnastyczną, 
kompletnym blokiem żywienio-

wym ze świetlicą oraz pomiesz-
czeniami towarzyszącymi.
Rozbudować szkołę w Osowcu 
o 12 pomieszczeń do nauki, pełno-
wymiarową salę gimnastyczną, 
kompletny blok żywieniowy ze 
świetlicą oraz pomieszczeniami 
towarzyszącymi.

Planowano pozyskać wysoko 
kwalifikowaną kadrę nauczy-
cielską niezbędną dla potrzeb 
reformy, dlatego trzeba było 
zapewnić nowe mieszkania 
nauczycielskie. Najpilniejszą 
sprawą w  tamtych latach dla 
gminy było zabezpieczenie miesz-
kań dla nauczycieli w Turawie 
i Osowcu. Zachodziła potrzeba 
wybudowania w tych miejscowo-
ściach domów nauczycielskich dla 
12 rodzin, zaś na terenie gminy 
miano wybudować 34 braku-
jące mieszkania dla nauczycieli.

Reforma nauczania dziesięciolet-
niego w szkołach podstawowych 
nie została wprowadzona. W 1980 
r. w dobie kryzysu państwa pol-
skiego nie było stać na wprowa-
dzenie tak kosztownej reformy. 
Wybuchły wtedy strajki robot-
ników, mieszkańcy mieli dosyć 
już socjalizmu, chcieli wolności. 
Został wtedy założony wolny 

związek zawodowy Solidarność, 
któremu przewodniczył Lech 
Wałęsa. Nie będę wymieniał 
imiennie radnych Gminy Turawa 
z tego okresu, ale na sesji Gmin-
nej Rady Narodowej w Turawie 
w dn. 24.09.1981 r. jednogłośnie 
poparli apel egzekutywy komi-
tetu gminnego PZPR w Turawie 
o zachowaniu rozwagi i spokoju 
w trakcie niespokojnej sytuacji 
w Polsce. Stwierdzili, że miesz-
kańcy gminy będą znosić wszyst-
kie uciążliwości spokojnie, czemu 
nie służyła prowadzona przez Soli-
darność akcja protestacyjna skie-
rowana przeciwko władzy ludo-
wej. Radni zwrócili się z apelem 
do członków PZPR, ZSL, ZSMP 
i ZHP, organizacji związkowych, 
oraz wszystkich mieszkańców 
gminy o wyraźne opowiedzenie 
się przeciwko groźbie kontrre-
wolucji w Polsce. Podsumowując 
krótko, nie chcieli wolności poli-
tycznej. Wkrótce wprowadzono 
w Polsce stan wojenny, którzy na 
pewno nasi radni poparli, bo opo-
wiedzieli się za smutnym socjali-
zmem. Jaki to musiał być dla nich 
wstrząs, gdy w 1989 r. zmienił się 
ustrój w Polsce i nastała wolność.

Zaproszenie
ADAM BOCHENEK

Drodzy Czytelnicy.
Pragnę poinformować, że na zle-
cenie m.in.  Urzędu Gminy w Tura-
wie, przygotowany został przez 
telewizję TVS, program „Opolskie 
od kuchni”, w którym ukazujemy 
ciekawe miejsca z terenu naszej 

gminy, a także, przede wszyst-
kim, prezentujemy certyfikowaną 
potrawę regionalną. Zapraszam 
do oglądania całego cyklu, szcze-
gólnie zaś odcinka nr 5 „Turawa”, 
który wyemitowany zostanie 4 
października 2015 r. o godz. 17:10. 

Powtórki ukażą się 8 października 
o godz. 15:05 i 23:00 oraz 10 paź-
dziernika o godz. 13:45. 

Zachęcam do obejrzenia
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Fortuna kołem się toczy - ucieczka Grafa 
Hubertusa von Garnier z Turawy, (część I)
JERZY FARYS

Bardzo często na łamach Fali 
ukazywały się artykuły o losach 
rodziny Garnier, były to znako-
mite artykuły pana Alfreda Kupki 
z Turawy. Jednak nigdy nie uka-
zały się losy Hubertusa Garnier, po 
bezpardonowej ucieczce z Turawy 
w styczniu 1945. W tym artykule 
pragnę przedstawić krótki epizod 
jego ucieczki z Turawy w głąb Nie-
miec. Była to nie w pełni udana 
ucieczka, gdyż został on złapany 
w Czechach przez Rosjan, gdzie 
ograbiony stracił cały podręczny 
majątek łącznie z butami.

Graf Hubertus von Garnier 25 
listopada 1944 r. obchodził 70 
urodziny. Była to ostatnia wielka 
uroczystość hrabiego w Turawie. 
W czasie tej uroczystości miano 
świadomość, że zbliżała się rosyj-
ska ofensywa. Jednak wszyscy 
uczestnicy tej imprezy mieli 
nadzieję, że Śląsk nie upadnie. Uro-
czystość rozpoczęła się obiadem 
na 47 osób w wynajętym pokoju 
gościnnym u właściciela Zinner. 
Niestety, nie wszyscy zaproszeni 
goście dotarli. Wieczorem przyje-
chali państwo Aulock (z Poliwody 
lub Radawia). Toast urodzinowy 
wzniósł sołtys z Turawy. Wszyst-
kim zebranym za udział w uro-
czystości podziękował Hubertus.

Na początku stycznia 1945 r. 
odbyło się ostatnie polowanie. 
Nie było zbyt udane, gdyż mało 
upolowano. Mistrz myśliw-
ski Loeper ustrzelił ósmaka. 
Trzy tygodnie później zginął 
w  Volkssturmie – szturmie 

narodowym w obronie Opola. 

W styczniu 1945 r. do Turawy 
zbliżali się Rosjanie.
Graf Hubertus von Garnier 
postarał się finansowo przygo-
tować do ucieczki. Przelał 10000 
marek do Getyngi, córce Fredy. 
Kazał również zarezerwować 
sobie w  gotówce jako noli me 
tangere – nietykalne pieniądze 
20000 marek w Rentamt – urzę-
dzie gospodarczym. Miał otrzy-
mać 14000 marek od Saldern 
z  Horn, jako resztę zapłaty za 
sprzedane produkty oraz otwo-
rzył konto kredytowe na kwotę 
100000 marek w filii banku drez-
deńskiego. Złożył również duży 

depozyt w Deutsche Bank we 
Wrocławiu. Najprawdopodob-
niej zdeponował w nim zabytki 
i kosztowności. Przy takiej kwocie 
Hubertus czuł się zabezpieczony 
na wszelkie możliwości. Oprócz 
tego posiadał 15000 marek, które 
były zabezpieczone w hipotece 
Niendorf u barona Brandenstein 
z Meklemburgi. W jego oczach 
ważniejsze od jego zabezpiecze-
nia finansowego, było to co zro-
biła jego żona. Postarała się o spa-
kowanie dobytku z ubraniami 
i  futrami, a także z  jedzeniem. 
Całość zdeponowała u hrabiny 
Hagen w Harz i w Windischleuba. 
Także jego żona w bardzo mądry 
sposób zaoszczędziła środki spo-
żywcze na cały rok, gdy w Niem-
czech obowiązywały kartki na 
żywność. Hubertus zapewnił 
sobie bezpieczny azyl w Windi-
schlauba w Turyngii. W turaw-
skim tartaku pozostawił po sobie 
duży zapas drewna, o wartości 
100000 marek, którego nie mógł 
już sprzedać, gdyż od 1 grudnia 
1944 r. nie kursowały wagony 
towarowe. 

W dniu odjazdu przyjechał spe-
cjalny kurier z Radawia i pro-
sił o  wypłatę 10000 marek, 
które były wypłacane corocz-
nie ze względu na umowę leśną. 
Choć bardzo niechętnie, Huber-
tus przekazał te pieniądze. Był 
to właściwie prezent, gdyż już 
więcej z  Radawia drewna nie 
otrzymał. Pieniądze te przeka-
zał jako sąsiedzką przysługę. 7000 
marek wziął Bobi, żeby zapłacić za 

pobyt w szpitalu swojej żony Eli-
sabeth, która była w ciąży i miała 
rodzić we Wrocławiu. Poprzez te 
dwie ostatnie wypłaty Hubertu-
sowi Garnier pozostało łącznie 
17000 marek mniej. Hubertus 
chciał pobrać jeszcze pieniądze 
z opolskiej filii kasy pożyczkowej 
w Turawie, lecz w dniu, w którym 
chciał opuścić Turawę była już 
nieczynna. Pozostało mu tylko 
ok. 10000 marek gotówki, zaufał 
swoim zabezpieczeniom kredyto-
wym. Miał przez to do siebie pre-
tensje, że mógł zgromadzić więk-
szą kwotę w gotówce. 

W swoich wspomnieniach Huber-
tus von Garnier napisał, że nikt 
nie spodziewał się, że Rosja-
nie przekroczą niemiecką gra-
nicę, w ten sposób stracił zabez-
pieczony kapitał w hipotekach 
w  wysokości 150000 marek 
i depozyt bankowy w wysoko-
ści 200000 marek. Postanowił 
więc się udać do Windischleuba 
– miasta w Turyngii, oddalonego 
o 400 km od Turawy, do posiadło-
ści poety barona Börries Münch-
hausena. Był to wnuk słynnego 
barona Karla Münchhausena, nie-
mieckiego szlachcica, żołnierza, 
podróżnika i awanturnika, zna-
nego dzięki powieści Niezwykłe 
przygody Barona Münchhausena, 
którą napisał Rudolf Erich Raspe.

Termin wyjazdu Garnierów był 
wciąż przekładany, gdyż najstar-
szy syn Hubertusa – Bobi był 
fanatykiem politycznym i wierzył 
władzom, dlatego też tak późno, 
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w pośpiechu, nastąpił wyjazd 
Garnierów z Turawy. Również 
ze względu na ścisłe kontakty 
Bobiego z partią NSDAP Garnie-
rzy nie mogli wcześniej opuścić 
Turawy. Hubertus miał preten-
sje do władz, stwierdził, że partia 
okłamywała ludzi i nie mówiła 
o złej sytuacji na froncie. Jeszcze 
19 stycznia wszystkie zakłady 
bezprodukcyjne musiały praco-
wać, a zbliżali się Rosjanie. Bobi 
von Garnier postępował tak, jak 
kazała partia faszystowska. Pod-
porządkował się bezwarunkowo 
jej zaleceniom, dlatego rodzina 
Garnier miała tak mało czasu na 
przygotowanie się do ucieczki. 
Turawę opuszczono w pośpiechu 
4 samochodami: jednym samo-
chodem ciężarowym o pace zabu-
dowanej i dwoma samochodami 
ciężarowym typu plandeka bre-
zentowa. Czwarty samochód to 
najprawdopodobniej prywatny 
samochód osobowy Hubertusa. 

Na pożegnanie ze swoją „Małą 
ojczyzną” Hubertus von Garnier 
miał „prawdziwą pogodę”, -20ºC 
i zamiecie śnieżne, a była to noc 

19/20 stycznia 1945 r. W samocho-
dzie z zamkniętą naczepą jechał 
Sengelmann Bock z żoną, cięża-
rówkami z plandeką kierowały 
małżeństwa Jeschke i Barzeck. 
Byli to starsi ludzie w wieku 60–70 
lat. Czwartym samochodem kie-
rował najprawdopodobniej sam 
Hubertus. Pierwszy postój o 5.00 
rano odbył się u Wackelhausena 
w Naroku, gdzie przebywali 24 
godziny. W dalszej podróży zatrzy-
mali się jeszcze 3 razy. Trzy dni 
później zatrzymali się w pałacu 
Konradswaldau (Mrowiny) koło 
Świdnicy u szwagra Hubertusa – 
Eugena Kulmiz. Znajdowała się 
tam duża grupa uciekinierów, 
dla których brakowało miejsca 
w pomieszczeniach, dlatego spali 
na słomie, która była wyłożona na 
śniegu. Jednak Garnierzy dostali 
pokój. W Mrowinach przebywali 
4–5 dni. Rosjanie przekroczyli 
Odrę w Steinau (Ścinawa), dla-
tego musieli wyruszyć dalej. Poje-
chali do rodziny Schaffgotschens 
w Warmbrunn – Cieplice-Zdrój. 
Dołączyli do kolumny ucieki-
nierów z Głogówka, która nazy-
wała się Opperadorff. Panował 
tam spokój. Mieli jednak problem 
z końmi, które wieźli, gdyż jedyne 
miejsce, gdzie konie mogły prze-
bywać, była arena, lecz była ona 
zajęta przez cyrk Sarasani. Brak 
paszy dla koni zmusił ich po pię-
ciu przyjemnych dniach do dalszej 

podroży. Etapami jechali do Win-
dischleuba, celu podróży. Przyje-
chali do Kohren-Salis, 2 mile od 
celu, do miejscowości, która nale-
żała do poety barona Münchhau-
sena. Dowiedzieli się wtedy, że 
baronowa Münchhausen zmarła 
16 stycznia, a  pałac w  Windi-
schlauba na skutek nalotu miał 
zniszczone szyby w oknach, które 
były w naprawie. Pozostali więc 
przez ok. 14 dni w Kohren-Salis. 
Następnie pojechali do Windi-
schleuba w Turyngii i osiągnęli 
cel końcowy. Zostali przyjęci bar-
dzo serdecznie przez barona Bör-
ries Albrecht Conon August Hein-
rich Freiherr von Münchhausen 
(20.03.1874 – 16.03.1945 r.). Ucieki-
nierzy z Turawy dostali w pałacu 
dwa duże, ładne pokoje, które były 
dla nich zarezerwowane. Myśleli, 
że w spokoju mogą czekać na dal-
szy bieg wydarzeń. Nagle dowie-
dzieli się, że baron Münchhausen 
umiera. Popełnił samobójstwo, 
zażył środki nasenne po stracie 
żony i na skutek sytuacji poli-
tycznej, bo wkrótce mieli wejść 
Rosjanie. Jego ciało poddano kre-
macji. Żona Hubertusa von Gar-
nier zaczęła chorować, miała cięż-
kie zapalenie nerwów i nie mogła 
się poruszać. Jej prawa noga była 
całkowicie sztywna. Zostawała 
w łóżku nawet w czasie nalotów 
bombowych, a codziennie było ich 
wiele. Bobi w tym okresie przeby-

wał w szpitalu w Altenburg – mia-
sto obok Windischleuba, gdyż miał 
złamane żebro i uraz kolana. Kon-
tuzja nastąpiła, gdy był w Volks-
sturmie w czasie obrony Opola. 
Wszyscy martwili się o Renę – naj-
młodszą córkę Hubertusa, która 
była w Pradze, a następnie brała 
udział w ekspedycji ciężarówek 
do Berlina i zarobiła na niej 3000 
marek. Linia frontu z Rosjanami 
zbliżała się do Altenburga, była 
o 4 km od ich miejsca postoju. 

Rena powiedziała im, że znaj-
dują się w złym miejscu, gdyż 
powinni dotrzeć do Amerykanów, 
którzy znajdowali się przed Pil-
znem w Czechach. Tym bardziej, 
że niedaleko od Pilzna w Slabec 
(Slabce) mieli u znajomego księcia 
Croy w Czechach przygotowane 
dobre miejsce zamieszkania, dla-
tego postanowili tam pojechać. 

Uderz w stół, a...
ALFRED KUPKA

Gdy przeczytałem w  ostat-
nim numerze Fali artykuł Pani 
Ewy Boryckiej „Dzieci i  stary 
dąb...” wszystko było dla mnie 
w porządku, z wyjątkiem przed-
ostatniego zdania, iż powodem 
niezakwalifikowania się naszego 
zabytkowego dębu, przy szosie 
Turawa- Rzędów do konkursu 
„Drzewo roku” jest brak jego 
nazwy i małe zainteresowanie 
ze strony mieszkańców. Otóż nie 
mogło być zainteresowania, gdy 

nie była inicjatywa odpowiednio 
nagłośniona to raz, a poza tym 
zanika odczuwalnie pielęgnowa-
nie tradycji w wyniku znacznego 
napływu ludzi z różnych stron 
kraju i zmniejszania się popula-
cji ludności autochtonicznej. Musi 
spłynąć trochę wody Małą Pan-
wią, zanim ta nowa społeczność- 
mam na myśli ludzi mieszkają-
cych krócej niż jedno pokolenie 
tj. 20–25 lat- dobrze się zintegruje 
i wytworzymy wspólnie, w opar-

ciu o zastane na miejscu war-
tości, nową tradycję i umiłowa-
nie swojej małej ojczyzny. I tutaj 
dobrą robotę robią młodzi ludzie 
z  Wielkiego Księstwa Turaw-
skiego i Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Turawskiej i nie wolno 
ich pomijać przy żadnych lokal-
nych inicjatywach.
W  wyniku tegoż artykułu 
o chwalebnym zaangażowaniu 
się w  sprawę wychowanków 
i wychowawców z naszego Domu 

Dziecka i ogłoszenia konkursu na 
nazwę dębu, czekałem niecier-
pliwie na podanie do publicznej 
wiadomości, gdzie i kiedy można 
zgłosić swoje propozycje. Nie 
doczekałem się! Za to pewnego 
poranka przy śniadaniu usły-
szałem zdumiony w Radiu Opole 
i audycji Pani Redaktor Barbary 
Tyslik- i przecieram uszy, żeby 
lepiej rozumieć- że przy naszym 
„świętym dębie” odbywa się wła-
śnie uroczystość nadania mu imie-
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» nia „Klemens” i wtedy dla mnie 
już nic nie było w porządku. Spo-
tkanie, na którym obecni byli 
wychowawcy i wychowanko-
wie Domu Dziecka, uczniowie PG 
w Turawie z nauczycielem historii 
i członkiem Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Turawskiej w jed-
nej osobie mgr Jerzym Farysem, 
uświęcił nasz ksiądz proboszcz 
Rajmund Kała i uświetniły swoją 
obecnością osoby ze świata nauki, 
administracji terenowej i Nadle-
śnictwa Turawa. A ja o niczym 
nie wiedziałem! Napisałem wyżej 
„świętym dębie”, gdyż w czasach 
mojego dzieciństwa, a to z górą już 
ponad 70 lat temu, na rosnące 
tam wtedy dorodne trzy dęby 
(dwa obok siebie po prawej stro-
nie szosy do Rzędowa, a jeden 
ten ze statusem pomnika przy-
rody po lewej stronie) mówiło 
się „Die Heiligen drei Eichen” 
tzn. Święte Trzy Dęby. Nikomu 
wtedy nawet na myśl nie przy-
szło, żeby najokazalszemu z nich 
dawać jakieś imię, gdyż równało 
się to nieomal świętokradztwu. 
Od niepamiętnych czasów na 
dwóch z nich wisiały kapliczki 
wotywne i często paliły się zni-
cze. Tylko wtajemniczeni wie-
dzieli, komu one świecą. Około 
1995 roku jeden z dębów po pra-
wej stronie szosy rozleciał się ze 
starości, choć już przed wojną, 
a i po wojnie jego pień wzmac-
niano betonowymi plombami. 
Kapliczka z niego zawisła potem 
na tym po lewej stronie szosy. 
Także od niepamiętnych czasów, 
przed tym właśnie dębem leży 
kamienna ława, która, co wiem 
na pewno z przekazu rodzinnego, 
już w 1860 roku tam leżała. Teraz 
coraz bardziej się nachyla pod-
noszona jednostronnie, pomimo 
swego ciężaru, przez korzenie 
rosnącego wciąż dębu. Ława jest 
pięknie wypolerowana, a koszt jej 
wykonania z jednolitego głazu był 
zapewne wtedy tak znaczny, że 
tylko ważna przyczyna skłoniła 
fundatora do tego wydatku. Przy-
puszczam, że zlecił jej wykonanie 
i ustawienie przed dębem Hrabia 
Konstantin I von Garnier- Turawa 
1853–1861, dziadek ostatniego 

Hrabiego na Turawie Hubertusa 
von Garnier- Turawa. Ciekawym 
tego tematu podaję, iż już dwa 
razy w latach 2003 i 2004 tro-
chę o owych dębach napisałem. 
A to w kwartalnikach „Fala” nr 
2/53/2003 i 3/58/2004 w opowia-
daniach „Nasze leśne Denkmalki-
-Pomniki i „O naszych Rołbsikach 
opowieść V o trzech dębach”.
Teraz wracam do właściwego 
tematu nadania imienia naszemu 
„świętemu” dębowi o  statusie 
pomnika przyrody. Według 
artykułu Pani Ewy Boryckiej 
z poprzedniej Fali inicjatorami 
nadania imienia są wychowanko-
wie i wychowawcy Domu Dziecka 
i to się chwali. Jednak jako mło-
dzi ludzie i nieznający dogłębnie 
tutejszych dziejów skazani byli 
na pomoc i porady z zewnątrz, ale 
z niej- z powodu słabego nagło-
śnienia sprawy- może mało sko-
rzystali. I na skutek zbiegu, dla 
mnie niejasnych, okoliczności 
mogło dojść do nadania imienia 
„Klemens”, które to imię nie ma 
absolutnie żadnego osadzenia 
w tutejszych dziejach. Wiem, że 
już teraz prawdopodobnie nikt się 
nie podejmie, aby sprawę odkrę-
cić, ale mam prawo powiedzieć, 
iż to imię przy całym moim dla 
niego szacunku, tutaj jest nie na 
miejscu. I choć było 14 papieży 
o  tym imieniu, to pontyfikat 
żadnego z nich nie przypada na 
lata 1615–1625 tj. gdy kiełkował 
i „rodził się” nasz dziś 390 letni 
dąb. A ten najbliższy pontyfika-
tem Ojciec Święty Klemens VIII 
1592–1605, który w 1594 roku ogło-
sił świętym patrona Górnego Ślą-
ska, zwanego apostołem ludów 
słowiańskich, naszego świętego 
Jacka z Kamienia Śląskiego, sam 
nie był świętym tylko surowym 
okrutnikiem, który niewinnych 
ludzi na śmierć skazywał. I żad-
nej innej osobistości o  imieniu 
Klemens -jako trafnego i godnego 
patrona naszego dębu nie znam 
ja, ani żadna z wielu osób przeze 
mnie o to zapytanych i uważam, 
iż stało się to w wyniku pośpiechu 
jak wypadek przy pracy, który 
każdemu może się zdarzyć. Dla-
tego pomimo wielu starań wło-

żonych w przygotowanie całego 
przedsięwzięcia musiało się tak 
stać, gdyż przypuszczam, iż pro-
pozycje imienia wpłynęły tylko 
z grupy młodocianych i gimna-
zjalistów. A przecież to nie były 
wybory imienia dla kotka czy 
pieska, albo innego domowego 
inwentarza tylko dla unikal-
nego dębu, pomnika przyrody 
o znaczeniu krajowym, predys-
ponowanego do pierwszeństwa 
w skali całego państwa, mogą-
cego być obiektem pokazowym 
i chlubą w jego posiadaniu dla 
całego regionu. Także Pani Redak-
tor Radia Opole Barbara Tyslik, 
którą bardzo, a bardzo poważam 
i szanuję za tyle dotychczas uda-
nych i cennych audycji populary-
zujących dzieje i przyrodę naszej 
pięknej śląskiej ziemi tutaj zbyt-
nio się pospieszyła i nie wiem 
czym się kierowała, to imię popie-
rając. Można odnieść wrażenie, 
że komuś zależało na pospiesz-
nym stworzeniu faktu dokona-
nego nadania tegoż imienia. Żal 
i  frustracja ogarnia mnie, gdy 
pomyślę, iż tyle zapału, pracy, 
zabiegów, a i kosztów poszło na 
marne jest już nie do cofnięcia 
nadanie imienia, które na pewno 
nie uzyska uznania i aprobaty 
-i słusznie- większości tutejszego 
społeczeństwa. Gdy oddawałem 
do druku pierwotną wersję tego 
artykułu, dowiedziałem się, iż 
były rozplakatowane odnośne 
zawiadomienia o przyjmowaniu 
propozycji imienia dla naszego 
dębu. Oraz iż wyboru imienia 
spośród zgłoszonych dokonało 
specjalne jury. Otóż oświadczam, 
że nie widziałem żadnego tako-
wego zawiadomienia na tablicy 
ogłoszeń na ulicy Rzecznej oraz 
iż w takim razie nie nasi mło-
dzi ponoszą odpowiedzialność za 
wybór z listy zgłoszonych takiego 
a nie innego imienia- tylko sza-
nowne jury. Wskazane byłoby, 
aby w najbliższej Fali opubliko-
wano, jakie były propozycje imie-
nia i uzasadnienie wyboru doko-
nanego przez jury w składzie? 
właśnie imienia Klemens. Gdy-
bym wiedział, gdzie i kiedy można 
składać swoje propozycje imienia 

naszego „świętego” dębu, byłbym 
to uczynił i uzasadnił.
Moje propozycje byłyby:

Opcja 1.
Ondraszek – czeski odpowied-
nik polskiego Andrzeja i  nie-
mieckiego Andreas. Pan Andrzej 
Kochcicki, Pan na Turawie i Cho-
torzu, Lublińcu i Koszęcinie i Koźlu 
w latach 1600–1629, najbogatszy 
w tym czasie szlachcic na Gór-
nym Śląsku, dwukrotnie staro-
sta Księstwa Opolsko-Racibor-
skiego 1619–1620 i  1622–1626. 
Imię jego powszechnie wyma-
wiano wówczas jako Ondra-
szek, gdyż gwara śląska miała 
wtedy znaczne, a i teraz jeszcze 
ma choć w dużo mniejszym stop-
niu, naleciałości czeskie. A języ-
kiem kancelaryjnym, a i potocz-
nym w wielu domach szlacheckich 
na Górnym Śląsku, gdy wchodził 
w skład Królestwa Czech był wła-
śnie ten język.

Opcja 2.
Propozycją drugą byłoby imię 
Maciej- od imienia wtedy miło-
ściwie tu panującego króla rzym-
skiego, cesarza Rzeszy Niemiec-
kiej, króla Czech i Węgier i Pana 
całego Śląska Macieja Habsburga 
1612–1619 lub jego następcy, ale 
już nie tak popularnego Ferdy-
nanda Habsburga 1619–1657.

Opcja 3.
Bardziej od poprzednich ponętna 
i pasująca- imię Hubertus. Huber-
tus von Garnier- Turawa, ostatni 
hrabia na Turawie 1898–1945 
i  choć nie współczesny naro-
dzinom naszego dębu, bardziej 
od wszystkich innych kochał 
i dbał o  las. Już za czasów jego 
ojca hrabiego Karla 1872–1898, 
a jeszcze bardziej Hubertusa, las 
do nich należący był wypiesz-
czony prawie jak olbrzymi park. 
Były w nim nawet różne piękne 
aleje dębowe jak Hirschallee tj 
aleja jeleni wzdłuż północnego 
brzegu kanału trzęsińskiego, ale 
i inne jak Galopierallee tj. dzisiej-
sza dukla galopierka. Także piękne 
rewiry leśne jak Annemariepark 
i Wildfeld- dzikie pole. Gdy po woj-
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nie nastały inne czasy i zaczęto 
intensywnie karczować lasy, aby 
odbudować zniszczony wojną kraj 
było w użyciu hasło „cały naród 
buduje swoją stolicę”, które uspra-
wiedliwiało rabunkową wycinkę 
tutejszych, wypielęgnowanych 
lasów z bogatym drzewostanem. 
Pamiętam jak starzy ludzie mówili 
wtedy ze zgorszeniem, że niedługo 
z powodu nadmiernej wycinki 
drzew, z Rzędowa będzie można 
bez kłopotu zobaczyć Jełowę oraz 
gdyby hrabia powstał z grobu 
i zobaczył swój hołubiony, teraz 
przetrzebiony las, czym prędzej 
z powrotem do grobu by powrócił. 
Na szczęście znaleźli się w końcu 
ludzie, którzy uchronili przynaj-
mniej nasze omawiane trzy dęby. 
Ale na uboczu i głęboko w lesie, 
wzdłuż szlakówki w stronę Bier-
dzan na przełomie lat 1945–1960 
pod piłę poszły wspaniałe, wie-
lowiekowe, można powiedzieć, 
pomnikowe drzewa. Wśród nich 

olbrzymie dęby, buki, modrzewie 
i olchy! Ludzie mówili wtedy, że 
nie wszystko było legalne i część 
szła do prywatnej szkatuły pro-
minentów. Na ten temat można 
by było pisać całe powieści. Ale 
nie warto, bo wszystko jest już 
przedawnione i nie to jest tema-
tem mojego pisania i wracam do 
hrabiego Hubertusa. Wydał trzy 
tomy wierszy, których tematyka 
mówiła w większości o jego bez-
granicznym umiłowaniu ojczy-
stego lasu. Na przykład w wier-
szu pt. „Der Himmel auf Erden 
tzn. „Niebo na ziemi” nazwał swój 
las „Waldparadies” tj. „Leśny raj”. 
Zmarł na wygnaniu w Bawarii 
w 1952 roku, nie w pałacu, ale 
w jednopokojowym, skromnym 
mieszkaniu. Jak twierdzą jemu 
najbliżsi i mówią nam jego ostat-
nie wiersze, z tęsknoty za swoim 
ukochanym lasem i Turawą. Nazy-
wając teraz nasz dąb jego imie-
niem, postawilibyśmy mu zasłu-

żony pomnik. Ma to imię jeszcze 
dodatkowe wsparcie moralne ze 
strony św. Hubertusa, biskupa 
z Maastrich w latach 709–727, 
patrona myśliwych, więc i leśnych 
ludzi. Przy opiece tak zacnego 
patrona i gdy Bóg da, będzie nasz 
wspaniały dąb jeszcze przez dru-
gie 390 lat królował w naszym 
lesie.

Dla znających język niemiecki 
przedstawiam wspomniany wyżej 
wiersz pt. „Der Himmel auf Erden” 
tzn. „Niebo na ziemi”.

P.S. Nie chciałem tym artykułem 
nikogo dotknąć czy obrazić, gdyby 
jednak, to z serca przepraszam.

dąb w 2004 r
Ława pod dębem  
autor Józef Matysek

Opisują ciąg dalszy ciężkiej cho-

roby najstarszego syna Hubertusa, 

jakiej uległ w Wołowie, małej mie-

ścinie 45km na północ od Wrocła-

wia. Do jego pielęgnacji natych-

miast pospieszyli oboje rodzice i to 

stamtąd piszą swoje listy.

Moja gorąco umiłowanaFreda

Wołów, 7.02.1891

Gorączka dopiero co znowu wzro-

sła i tak leży nasz biedny chłopiec 

rozpalony w łóżku i nieustannie 

jęczy... Mama jest bardzo opano-

wana i czuje się dzięki Bogu dosyć 

dobrze. Ja też jestem rześki, ale 

moje biedne serce jest stargane 

czarną niepewnością co do przy-

szłości. Rentmeister (główny eko-

nomista? pm. AK) ma, jak wczoraj 

pisałem, 150marek przesłać. Ner-

lich (nadleśniczy pm.AK) swoje 

sprawozdanie. Prześlij znowu 4 

butelki wina Chateau la Rose, gdyż 

Tutus potrzebuje dziennie jedną 

butelkę, a  tutaj kupione dobre 

wino kosztuje 7marek butelka. 

Bauer (inspektor folwarku pm.AK) 

ma dostarczyć żyto do Opola. Dla-

czego nie piszesz o naszych mal-

cach? (najmłodsi synowie Carl 11 

i Eberhard 9 pm. AK)

Tysiąc pozdrowień, Twój wierny 

ojciec

Moja jedyna Freda

Wołów, 12.02.1891

Tutus stał się apatyczny i ciągle śpi. 

Gdy doktor koło wpół do siódmej 

przyszedł, przestraszył się. Serce 

i tętno ciągle przerywają i gdyby 

tak to jeszcze dwie godziny trwało, 

byłby umarł. Natychmiast otrzy-

mał kawę z sekt itp. i wytarliśmy 

go gorącą wodą, tak iż przerwane 

poty znowu wróciły. Temperatura 

39.5. Telegrafowałem natychmiast 

do profesora Mettnera, który też 

o godzinie 10 był na miejscu i całą 

noc tu z nami pozostał. To była 

straszna noc... Moja jedyna córko, 

co my tutaj przeżywamy jest nie 

do opowiedzenia. Kochany chło-

piec, biedaczyna, nie ma poję-

cia o swoim stanie i buduje fan-

tazyjne zamki na lodzie. Ufamy 

jednak z mamą mocno w miłosier-

dzie i łaskę Bożą. On jedyny może 

nam pomóc. Módlcie się, módlcie 

się moje kochane dzieci i wszy-

scy ludzie za Waszego kocha-

nego braciszka... Obejmuję Was 

wszystkich moi kochani, Twój 

ach tak załamany ojciec.

Moja umiłowana Freda

Wołów, 13.02.1891

Obie pielęgniarki są bardziej lub 

mniej chore, tak że Hubertusa już 

dźwigać nie mogą. Pielęgniarza 

nie możemy teraz tutaj dostać, 

telegrafowałem już do Nerli-

cha, że ma jutro rano Paruzela 

(Wiktor, syn ogrodnika pm.AK) 

do nas wysłać. Później jeszcze 

ma Wilhelm przyjechać, gdyby-

śmy gdy Bóg pozwoli i Hubertusa 

nam uchowa na zmianę z mamą 

do domu jeździć mogli. Wilhelm 

niech zaraz da sobie u Schuecka 

(krawiec) proste ciemne ubranie 

uszyć, które tutaj mógłby nosić. 

A więc przyślij Paruzela, niech 

też przywiezie sobie porządne 

ubranie. Chwała Bogu, Tutus 

czuje się dziś po południu dość 

dobrze. Tysiące całusów, Twój 

wierny tatuś

Kochana Freda

Wołów, 13.02.1891

Chwała Bogu, musimy być z obec-

Listy Hrabiego 
Carla von Garnier – Turawa do najstarszej córki urodzonej 
5.07.1873r. Fredy von Garnier. odc. 3
ALFRED KUPKA

»
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nego stanu zadowoleni, co naj-

mniej Kornblum tak myśli (jeden 

z lekarzy, pm.AK). Gorączka 38.5 

jak wczoraj, za to stwierdzono 

dodatkowe choroby w  postaci 

zapalenia opłucnej i mięśnia serco-

wego. Ale kochana Fredo, nie mów 

tego malcom, bo będą za bardzo 

rozpaczać, że jeszcze muszę tutaj 

długo być. W najkorzystniejszym 

przypadku musi Tutus jeszcze 4 

tygodnie pozostać w łóżku. Pro-

fesor Rosenbach spóźnił się wczo-

raj do pociągu z winy dorożkarza, 

który za późno dowiózł go do sta-

cji. Kosztowało go to sporo ner-

wów, tak samo jak i ojca. Doktor 

Kornblum powiedział, że gdyby 

przedwczoraj wieczorem nie był 

przypadkowo przyszedł i Tutusa 

obudził, byłby umarł. – I teraz jest 

mi przypadek z ciotką Gretchen 

całkiem jasny (siostra Hrabiny 

Hedwig, autorki tego listu pm.AK). 

Ja czuwam do drugiej w nocy przy 

nim, potem tata. Co porabiają 

kochani malcy? Nasz kochany 

Karolek jest mam nadzieję znów 

zdrów. Czy jest już moja aksamitna 

suknia w  domu? Proszę napisz 

mi o  tym, bo się o  to niepokoję. 

Oby to wszystko nie było zbyt 

dużo dla Ciebie, moja kochana 

Fredo. Obejmuję Cię czule, Twoja 

wierna mama

Moja jedyna Freda 

Wołów, 18.02.1891

Chwała Bogu i jeszcze raz chwała 

Bogu, nastąpiła zdecydowana 

zmiana na lepsze. Wczoraj w połu-

dnie było 38.2°C, wieczorem 38.4, 

a dziś rano 37.7. Nie mogłem uwie-

rzyć, ale gdy doktor o 8.45 jeszcze 

raz skontrolował potwierdziło się, 

znów 37.7. I doktor, nasz wyśmie-

nity Kornblum zdiagnozował cofa-

nie się zapalenia. Gdy obudziłem 

mamę tą wiadomością, byliśmy 

nade wszystko szczęśliwi! Dok-

tor troszeńkę nas przyhamował 

i powiedział tylko „ośmielam się 

mieć nadzieję”, co przy naturze 

Hubertusa było całkiem zrozu-

miałe. Ten chłopiec jest po prostu 

zbyt skomplikowany. Co myśmy tu 

kochane dziecko przeżyli, a jednak 

nawzajem sobie otuchy dodawali 

i dzięki widocznej Bożej łaskawo-

ści i dobrej lekarskiej opiece nam 

się udało i  wierzę w  to mocno 

Tutusa przy życiu zachować. 

Nasza mama trzyma się zadzi-

wiająco dobrze i cały Wołów ją 

podziwia, iż to tak dobrze wytrzy-

muje. Wygląda przy tym także 

dobrze, tylko dostała „białych 

włosów”. Przedwczoraj był tu 

Conny (Constantin, późniejszy 

mąż Fredy, syn starszej siostry 

hrabiego Carla, Elli pm.AK) ten 

chłopak jest tak dobry i grzeczny... 

jak mi smutno z  powodu cięż-

kiej choroby cioci Elli (ciocia Ella 

zmarła po ciężkiej chorobie serca 

19.02.1891 w Monachium pm.AK) 

Wszystkim w domu tysiąc cału-

sów, wszystkim dużym pozdro-

wienia, adieu stara perło twój 

wierny ojciec

Ciocia Ella została pochowana 

w Turawskim Grufcie wśród swo-

ich przodków. Koło 21:00 rozległ 

się dźwięk dzwonów w kaplicy 

pogrzebowej i w świetle otaczają-

cych powóz z trumną pochodni, 

wjechał kondukt żałobny na plac 

przed pałacem. Drzwi kaplicy, 

wokół której wszyscy stali czeka-

jąc, otworzyły się na oścież i przy-

jęły kochane turawskie dziecko 

na ostatni spoczynek. 23 lutego 

odbyła się uroczystość pogrze-

bowa. Ze wszystkich stron zje-

chali się i przyszli krewni i zna-

jomi. Utworzył się duży orszak. 

Przy dźwiękach chorału „Jezus 

moja nadzieja” udali się wszyscy za 

trumną na miejsce jej pochówku 

(dzisiejszy Gruft pm.AK). Garnie-

rowie Turawscy wszystko urzą-

dzili, jak można było, najbardziej 

uroczyście. W pogrzebie uczestni-

czył też brat zmarłej, hrabia Carl, 

który w tym celu przyjechał do 

domu z  Wołowa, gdy Hrabina 

pozostała tam do opieki nad cho-

rym Tutusem. 17-letnia jeszcze 

wtedy Freda, aktywnie pomagała 

ojcu w przygotowaniach do uro-

czystości pogrzebowych.

Moja gorąco umiłowana Fredeczko

Wołów, 26.02.1891

Wczoraj, gdy szczęśliwie tu znów 

dojechałem, zostałem dopiero po 

długich pertraktacjach z mamą 

i kompletnym przebraniu się po 

kąpieli wpuszczony do środka. 

Zastałem naszego kochanego 

chłopca zdecydowanie zdrow-

szego... Za 8 dni będzie mógł wstać 

i za 3 tygodnie, jeśli nic się nie zda-

rzy, jechać do domu. Mama nie 

wygląda zbyt dobrze, jest już naj-

wyższy czas, żeby te nocne czuwa-

nia ustały. Jestem po tych wszyst-

kich smutnych dniach całkiem 

rozbity. Moi mili, w domu teraz 

możecie mam nadzieję też tro-

chę odpocząć i wypocząć. Jedźcie 

częściej na spacer i na powietrze. 

Dla cioci Adele i chłopców tysiąc 

pozdrowień i całusów. Niech Bóg 

da, aby Wam powodziło się jak 

najlepiej. Twój wierny tatuś

W tym liście mamy jeszcze pole-

cenia odnośnie renowacji tapet 

w  jadalni, o  malowaniu holów 

i zapytanie czy bażanty są porząd-

nie zaopatrzone. Poza tym przed 

silniejszą odwilżą ma być obor-

nik na pola wożony i pieniądze 

dosłać możliwie jak najszybciej.

Tutus znów wyzdrowiał, a to też 

dzięki ofiarnej pielęgnacji rodzi-

ców, którzy nie opuszczali jego 

łoża. 120 lat temu wspierano 

terapie medycyny klasycznej 

środkami, które dziś chyba nie 

byłyby w  użyciu. Kawa praw-

dziwa, koniak i butelka najlep-

szego czerwonego wina dziennie 

wydają nam się prawie dziwaczne. 

Jak kłopotliwa i uciążliwa była 

opieka nad chorym. Nie było tele-

fonów, aut, by szybką pomoc spro-

wadzić. Profesor Rosenbach, auto-

rytet medycyny we Wrocławiu 

musiał za pomocą kolei i konnej 

dorożki zostać sprowadzony do 

chorego. Ile kłopotów sprawiało 

przygotowanie okładów, gdy nie 

było lodu, a gorącą wodę musiano 

przygotować na węglowym piecu. 

Wanien czy pieców łazienkowych 

w takim Wołowie pewnie też nie 

było. Ale koniec wieńczy dzieło. 

Hubertus wyzdrowiał i był póź-

niej najdłużej rezydującym Panem 

Hrabią na Turawie (październik 

1898- styczeń 1945)

»

Przedszkolaki na start
ADAM BOCHENEK

 Tegoroczny czerwiec obfitował 
w różnego rodzaju festyny, pik-
niki i zawody sportowe. Jednak 
wydarzenie, o którym pragnę 
opowiedzieć czytelnikom Fali, 
odbyło się na terenie Gminy 
Turawa po raz pierwszy. Boisko 
w Kotorzu Małym było areną 

zmagań uczestników Pierwszej 
Gminnej Olimpiady Sportowej dla 
Przedszkolaków. Impreza odbyła 
się 11 czerwca, a jej uczestnikami 
były dzieci z przedszkoli w Bier-
dzanach, Turawy, Kotorza Małego, 
Węgier i Zawady. Do tak waż-
nego wydarzenia trzeba było się 

dobrze przygotować, tak więc spo-
tkań w Urzędzie Gminy w Tura-
wie odbyło się bez liku, a ile było 
nieformalnych rozmów, to wie-
dzą tylko Dyrektorki przedszkoli, 
a i to nie jest pewne. Pewne jest 
jednak to, że dzieci bawiły się i 
rywalizowały z uśmiechami na 

twarzach. Jednak po kolei. 

Olimpiada to głównie zawodnicy, 
a tych było ponad dwustu. Po 
przyjeździe na boisko, wszystkie 
dzieci ustawiły się pod tabliczką z 
nazwą swojego przedszkola dzier-
żąc dodatkowo totem, na którym 
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z czasem przybywało medali za 
wykonanie poszczególnych kon-
kurencji. W rytm muzyki wszy-
scy weszli na stadion, na którym 
powitał ich Wójt Gminy Turawa 
w asyście zaproszonych gości. 
Po krótkiej przemowie nastą-
piło oficjalne zapalenie znicza 
olimpijskiego, którego dokonał 
Wójt, po czym wszystkie dzieci 
zaśpiewały wspólnie hymn. Jak 
przystało na prawdziwą olim-
piadę nie mogło zabraknąć ślu-
bowania olimpijczyków. Gdy już 
udało się podnieść dwa palce w 
prawej ręce, to dzieci ślubowały 
przestrzegać zasad fair play, god-
nie reprezentować swoje przed-
szkole i dążyć do osiągnięcia jak 
najlepszego wyniku. By zawody 
sportowe odbywały się właśnie 
w duchu fair play, to potrzebni są 
sędziowie. Tak było i tym razem. 
Sędziowaniem, ale również i zaba-
wianiem dzieci zajęli się wzo-
rowo panowie Grzegorz Nowa-
kowski, Sebastian Śmieja, Tomasz 
Piwowarczyk, Damiana Serwu-
szok i Marcin Wilczek. Również i 
sędziowie złożyli ślubowanie na 
oczach wszystkich zawodników.

Po części oficjalnej każde przed-
szkole udało się do swojego 
sektora, w którym była przy-
gotowana konkurencja sprawno-
ściowa. Dzieci z poszczególnych 
przedszkoli ubrane były w jedno-
kolorowe koszulki, tak więc mie-
liśmy drużynę zielonych, niebie-
skich, żółtych, pomarańczowych 
i czerwonych. W swoim sektorze 
dzieci wykonywały przypisane 
im konkurencje i za wzorowe 
wykonanie otrzymywały medal 
zawieszany na totemie, który był 
dumnie noszony przez przed-
szkolaków. Na sygnał wszyst-

kie dzieci zmieniały sektory  i 
tak każde dziecko uczestniczyło 
w pięciu konkurencjach. Zmaga-
niom dzieci przyglądali się rodzice 
i dziadkowie, których też udało 
się wciągnąć do zabawy. Najwe-
selej jednak było, gdy do zabawy 
włączono strażaków z OSP w 
Węgrach, którzy cały czas byli z 
dziećmi. Mimo pewnych kłopo-
tów strażakom udało się wyko-
nać przygotowane dla nich ćwi-
czenia. Zwieńczeniem zmagań 
była ostatnia konkurencja. Tutaj 
rywalizowali ze sobą w bezpo-
średnich wyścigach przedstawi-
ciele każdego z przedszkoli. Ta 
rywalizacja wzbudziła najwię-
cej emocji i łez, ale łez ze śmie-
chu. Płakały panie dyrektorki, 
ponieważ nie wiedząc wcześniej, 
musiały same rywalizować mię-
dzy sobą, pokonując slalom na pił-
kach do skakania. W naszej olim-
piadzie nie było ani wygranych, 
ani przegranych. Liczyła się tylko 
dobra zabawa i wspólne spotka-
nie. Każde dziecko uhonorowane 
zostało medalem, do przedszkoli 
natomiast trafił okazały puchar. 
Sędziowie, strażacy i zaproszeni 
goście otrzymali medal uśmiechu 
za to, że na buziach dzieci przez 
cały czas gościły uśmiechy. Po 
wręczeniu nagród dzieci udały 
się na wspólny poczęstunek, by 
zregenerować stracone w rywa-
lizacji siły.

Pierwsza Gminna Olimpiada prze-
biegła bezproblemowo i bardzo 
spodobała się nam wszystkim – 
organizatorom i dzieciom. Mamy 
nadzieję, że również w przyszłym 
roku spotkamy się na wspólnej 
rywalizacji. Bardzo miło było mi 
podjąć się roli współorganizatora i 
prowadzącego całą imprezę, ponie-

waż zarówno w trakcie przygo-
towań, jak i samych zmagań spo-
tkałem się tylko i wyłącznie z 
pozytywnymi emocjami. Impreza 
dofinansowana była ze środków 
przeznaczonych na przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi. Dodatkowo 
wspierana była przez sponsorów 
poszczególnych przedszkoli i Nad-
leśnictwo Turawa, za co w imieniu 
dzieci bardzo serdecznie dziękuję 
i już dziś zapraszam na przyszło-
roczne zmagania. Podziękowania 
należą się również gospodarzom 
obiektu w Kotorzu Małym za 
pomoc oraz Grzegorzowi Nowa-
kowskiemu i  Tomaszowi Piwo-
warczykowi za wsparcie i zaan-
gażowanie w przygotowaniach 
imprezy od strony technicznej. 
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Powitanie lata
ADAM BOCHENEK

28 czerwca w Turawie, nad Jezio-
rem Średnim odbył się piknik 
rodzinny, który zainaugurował 
sezon turystyczny w  Gminie 
Turawa.  Na przybyłych gości 
czekało dużo darmowych atrak-
cji. Deszczową aurę, która trwała 
od rana, przerwał pokaz energicz-
nej zumby, w której brali udział 
nawet panowie. Po wyczerpu-
jącym pokazie na scenie zlokali-
zowanej przy namiocie ustawio-
nym na boisku do koszykówki 
pojawiły się tancerki prezentu-
jące „taniec brzucha”. Wbrew 
pozorom orientalny taniec cie-
szył się zainteresowaniem nie 
tylko męskiej części publiczno-
ści. W przerwach między wystę-
pami można było wziąć udział 
w konkursach i przejść tor spraw-
nościowy w alko goglach. Dzieci 
wzięły udział w animacji „Pirac-
kie Show”, a przez cały czas trwa-

nia pikniku czekały na nie dwa 
wielkie „dmuchańce”, z których 
korzystać można było za darmo 
i bez ograniczeń. Na chętnych 
czekał  punkt gdzie można było 
pomalować sobie buzie oraz zrobić 
wodny tatuaż. Dodatkowo na sta-
nowisku łuczniczym każdy mógł 
sprawdzić swoje oko lub powal-
czyć specjalnymi, piankowymi 
kijami. Pasjonaci robótek manu-
alnych mogli  zrobić własną kol-
czugę i biżuterię średniowieczną 
oraz nauczyć się grać w grę pen-
tago. Dorośli goście naszej imprezy 
mogli współrywalizować w zawo-
dach w  wyciskaniu sztangi, 
które prowadził Damian Świ-
tala – uczestnik mistrzostw Pol-
ski w kulturystyce, na co dzień 
mieszkający w Bierdzanach.  Po 
podsumowaniu wyniku zawo-
dów mogliśmy obejrzeć pokaz 
kulturystyczny w wykonaniu 

Damiana. Ciekawym, kolejnym  
punktem programu był pokaz 
kulinarny w wykonaniu Adama 
Czapskiego – uczestnika programu 
Hells Kitchen, który serwował 
dania z grilla. Oprócz niego swoje 
umiejętności zaprezentowała 
firma Party Serwice, częstując 
deserami robionymi przy uży-
ciu ciekłego azotu. Można było 

tez spróbować  słodkich dese-
rów, zdobionych w czasie pokazu, 
a także dodatków do dań z grilla.  
Zabawowe popołudnie zakończył 
występ zespołu Flash Creep gra-
jący utwory spod żagli. W czasie 
trwania imprezy można było 
oddać krew. Całą imprezę zorga-
nizował Urząd Gminy Turawa.
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Na boisku w Kotorzu Małym, 21 
czerwca, spotkały się drużyny 
młodzieżowe, na co dzień repre-
zentujące gminę Turawa w roz-
grywkach piłki nożnej. 
 W kategorii juniorów rywa-
lizowały tylko dwie drużyny: 
z Kotorza Małego i i z Bierdzan. 

Mecz i  turniej w  tej kategorii 
wygrała drużyna z Bierdzan.
 W  kategorii trampkarzy 
rywalizowały drużyny z Kotorza 
Małego, Zawady, Ligoty Turaw-
skiej i Osowca. Tutaj najlepszą 
okazała się drużyna z  Ligoty 
Turawskiej.

 W najmłodszej  kategorii 
„orlik” spotkały się drużyny repre-
zentujące Kotórz Mały, Osowiec, 
Ligotę Turawską i Bierdzany. Zma-
gania wygrała drużyna z Osowca.
Turniej został sfinansowany ze 
środków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, a każda drużyna 

otrzymała sprzęt sportowy. 

Zwycięzcom gratulujemy 
i  zachęcamy do treningów, 
tak by w  przyszłym roku 
najmłodsi adepci piłki noż-
nej znów mogli zaprezento-
wać swoje umiejętności.

Turniej drużyn młodzieżowych  
o Puchar Wójta Gminy Turawa w piłce nożnej.

Ze szkolnych aren sportowych 2014/2015
GRZEGORZ KWIECIŃSKI NAUCZYCIEL WF W PG W TURAWIE

 Kolejny rok szkolny za nami… 
To z całą pewnością niezmarno-
wany sportowo okres, ponieważ 
uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum w gminie Turawa 
uczestniczyli w wielu zawodach 
sportowych, od półfinałów powia-
towych zaczynając, a kończąc na 
finałach wojewódzkich. Jak co 
roku, najlepsze wyniki osiągnięte 
zostały w lekkiej atletyce. To zro-
zumiałe z uwagi na wiejski cha-
rakter naszej gminy, gdzie łatwiej 
cokolwiek osiągnąć w konkuren-
cjach indywidualnych. Oczy-
wiście, nie przychodzi to łatwo 
i wymaga dużo systematycznego 
treningu i niemałych wyrzeczeń. 
Szkolny sezon sportowy rozpo-
czyna się zawsze mistrzostwami 
powiatu w indywidualnych bie-
gach przełajowych. Początek był 
bardzo dobry; uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Turawie zdo-
byli 5 medali: Justyna Mrocheń 
zajęła I miejsce, a Agnieszka Czech 
III miejsce, obie w kategorii klas 
III. Justyna Mrocheń i Agnieszka 
Czech taki sam wynik osiągnęły 
w zeszłym roku. Niestety, nasza 
najlepsza zawodniczka Justyna 
Mrocheń nie mogła wziąć udziału 
w finale wojewódzkim z powodu 
choroby. Katrin Farys wywal-

czyła II miejsce, kategoria – klasy 
II. Paweł Pielawa – III miejsce, 
kategoria – klasy III. Jakub Ter-
czyński – II miejsce, kategoria – 
klasy I. Dziewczęta biegały na 
dystansie 1500 metrów, a chłopcy 
na 2000 metrów. Dobrze zapre-
zentowała się również Joanna 
Iglesias – uczennica klasy piątej 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Osowcu, zdobywając V miej-
sce. Reprezentowała ona rów-
nież szkołę w zawodach na szcze-
blu wojewódzkim w Lasocicach 
– na 75 uczestników uplasowała 
się na XVII miejscu.
Dalsza część sezonu to gry zespo-
łowe. Gimnazjum z Turawy naj-
lepiej zaprezentowało się w naj-
popularniejszej wśród uczniów 
dyscyplinie, czyli siatkówce 
dziewcząt. Siatkarki gimna-
zjalne wygrały półfinał powiatu 
Szkolnych Zespołów Sporto-
wych, a w finale zajęły III miej-
sce. Ponadto bardzo dobrze spisały 
się w eliminacjach Wojewódz-
kich Igrzysk Szkół Wiejskich LZS, 
w których zajęły II miejsce (do 
finału awansuje tylko zwycięzca). 
Chłopcy z gimnazjum najlepszy 
wynik uzyskali w piłce koszyko-
wej – IV miejsce w finale powia-
towym.

Ostatnia część sezonu to znowu 
lekkoatletyka. Start nastąpił 
w  Kup, gdzie odbyły się Wio-
senne Biegi Przełajowe. Publiczną 

Szkołę Podstawową z Osowca 
reprezentowało 42 uczniów. Na 
jedenaście zgłoszonych szkół, 
wybiegali dla szkoły puchar, zdo-

Marek Konieczny – II miejsce w finale wojewódzkim LZS w rzu-
cie oszczepem
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» bywając III miejsce. Wyróżnić tu 
należy uczniów z najmłodszych 
klas: Julię Możdżeń (II miejsce), 
Melisę Jastrzembską (VI miej-
sce), Natalię Łazarz (IX miejsce), 
Oliwię Golomb (X miejsce) na 26 
uczestników; Juliana Iglesiasa (II 
miejsce), Floriana Sochora (IV 
miejsce), Rafała Niedźwiedzia (V 
miejsce) na 33 startujących; Oli-
wię Matysek (II miejsce) na 32 
uczestników; Karola Wagnera 
(I miejsce), Oliwiera Wróbla (IX 
miejsce) na 33 startujących; a ze 
starszych klas: Joannę Iglesias (V 
miejsce) i Paulinę Styczyńską (VII 
miejsce) na 30 uczestników oraz 
Josepha Iglesiasa (VI miejsce) na 
29 uczestników.
Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ligocie Turaw-
skiej również dobrze się spisali, 
zajmując: Grzegorz Ciolek – IV 
miejsce, Michał Matysek – V 
miejsce, obaj to uczniowie klasy 
III. Natomiast medale zdobyli: 
Daria Skiba, zajmując III miej-
sce w kategorii dziewcząt klas 
czwartych, a Daniel Matysek – 
II miejsce w kategorii chłopców 
klas szóstych. Ważnym punktem 
sezonu sportowego są Turawskie 
Biegi Przełajowe, cieszące się duża 
popularnością wśród dzieci i doro-
słych (wyniki zostały podane we 
wcześniejszym numerze „Fali”).
Kolejna udana impreza sezonu to 
finał powiatowy w czwórboju lek-
koatletycznym. Dziewczęta ze PSP 
w Osowcu w składzie: Karolina 
Karkos, Oliwia Moch, Wiktoria 
Hapanowicz, Karolina Gontarz, 
Joanna Iglesias oraz Paulina Sty-
czyńska zdobyły II miejsce. Nato-
miast zawodnicy z PSP w Ligo-
cie Turawskiej zajęli III miejsce, 
są to: Daniel Matysek, Szymon 
Biskup, Marcel Plotnik, Bartosz 
Hocwik, Łukasz Moch i  Bar-
tosz Siwoń. Po czwórboju przy-
szedł czas na powiatowy finał 
Szkolnego Związku Sportowego 
w lekkiej atletyce, który odbył się 
w Opolu dnia 23.05.2015 r. Podczas 
zawodów bardzo dobrze spisali się 
uczniowie PG w Turawie, zdoby-
wając 9 medali: Krzysztof Farys 
wygrał bieg na 1000 m, drugie 
miejsce zdobyli: Justyna Mrocheń 

w skoku w dal i w rzucie oszcze-
pem, Marek Konieczny w rzu-
cie oszczepem, Robert Jabłoński 
w biegu na 600 m. Trzecie miejsce 
zajęli: Dawid Czaplik w pchnię-
ciu kulą, Dawid Słowik w skoku 
wzwyż, Marek Konieczny w biegu 
na 300m, a także sztafeta dziew-
cząt 4x100 w składzie: Adriana 
Boczkowska, Dominika Lisoń, 
Patrycja Lipska i Justyna Mro-
cheń. Natomiast uczniowie PSP 
w Ligocie Turawskiej zdobyli 5 
medali: w kategorii dziewcząt 
bieg przez płotki na 80 m świet-
nie pobiegła Katarzyna Kasprzyk 
zajmując I miejsce, Oliwia Kraw-
czyk – III. W kategorii chłopców 
100 m przez płotki Łukasz Moch 
był trzeci. Daniel Matysek wywal-
czył dwa drugie miejsca: w biegu 
na 100 m i w skoku wzwyż.
Wśród uczniów PSP w Osowcu 
rewelacyjnie spisała się Karolina 
Karkos, która wygrała bieg na 100 
m, a w biegu na 300m zdobyła II 
miejsce. Ponadto sztafeta dziew-
cząt 4x100m zajęła II miejsce. 
Należy tu znaczyć, że do finału 
wojewódzkiego awansują zawsze 
zawodnicy zajmujący pierwsze 
dwa miejsca w finale powiato-
wym, ale tylko jedna sztafeta.
Finały gimnazjów i szkół pod-
stawowych odbywają się w róż-
nych terminach. Najpierw 
odbył się finał gimnazjalny. 
Niezawodna Justyna Mrocheń 
znowu się świetnie spisała, zaj-
mując VI miejsce w rzucie oszcze-
pem, taki sam sukces osiągnął 
Marek Konieczny, który w tej 
samej konkurencji również był 
szósty. Ponadto: Krzysztof Farys 
– IX miejsce w biegu na 1000 m, 
Robert Jabłoński – XVII miej-
sce w biegu na 600 m, Justyna 
Mrocheń – XIV miejsce w skoku 
w dal. Finał szkół podstawowych 
odbył się tydzień później, czyli 
9 czerwca br. również w Opolu. 
Katarzyna Kasprzyk spisała się 
świetnie w trudnej konkuren-
cji 80 m przez płotki i zajęła IV 
miejsce. Daniel Matysek uzyskał 
awans w dwóch konkurencjach: 
w biegu na 100 m zajął X miej-
sce, a w skoku wzwyż był dwu-
nasty. Również Karolina Karkos 

potwierdziła swoją dobrą formę, 
zajmując IV miejsce w biegu na 

100m. Zwieńczeniem sezonu jest 
zawsze finał wojewódzki LZS 

Krzysztof Farys - mistrz powiatu w biegu na 1000 m.

Daniel Matysek dwukrotny wicemistrz powiatu
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w lekkiej atletyce. Tym razem 
najpierw był finał szkół podsta-

wowych. Najlepszy wynik osią-
gnął spośród ucz. PSP w Ligocie 

Turawskiej Szymon Biskup – V 
miejsce w skoku wzwyż. Osią-
gnięcia innych zawodników tej 
szkoły w finale wojewódzkim to: 
udział Daniela Matyska w dwóch 
konkurencjach: bieg na 100 m – 
VIII miejsce oraz bieg na 300 m – 
VII miejsce. Katarzyna Kasprzyk 
startowała w biegu na 100 m, 
zajmując XV miejsce i w biegu 
na 300 m – X miejsce. Niestety, 
dla Katarzyny w zawodach LZS 
nie było konkurencji bieg przez 
płotki, w którym wcześniej spi-
sywała się znakomicie. Należy 
też wspomnieć o Darii Skibie, 
uczennicy IV klasy, która na 
tych zawodach zajęła XIV miej-
sce (na 37 startujących) w biegu 
na 300m, rywalizując ze star-
szymi od siebie. Podczas tego 
finału zawodniczki PSP w Osowcu 
popisały się świetną formą. Swój 
wynik poprawiła Karolina Kar-
kos, gdzie z czasem 14,35 s zdo-
była tytuł wicemistrzyni woje-
wództwa. Miłą niespodziankę 
sprawiła Wiktoria Hapanowicz, 
także uczennica klasy VI, która 
podczas tej samej imprezy spor-

towej przeskoczyła poprzeczkę 
na wysokości 130 cm i uplaso-
wała się na III miejscu. Sztafetę 
4x100 m reprezentowały: Karo-
lina Karkos, Oliwia Moch, Wikto-
ria Hapanowicz i Joanna Iglesias. 
Zabrakło im 1 sekundy, aby sta-
nąć na podium. Jedną z najmłod-
szych reprezentantek w konku-
rencji rzutów piłeczką palantową 
była uczennica klasy IV Natalia 
Gontarz, która rzucając piłeczką 
na odległość 38m, uplasowała 
się na VIII miejscu. Finał gim-
nazjalny odbył się dzień później. 
Najlepszy wynik osiągnął Marek 
Konieczny – II miejsce w rzucie 
oszczepem. (fot. nr 7). Świetne 
IV miejsce w sztafecie olimpij-
skiej wywalczyły dziewczyny 
w składzie: Justyna Mrocheń, 
Agnieszka Czech, Dominika Lisoń 
i Julia Olszewska. Sukces osią-
gnęły dzięki znakomitej postawie 
Justyny Mrocheń na pierwszej 
zmianie. Przypomnę, że sztafeta 
olimpijska to: 800 m -400 m- 200 
m -100m. Kluczowe właśnie jest 
to 800 m, gdzie albo uzyskuje 
się przewagę, albo traci dystans. »

Karolina Karkos wicemistrzyni w biegu na 100 m

Justyna Mrocheń trzy medale podczas finału powiatowego

Katarzyna Kasprzyk mistrzyni powiatu w biegu na 80 m przez płotki
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Dysleksja – lek na szkolne 
niepowodzenia?
ANNA PRZYBYTNIOWSKA PEDAGOG PPP W OZIMKU

Współczesna szkoła i Nauczy-
ciele stoją wobec wielu trudnych 
wyzwań. Coraz częściej przycho-
dzi Im pracować z dziećmi i mło-
dzieżą przejawiającą różnorodne 
trudności w uczeniu się. Jedną 
z nich jest dysleksja. Problema-
tyka dysleksji wzbudza duże zain-
teresowanie społeczne i medialne. 
Kolorowa prasa często publikuje 
„testy” umożliwiające samodzielne 
zdiagnozowanie problemu oraz 
dane dotyczące częstotliwości 
występowania zjawiska. Dyslek-
sja wciąż wzbudza emocje, czę-
sto także negatywne. Wokół niej 
narosło wiele mitów i wyobrażeń. 
Od czasu wprowadzenia w Polsce 
systemu egzaminów zewnętrz-
nych kończących poszczególne 
etapy edukacyjne (sprawdzian 
szóstoklasisty, egzamin gimna-
zjalny, maturalny i potwierdza-
jący kwalifikacje w zawodzie) 
posiadanie opinii poradni psycho-
logiczno- pedagogicznej, stwier-
dzającej występowanie u ucznia 
specyficznych trudności w ucze-
niu się, umożliwia przede wszyst-
kim wydłużenie czasu pisania 
egzaminu i zastosowania spe-
cjalnych kryteriów oceniania 
uwzględniających dysfunkcje 
ucznia.

W każdej populacji można wyod-
rębnić tzw. grupę ryzyka dys-
leksji, ale ryzyko nie oznacza, 
że dysleksja jest nieuchronna 
dla zagrożonych nią dzieci. Tym 
bardziej, że grupa ryzyka dyslek-

sji jest obszerna i obejmuje dzieci: 
z opóźnionym lub zaburzonym 
rozwojem mowy, wolniejszym 
rozwojem motorycznym, które 
nie raczkowały, odznaczają się 
niższą sprawnością manualną 
i grafomotoryczną, są oburęczne 
lub ich lateralizacja jest skrzy-
żowana, mają problem ze sku-
pieniem uwagi, odznaczają się 
słabszą koordynacją wzrokowo- 
ruchową, trudność sprawia im 
jazda na rowerze, hulajnodze, 
rzucanie i  łapanie piłki, budo-
wanie z klocków itp.

Nabywanie kluczowych umiejęt-
ności w zakresie czytania, pisa-
nia i liczenia przebiega w sposób 
indywidualnie zróżnicowany. 
Każde dziecko posiada swoistą 
gotowość do uczenia się zdeter-
minowaną szeregiem czynni-
ków psychofizycznych, genetycz-
nych i środowiskowych. Pomimo 
podobnych oddziaływań dydak-
tycznych umiejętność czytania, 
pisania i liczenia może rozwijać 
się nieharmonijnie, z pewnymi 
trudnościam, i a także deficytami 
w sferze poznawczej i motywa-
cyjno-wolicjonalnej. Trudności 
w czytaniu, pisaniu i liczeniu obja-
wiają się podobnie, ale ich etiolo-
gia, przebieg i nasilenie są na ogół 
bardzo zróżnicowane.
Problemy w sprawnym opanowa-
niu umiejętności czytania i pisania 
stanowią zasadniczą przyczynę 
zgłaszania dzieci na badania dia-
gnostyczne do poradni psycho-

logiczno-pedagogicznej. U około 
10%- 15% uczniów problemy te 
mają charakter specyficznych 
trudności w uczeniu się. Przymiot-
nik „specyficzne” w odniesieniu 
do trudności w nauce oznacza, że 
nie są one uogólnione i dotyczą 
wybranych obszarów czytania, 
pisania lub liczenia. Ze względu 
na kluczowy charakter powyż-
szych umiejętności w całym pro-
cesie uczenia się, bardzo często 
rzutują na efektywność nauki 
w ogóle.

Wśród specyficznych trudności 
w nauce można wyróżnić takie 
formy, jak:
• Dysleksja – specyficzne 

trudności w nauce czytania, 
którym mogą towarzyszyć 
trudności w pisaniu,

• Dysortografia – specyficzne 
trudności w  komunikowa-
niu się za pomocą pisma, 
szczególnie opanowania 
prawidłowej pod względem 
ortograficznym pisowni,

• Dysgrafia – trudności 
w  opanowaniu właściwego 
poziomu graficznego pisma,

• Dyskalkulia – specyficzne 
trudności w  nabywaniu 
umiejętności liczenia.

W praktyce najczęściej wyróżnia 
się trzy typy dysleksji, przyjmu-
jąc za kryterium podziału domi-
nujące zaburzenie decydujące o jej 
obrazie klinicznym:
• Dysleksja typu wzrokowego 

– w której występują przede 
wszystkim zaburzenia per-
cepcji wzrokowej i  pamięci 
wzrokowej,

• Dysleksja typu słuchowego 
– u  jej podłoża leżą zaburze-
nia percepcji słuchowej, słu-
chu fonemowego, pamięci 
słuchowej oraz zaburzenia 
językowe,

• Dysleksja integracyjna – 
diagnozowana jest wów-
czas, gdy rozwój funkcji 
percepcyjnych badanych 
w izolacji jest adekwatny do 
wieku, natomiast zaburzony 
jest proces integrowania 
bodźców napływających do 
różnych zmysłów.

Specyficzne trudności w nauce 
mogą być zdiagnozowane 
u  uczniów, których rozwój 
poznawczy kształtuje się na 
poziomie normy intelektualnej, 
u których nie występują schorze-
nia neurologiczne, wady wzroku 
i słuchu uniemożliwiające prawi-
dłowe nabywanie umiejętności 
czytania i pisania, dziecko jest 
poddane standardowym meto-
dom nauczania i wychowuje się 
w korzystnym środowisku spo-
łeczno-, kulturowym, stymulu-
jącym jego rozwój.

Diagnoza dysleksji polega na 
wykluczeniu czynników nie-
korzystnie wpływających na 
nabywanie umiejętności czyta-
nia i pisania. Uwzględnia ana-

» Pozostałe wyniki to: Krzysztof 
Farys – V miejsce w biegu na 1000 
m, Dawid Słowik – IX miejsce 
w skoku wzwyż, Katrin Farys – 
IX miejsce w biegu na 600 m, Julia 
Olszewska -XI miejsce w biegu 
na 300 m, Patrycja Lipska – XII 

miejsce w pchnięciu kulą, Dawid 
Czaplik – XIII miejsce w pchnię-
ciu kulą, Patrycja Lipska, Ewe-
lina Pielawa, Julia Komor, Katrin 
Farys – XIV miejsce w sztafecie 
4x100 m.
Jak wynika z powyższych danych, 

uzdolnieni sportowo uczniowie 
wytrwale i solidnie trenowali 
i w związku z tym cieszyć się mogą 
sukcesami, jednocześnie cała spo-
łeczność szkolna, rodzice i nauczy-
ciele odczuwają dumę z ich osią-
gnięć. Oby nadal systematycznie 

trenowali i zdobywali jak najlep-
sze wyniki. Jednocześnie osobne 
podziękowania należą się nauczy-
cielkom wychowania fizycznego: 
Jolancie Oziembłowskiej z PSP 
w Osowcu i Małgorzacie Basaj 
z PSP w Ligocie Turawskiej. 



wrzesień 2015 21
lizę czynników środowiskowych 
oraz zaangażowanie dziecka 
i pracujących z nim dorosłych 
w kształtowanie umiejętności 
czytania i pisania, a także oddzia-
ływań korekcyjno- kompensa-
cyjnych i  ich efektów, wyklu-
czenia wady wzroku i  słuchu 
oraz schorzeń neurologicznych. 
Przebiega wieloetapowo i obej-
muje badania psychologiczne 
i pedagogiczne, w wyniku któ-
rych określony zostaje potencjał 
intelektualny ucznia, zasób jego 
wiadomości i umiejętności szkol-
nych (w tym znajomość zasad 
pisowni w badaniach pod kątem 
trudności w poprawnym pisa-
niu), świadomość fonologiczna 
i ortograficzna. 
Badania diagnostyczne wykony-
wane są za pomocą znormalizo-
wanych testów uwzględniających 
wiek biologiczny ucznia i realizo-
wany etap kształcenia. Pozwala to 
na obiektywną ocenę stanu fak-
tycznego i umiejętności zwłaszcza 
w zakresie ilości popełnianych 

błędów. Bardzo często Rodzice 
i Nauczyciele zaniepokojeni są 
„dużą” ilością błędów ortograficz-
nych. Jednak pojęcie „dużo” jest 
nieprecyzyjne i może być inter-
pretowane w sposób subiektywny, 
często uzależniony od własnej 
wrażliwości ortograficznej. Stan-
daryzowane testy pozwalają na 
jego doprecyzowanie.

Często występowanie trudności 
w czytaniu i pisaniu spowodo-
wane jest zbyt małą ilością ćwi-
czeń rozwijających i utrwalają-
cych te umiejętności. Kodowanie 
(pisanie) i dekodowanie (czyta-
nie) są złożonymi czynnościami 
umysłowymi, które doskonalą się 
poprzez ich wielokrotne powta-
rzanie. ponadto, aby usprawnić 
technikę i tempo należy czytać na 
głos – a tego duży odsetek uczniów 
po prostu nie lubi. We współcze-
snym świecie mocno zdynami-
zowanym postępem technolo-
gicznym przyzwyczajamy się, 
że wszystko musi odbywać się 

w odpowiednim tempie. Nato-
miast czytanie i pisanie są proce-
sami, które wymagają czasu na 
ich opanowanie. Zbyt mała ilość 
doświadczeń w zakresie czytania, 
pracy z tekstem, pisania – opóź-
nia automatyzację tych procesów. 
prawidłowy obraz wyrazu zapi-
suje się w naszych mózgach po 
wielokrotnej jego ekspozycji za 
pomocą wzroku, słuchu i ruchu 
ręki. Niezbędna jest świadomość 
i wiedza, że dźwiękom mowy, 
które słyszymy odpowiadają wła-
ściwe symbole graficzne, wyra-
żone za pomocą liter. Dziecku 
należy też pokazać do czego służą 
zasady ortograficzne. Jak za ich 
pomocą można usprawnić proces 
pisania i rozwinąć samokontrolę 
ortograficzną. Zasady mają to do 
siebie, że na etapie ich wprowa-
dzania dorosły musi wykazać 
się dużą stanowczością i konse-
kwencją, aby zostały zinterna-
lizowane przez dziecko, zasady 
ortograficzne nie są w tym zakre-
sie wyjątkiem.

Zdiagnozowanie dysleksji nie jest 
biletem ulgowym i przepustką do 
nic nierobienia. Stanowi sygnał 
do żmudnej pracy. Jest dużym 
wyzwaniem dla ucznia, Rodzi-
ców i Nauczycieli. Systematyczna 
praca znacznie poprawia technikę 
czytania, usprawnia koncentrację 
i podzielność uwagi. Dzięki rozwi-
janiu świadomości i samokontroli 
ortograficznej można ograniczyć 
ilość popełnianych błędów. Nawet 
z dysgrafią można sobie poradzić, 
pisząc wolniej, pismem drukowa-
nym lub korzystając z komputera. 
Aby nauczyć się pisać – trzeba 
pisać, żeby nauczyć się czytać 
– trzeba czytać. Uczniowi dys-
lektycznemu przysługuje dosto-
sowanie form i metod pracy do 
specyfiki występujących zabu-
rzeń, gdyż za jego pośrednictwem 
następuje wyrównanie szans na 
prawidłową percepcję treści szkol-
nych i osiąganie sukcesu eduka-
cyjnego.

KRYSTYNA KONIECZKO ANIMATOR

Z życia seniorów

Od lipca ubiegłego roku jestem 
animatorką osób starszych i zaj-
muję się seniorami zachodniej 
części Gminy Turawa t. j. Węgier 
i Osowca, Trzęsiny. Zaczęłyśmy 
się spotykać w  sierpniu ubie-
głego roku w salce katechetycz-
nej, dzięki przychylności naszego 
Proboszcza Ks. Tadeusza Muca.
Obecnie, na czas remontu kościoła, 
spotykamy się w sali DFK Węgry 
raz w tygodniu na tzw spotka-
niu klubowymi i raz w tygodniu 
w piątki w sali OSP na gimnastyce 
ogólno – sprawnościowej prowa-
dzonej przez miejscową rehabili-
tantkę. Niektóre spotkania odby-
wają się w plenerze np. na placu 

przy Społecznej Szkole Podsta-
wowej - korzystamy z urządzeń 
do ćwiczeń na powietrzu, albo 
wyjeżdżamy na rowerach.
Ostatnim takim ciekawszym 
wypadem była wycieczka rowe-
rowa do Zawady do Ośrodka 
Re k r e a c y j ne go  „ Żw i r e k ”. 
Z powodu upałów wyjechały-
śmy o godz. 9-tej rano drogą polną 
do Kolanowic, gdzie zwiedziły-
śmy znany nam przecież, bo nale-
żący do naszej parafii drewniany 
kościół Św. Barbary, ale po odno-
wieniu ołtarza jeszcze nie wszy-
scy go widzieli. Asfaltem przez 
las dotarłyśmy do kościoła,, św. 
Antoniego w Luboszycach. Stam-

tąd już prosto do Żwirka na kawę 
i lody. Wydaje mi się, że dla tak 
miło spędzonych dni warto być 
na emeryturze.
Teraz jeszcze przez przynajmniej 
2 miesiące można się spodziewać 
ładnej pogody, którą będziemy 
chciały jak najlepiej wykorzy-
stać na wycieczki rowerowe. 
Panie, choć są w wieku, niektóre 
naprawdę słusznym, to wolą ruch 
na powietrzu. Można też z kij-
kami, ale wtedy stanowczo mniej 
kilometrów można przemierzyć. 
Szkoda tylko, że tak mało u nas 
dróg rowerowych.
Wybierzemy się jeszcze nad staw 
do Kotorza Wielkiego, do senio-

rek w Kotorzu Małym, dokąd nas 
zawsze Pani Maria Kula zapra-
sza, a w październiku na pewno 
pojedziemy do Studzionki.
Kręcenie papierowej wikliny, 
robienie kwiatów z bibuły, wian-
ków itp., zostawimy sobie na listo-
padowe, słotne dni. Muszę jesz-
cze powiedzieć, że na każdym 
spotkaniu obowiązkowo śpie-
wamy. Naszą sztandarową pio-
senką jest piosenka pt. „Uśmie-
chaj się rano” Potem to już nie ma 
wyjścia – uśmiechaj się seniorze 
cały dzień!
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MARIA KULA ANIMATOR

Z życia seniorów

Mija kolejny rok mojej pracy 
z seniorami i tak jak przystało, 
nowy rok przywitaliśmy balem 
przebierańców, który odbył się 
w Kotorzu Małym. Po balu wszy-
scy stwierdzili, że takiej terapii 
potrzebują, lepsze to od wizyty 
u lekarza. Nadal spotykam się 
z seniorami w Kotorzu Małym, 
Turawie i Bierdzanach. Na zaję-
ciach omawiamy problemy senio-
rów, ale też staramy się trochę 
podróżować. Na zaproszenie ani-
matorki z Zębowic byliśmy na balu 
kapeluszowym. Zaprosili nas też 
seniorzy ze Spóroka, gdzie wspól-
nie zwiedziliśmy ogród leśniczego 
w Staniszczach Małych, w okre-
sie kiedy kwitły tam kwiaty- 
irysy w kilkudziesięciu odmia-
nach, byliśmy też w domu opieki 

osób niepełnosprawnych, pro-
wadzony przez księży. Wyjazd 
zakończyliśmy wspólnie przy 
dobrym poczęstunku. Jed-
nym z ważnych wydarzeń było 
zaproszenie do Opola na Śniada-
nie Wielkanocne przez dyrek-
torkę MOPS-u panią Kozok oraz 
ponowne zaproszenie przez panią 
dyrektor na majówkę do skansenu 
opolskiego na wspólną zabawę 
przy muzyce i  pieczonej kieł-
basce. Nasi seniorzy korzystali 
w ramach ASOS z gimnastyki 
przez 2,5 miesiąca, a od wrze-
śnia będą dalsze zajęcia gimna-
styczne. Wielkim wydarzeniem 
był zjazd seniorów nad Jezioro 
Duże z gminami Zębowice, Kola-
nowskie, Komprachcice i Reń-
ska Wieś. Tak wielka integra-

cja jest naprawdę potrzebna, 
zawiązują się nowe znajomości, 
wymiana doświadczeń. W czasie 
spotkania były wspólne śpiewy, 
gry, rejs statkiem po jeziorze itd. 
W okresie wakacji prowadziłam 
w ramach projektu FIO wspólne 
zajęcia seniorzy- dzieci, projekt 
kończy się 31–08 w Bierdzanach . 
W dniu 19.08 gościliśmy 50 oso-
bową wycieczkę dzieci z Dłu-
gomiłowic, wspólnie zwiedza-
liśmy Turawę, jeziora, kościół 
w Bierdzanach i Zakrzowie Tur. 
Wycieczkę oprowadzał wspólnie 
z nami pan Jerzy Farys. Dnia 22.08 
seniorki z Kotorza Małego zapro-
szone zostały na festyn do Opola,, 
Karolinka,, na wystawę swoich 
prac, jakie robią w czasie zajęć, 
mają też prowadzić krótki kurs 

nauki z wikliny papierowej, siana 
i inne. Bardzo się cieszymy, że już 
gdzieś podziwiają prace naszych 
seniorów. 

Ostatnią ważną wiadomością 
jest wygranie nowoczesnej pra-
cowni multimedialnej w Kotorzu 
Wielkim. Serdecznie zapraszam 
wszystkich seniorów na nasze 
spotkania do: 
Bierdzany – środa godz. 10:00
Turawa – poniedziałek i piątek 
godz. 15.00, 
Kotorz Mały – poniedziałek 
i czwartek – godz. 10:00

Nasze hasło to:
Przyjdź do klubu seniora 
a nie pójdziesz do doktora.
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BARTŁOMIEJ KITA

Życzymy 200 lat!

Kazimiera Plamitzer  8 maja 2015 
roku świętowała setne urodziny.
Jest pogodną i miłą mamą trzech 
synów, babcią pięciorga wnuków 
i prababcią dwojga prawnuków.
Dolegliwości wieku nie celebruje, 
ponieważ umie cieszyć się dniem 
teraźniejszym.
Przeszła w swoim długim życiu 
wiele, trudności i radości przepla-
tały się stale.
Urodzona we Lwowie(do dzisiaj 
żywo wspominanym) z  zapa-
łem działała w harcerstwie, nie 
tylko w słynnym Gimnazjum św. 
Jadwigi, ale i potem, na studiach 
geograficznych na Lwowskim Uni-
wersytecie. Ten niezapomniany 
czas odżywał przez wiele lat w cza-
sie ulubionych górskich wycieczek 
już  z ukochanym mężem Antonim, 
a potem z synami, których z racji 
miejsc urodzenia  nazywała: Lwo-
wiaczek, Krakowiaczek i Ślązaczek.
Po smutnym opuszczeniu uko-
chanego Lwowa przez Limanową 
i Kraków, Plamitzerowie znaleźli 
przystań w Gliwicach, gdzie mąż 

Antoni wykładał na Politechnice 
Śląskiej, synowie studiowali -,naj-
starszy medycynę, dwaj młodsi na 
Politechnice.
W latach sześćdziesiątych ubie-
głego wieku profesor Antoni Pla-
mitzer podjął się misji stworze-
nia Wydziału Elektrycznego na 
WSI, a potem Politechnice Opol-
skiej i od tego czasu pani Kazi-
miera Opole traktuje jak swoje 
miasto. Prowadzi dom, opiekuje 
się wnuczętami, ma wreszcie dużo 
czasu dla męża i synów, z których 
jeden pracuje w pobliskim szpi-
talu, drugi ma swoją firmę pro-
jektową, a trzeci krąży pomiędzy 
Polską, a Niemcami, gdzie pracuje 
i mieszka z rodziną.
A od dziesięciu lat pani Kazimiera 
jest mieszkanką Węgier, gdzie prze-
prowadziła się do nowo wybudo-
wanego domu syna Antoniego 
i  synowej Marylki.   W  swoim 
pokoju urządzonym ulubionymi 
meblami ma zdjęcia ukochanych: 
męża Antoniego, synów, syno-
wych, wnuków i prawnuków… Kazimiera Plamitzer

…Ja, ratownik WOPR…, od 

mojej postawy i działania zale-

żeć może życie ludzkie.”

Chciałbym przedstawić czytelnikom 

Fali człowieka, który od 60 lat pra-

cuje jako ratownik wodny, w tym 55 

w Turawie, a pozostałe lata na innych 

jeziorach oraz nad morzem. Postać 

nietuzinkowa. Z pasją opowiada-

jąca o swoim zawodzie, zaangażo-

wana w rozwój ratownictwa wod-

nego, szkolenie i niesienie pomocy. 

Na co dzień spotkać go można na 

Stanicy WOPR w Turawie, gdzie 

obecnie wciąż pełni służbę. Oka-

zją do rozmowy było świętowanie 

jubileuszu 60 lat pracy jako ratow-

nik. Bolesław Kania, bo o nim mowa, 

czekał na mnie wczesnym rankiem 

w miejscu pełnienia dyżuru, w stroju 

ratownika. Przywitał mnie z uśmie-

chem na twarzy. Warunki na sta-

nicy skromne, ale jak sam mówi 

łóżko ma za miękkie, a to co wokół 

jest w pełni wystarczające i zadawa-

lające. Rozkładamy zdjęcia, przygo-

towane materiały, na ścianie kalen-

darz, w którym na zdjęciach otacza 

go młodzież, ale też i współpracow-

nicy i z coraz większym zaintereso-

waniem słucham opowieści o historii 

ratownictwa wodnego nad Turaw-

skimi Jeziorami. Pierwsza myśl, która 

wpadła mi do głowy, a znamy się nie 

od dziś… ciepły człowiek, pasjonat.

Skąd u Pana pasja pływania?

Z elementarnymi zasadami pływania 

zetknąłem się będąc uczniem szkoły 

powszechnej w Krakowie – Podgó-

rzu, a były to lata 1944/46. Nie inte-

resowałem się jednak tylko pływa-

niem. Byłem później m.in. w kadrze 

juniorów woj. opolskiego w piłce noż-

nej grając w Odrze Opole, grałem też 

w drużynie piłkarskiej Starogardu 

Gdańskiego, z której pochodził m.in. 

Kazimierz Deyna. Był też epizod ze 

skokami o tyczce oraz skokami nar-

ciarskimi, w których reprezentowa-

łem Opolszczyznę w I Igrzyskach 

Młodzieży w Zakopanem, a także 

łyżwiarstwo szybkie, w których 

zająłem II miejsce w Mistrzostwach 

Opola w swojej grupie wiekowej. Los 

chciał jednak bym związał się z wodą.

Jak to zatem się stało, że tyle 

lat pływa Pan po Turawskim 

Jeziorze, a  nie np. po jakimś 

akwenie w Małopolsce?

Ojciec jako maszynista PKP wyde-

legowany został do Opola celem 

uruchomienia i służby na odcinku 

opolskim. Po czterech latach „ścią-

gnął” mamę, brata Tadeusza i mnie 

do Opola na jakiś czas. Jednak po 

ADAM BOCHENEK

60 lat w ratownictwie wodnym
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odbyciu służby wrócił z mamą do 

Krakowa, a ja z bratem zostaliśmy 

w Opolu.

Stąd to już blisko było do 

Turawy, gdzie jezior nie brako-

wało?

Nadszedł rok 1955 – Turawa Jezioro 

Średnie, „to tutaj wszystko się zaczęło” 

jeśli chodzi o ratownictwo wodne. 

Było to za sprawą Technikum 

Wychowania Fizycznego (były 3 

takie szkoły w Polsce), gdzie mieliśmy 

zajęcia z zakresu ratowania tonących 

i ożywiania. Obecnie nazywa się to 

resuscytacją krążeniowo – odde-

chową. Będąc już przeszkolonym 

ratownikiem, Towarzystwo Krze-

wienia Kultury Fizycznej powie-

rzyło mi zorganizowanie kąpieliska, 

które usytuowałem na północnej 

stronie Jeziora Średniego (obecnie 

plaża przy siłowni – dop. autora). 

Sam nie byłbym w stanie tego zro-

bić, ale dzielni mieszkańcy Turawy 

i obu Kotorzy pomagali mi bezin-

teresownie w tworzeniu strzeżo-

nego miejsca do kąpieli. Wybudo-

waliśmy pomost ratowniczy, maszt, 

wytyczyliśmy strefy do pływania, 

została uprzątnięta plaża i dno jeziora. 

Sprzęt jaki mi został powierzony to 

kajak, dwa koła ratunkowe, apteczka, 

flaga biała, czerwona i czarna, która 

wtedy obowiązywała. W następnym 

sezonie doposażono mnie w roz-

wieracz szczęk i przytrzymywacz 

języka. Obecnie ratownicy nie sto-

sują już tego typu pomocy medycz-

nych. Pomieszczenie socjalne jakim 

dysponowałem usytuowane było 

w baraku bez elektryczności i wody. 

To jednak nie przeszkadzało mojej 

sublokatorce – myszy, którą co rano 

strzepywałem z koca. Oprócz mnie 

wtedy nad jeziorem nikogo nie było, 

najbliższe osoby były w Ośrodku 

PTTK nad Jeziorem Małym, gdzie 

też zaopatrywałem się w produkty 

żywnościowe.

Pamięta Pan swoją pierwszą 

akcję ratowania tonącego?

Pełniąc dyżur, na początku byłem 

bardzo spięty, gdyż miałem świado-

mość, że w razie zagrożenia w wodzie 

mogę liczyć tylko na siebie. No i stało 

się – tonął chłopiec około 14 lat. Na 

pomoc pobiegła mu mama, której 

on się uchwycił i oboje zniknęli pod 

wodą. Widząc to, po wskoku do wody, 

podpłynąłem do nich wpław i wyho-

lowałem do brzegu. Zdążyłem jesz-

cze w pierwszej fazie tonięcia. Po 

akcji długo odreagowywałem całą 

sytuację. Siedząc na pomoście próbo-

wałem sobie przeanalizować swoje 

zachowanie, ponieważ nie pamię-

tałem zbyt wielu szczegółów. Tak 

więc to była moja pierwsza akcja 

ratownicza z pozytywnym skut-

kiem. Ten chłopiec, to teraz dorosły 

pan, który do dziś jest moim kolegą 

i czasem wspominamy tamtą akcję. 

Była też akcja gdy zbyt blisko pod-

płynąłem do tonącego mężczyzny 

i ten wciągnął mnie pod wodę. Po 

krótkiej „walce” pod wodą udało 

mi się uwolnić z jego uchwytu i już 

bez błędu powtórzyłem „scyzoryk”, 

wynurzyłem się za jego plecami 

i odholowałem go jakieś 40 m do 

brzegu. Nietypową akcję nad Śred-

nim przeprowadziłem poza kąpieli-

skiem, gdy do wody „ześliznął” się 

z brzegu mężczyzna ważący tak „no 

oko” 120 kg. Nie miałem problemów 

z holowaniem, jednak nie umiałem go 

wynieść na stromy brzeg. Pan uczepił 

się moich pleców, z których zejść nie 

chciał ze strachu, a ja z takim „baga-

żem” nie potrafiłem wdrapać się na 

stromiznę. Na szczęście pomogli mi 

dwaj obcy mężczyźni, którzy podali 

mi długą gałąź, dzięki czemu wdra-

pałem się na górę z uratowanym 

mężczyzną. Samodzielnych akcji, 

o różnym stopniu zagrożenia życia 

miałem jeszcze 24. Nie sprawiały mi 

one jednak większego kłopotu. Po 

dwóch latach było mi już lżej, ponie-

waż zatrudniono następnego ratow-

nika Huberta Zawidowskiego, a póź-

niej Macieja Kowalińskiego. Wtedy 

było już bezpieczniej i powiększyli-

śmy kąpielisko. Była tez wtedy tra-

giczna sytuacja. Zgłoszono nam, że 

poprzedniego wieczoru wszedł do 

wody i nie powrócił do domu na noc 

pewien mężczyzna. Wskazano nam 

mniej więcej miejsce i po 20 minu-

tach przeczesywania dna odnaleź-

liśmy już zwłoki.

Smutne…, ale woda musiała być 

wtedy czystsza niż teraz?

Woda była tak czysta, że gdy wypły-

wałem na jezioro to ściągnąłem 

maskę, w której płynąłem, nabra-

łem do niej wody i po prostu się napi-

łem. Jak widać żyję do dziś i nic mi 

wtedy nie było. Dziś woda też jest 

czysta, ale już bym nie zaryzyko-

wał sprawdzania jej czystości w ten 

sposób.

Zaczął Pan pracować nad 

jeziorem 10 lat po opuszczeniu 
tych terenów przez Niemców. 
W tym czasie tereny były pew-
nie niemal dziewicze i był Pan 
zapewne świadkiem powsta-
wania infrastruktury tury-

Bolesław Kania, rok 1955 Jezioro Średnie

(od lewej) Bolesław Kania i Hubert Zawidowski
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stycznej nad brzegami jezior?
Tak, od 1955 r. byłem świadkiem 
powstawania, jak grzyby po desz-
czu, licznych ośrodków i pensjona-
tów przy wszystkich trzech jezio-
rach. Samych kąpielisk strzeżonych 
przez ratowników było 10 tylko nad 
Jeziorem Dużym, 2 były nad Śred-
nim i jedno nad Małym. Powstające 
ośrodki same finansowały zatrudnia-
nie ratowników i organizację kąpie-
lisk. Wtedy były na to pieniądze, 
dziś jak jest sam, każdy widzi. Dzia-
łał OSiR i to bardzo prężnie. Organi-
zowano liczne zawody i imprezy na 
lądzie i w wodzie, takie jak np. mini 
maraton pływacki i zawody na sprzę-
cie pływającym, które często zabez-
pieczałem. Działo się to za sprawą 
dyrektora Franciszka Maniowa, 
a później dyrektora Jana Stonogi. Do 
1975 r. byłem ratownikiem Referatu 
Ratownictwa Wodnego PZP, a póź-
niej powstał WOPR. Jako ratownik 
WOPR w woj. opolskim posiadam 
legitymację z nr 1, a w Polsce z tak 
dużym stażem służby jestem w ści-
słej czołówce.

Wtedy też zapewne przeszedł 
Pan na Jezioro Duże?
Tak, skończyłem dyżurować na 
kąpieliskach i pływalniach i zaczą-
łem pełnić służbę na całym Dużym 
Jeziorze. Pierwsza mini stanica 
powstała na ośrodku Cementowni 
Odra, dzięki staraniom starszego 
ratownika, funkcjonariusza Ogniwa 
Wodnego Leszka Janika, który zała-
twił nam pomieszczenie dla dyżur-
nych ratowników. Później mieliśmy 

bazę na ośrodku OPB, którą z kolei 
ja załatwiłem, a od 1975 roku dyżu-
rujemy na cyplu „Relax”.

Warunki, jak widzę macie tu 
przyzwoite, jak na stanicę.
Są lepsze niż kiedyś. Mamy tu 
pomieszczenia socjalne dla dyżur-
nych ratowników, pomieszczenia 
do prowadzenia kursów na stop-
nie ratowników i sterników moto-
rowodnych. Miejsce to po długich 
negocjacjach załatwili ówcześni Pre-
zes Jan Szorc, sekretarz Zbigniew 
Szorc oraz komendant Harcerskiego 
Ośrodka Żeglarskiego Bogdan Zie-
liński. Pierwszym bosmanem został 
Mirosław Gierek, z którym wspólnie 
przygotowywaliśmy teren i obiekt 
do użytku. Pomagali nam oczywiście 
inni WOPR-owcy. Na początku nie 
było elektryczności, bieżącej wody 
i toalety. Dyżury jednak odbywały 
się zgodnie z grafikiem. Prewencyj-
nie patrolowaliśmy jezioro i w wielu 
przypadkach wypływaliśmy do akcji. 
Obecnie od 28 lat bosmanem jest Zbi-
gniew Bilewicz, który przy pomocy 
WOPR-owców dokonał wielu pozy-
tywnych zmian na całym obiekcie 
i w pomieszczeniach. Dba o sprzęt 
ratowniczy, a łodzie motoro – ratow-
nicze są zawsze gotowe do wypły-
nięcia do akcji ratowniczej. Porzą-
dek na całej stanicy, to jego domena. 
Oprócz mnie – jako kierownika, który 
ma dbać o całość spraw na stanicy 
i jeziorze, bosmana Zbigniewa Bile-
wicza, jest jeszcze Mirosław Merz – 
ratownik, który z dużą rutyną i zaan-
gażowaniem gotów jest wypływać 

do akcji jako operator skutera wod-
nego, dlatego też często wypływa na 
patrol jeziora by w razie potrzeby 
nieść pomoc potrzebującym oraz 
Tadeusz Wiśniewski – doświadczony 
płetwonurek, pomocny w wielu pra-
cach na obiekcie i przede wszyst-
kim w akcjach. Ponadto, rotacyjnie, 
dyżury z nami pełni kilku młodszych 
ratowników. Szkolenia i kursy dla 
ratowników i sterników motoro-

wodnych na stanicy prowadzi Vice 
Prezes Pan Dariusz Krawiec odpo-
wiedzialny w Związku za szkolenia. 
Ja i Zbigniew Bilewicz współprowa-
dzimy z nim te szkolenia. Z uwagi na 
dużą ilość młodzieży biorącą udział 
w szkoleniach, stanica jest wów-
czas bardzo urozmaiconym i cieka-
wym miejscem, biorąc pod uwagę 
temperament szkolonych. Szkole-
niom, zwłaszcza na stopnie ratow- »

Bolesław Kania - Jezioro Średnie pomost ratowniczy 1955 r. Bolesław Kania w czasie służby

Stanica WOPR Turawa Od lewej stoją Zbigniewicz Bilewicz (Bos-
man), Bolesław Kania, Krzysztof Zbrojkiewicz - kapitan żeglugi 
morskiej, Dariusz Krawiec odpowiedzialny

Bolesław Kania (pierwszy od lewej), Turawa, Jezioro Duże 
Na służbie
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nicze, prowadzonym przez Pana 
Darka, często przygląda się z podzi-
wem duża liczba osób przebywająca 
w pobliżu. W każdym sezonie orga-
nizujemy tzw. „Dni otwarte stanicy”, 
prowadząc pogadanki o zachowaniu 
bezpieczeństwa na wodzie i pracy 
drużyny ratowników na stanicy. 
Sam też niejednokrotnie przepro-
wadzam takie pogadanki na ośrod-
kach wypoczynkowych w Turawie.

Pracy zapewne w sezonie tury-
stycznym tu nie brakuje?
Nie tak dawno temu, wspólnie z Miro-
sławem Merzem i Zbigniewem Bile-
wiczem przeprowadzaliśmy nocną 
akcję na wodzie Jeziora Dużego. 
Przy dużej fali i słabej widoczności 
pomagaliśmy załogantom dużego 
jachtu, który uległ awarii w cza-
sie rejsu. Po szczęśliwym powrocie 
dostrzegliśmy dopiero, że jesteśmy 
w kilku miejscach poobijani. Przez 
okres 60 lat pełnienia służby ratow-
niczej udało mi się uratować około 
200 osób, których życie było w róż-
nym stopniu zagrożone, prowadząc 
i będąc uczestnikiem akcji ratunko-
wych, w różnych warunkach pogo-
dowych, tak przy „flaucie”, jak i przy 
wzburzonym jeziorze oraz wyłado-
waniach atmosferycznych – wów-
czas zdarzały się nawet wywrotki 
na sprzęcie pływającym.

Porównując czas, gdy Pan 
zaczynał służbę, z czasem obec-
nym, na pewno zaszła cała 
gama zmian na plus i pewnie 
też na minus w pracy ratownika 
i wyglądzie jezior. Proszę opisać 
jak to wygląda z Pana punktu 
widzenia na przełomie tych 
okrągłych 60 lat.
Bardzo dużą zmianą na plus jest 
wyposażenia ratowników w sprzęt 
niezbędny do niesienia pomocy. 
Wspominałem na początku o przy-
trzymywaczu języka – archaiczny 
przyrząd, który już dawno odszedł 
w zapomnienie, a dodam, że w przy-
padku jego braku były sytuacje, 
w których by język nie zapadał się 
w gardło, przekłuwało się go agrafką!! 
Teraz do resuscytacji używa się ambu, 
a nawet przenośnych defibrylato-
rów. Łodzie ratownicze – nie tak 
jak mój pierwszy kajak, wyposa-

żone sa w radio do łączności z bazą 
i innymi łodziami, co jest pomocne 
przy akcjach nocnych i w czasie 
burzy. Na żywioł nie ma mocnych 
i w czasie wyładowań odruchowo 
zawsze chowa się głowę, ale płynie 
się dalej. Taka to służba dla ludzi. 
Zmienił się tez system szkolenia. 
Cały czas podnosimy swoje umie-
jętności i kwalifikacje na licznych 
kursach i szkoleniach, zmieniają się 
też wymagania wobec przyszłych 
ratowników. Dzięki szkoleniom np. 
w Ośrodku Marynarki Wojennej 
w Gdyni i w Ośrodku Ratownictwa 
w Gdańsku oraz innych instytucjach 
posiadam uprawnienia Radioope-
ratora Służby Morskiej, Ratownika 
w Morskiej Służbie Poszukiwawczo 
– Ratowniczej SAR, Stermotorzysty, 
Instruktora Motorowodnego, Mor-
skiego Sternika Motorowodnego, 
Ratownika Kwalifikowanego Pierw-
szej Pomocy, Płetwonurka, czy też 
Nauczyciela Pływania. Dzięki posia-
danym kwalifikacjom przeszkoliłem 
wielu ratowników na patenty ster-
nika motorowodnego z obsługą łodzi 
ratunkowych. Pozytywna zmiana 
to również dbałość Zarządu o este-
tykę ubioru ratowników. Na minus 
trzeba zaliczyć wpływ rozwoju moto-
ryzacji. Obecnie nad wodę przyjeż-
dża znacznie więcej osób niż kiedyś, 
a i gorzej jest też z dyscypliną wśród 
pływających. Szczególnie niebez-
pieczne są nieodpowiedzialne zacho-
wania osób pływających na skute-
rach wodnych i wskakiwanie do 
wody bez wcześniejszego „namo-
czenia”. Na plus widać poprawę zdy-
scyplinowania w zakresie korzy-
stania z kamizelek asekuracyjnych 
zwłaszcza dla dzieci. Jak kiedyś, tak 
i teraz ludzie wchodzą do wody „po 
alkoholu”. Teraz niestety brak sza-
cunku dla ratowników nie pomaga 
nam w pracy, a przecież jesteśmy po 
to by pomagać, przeciwdziałać uto-
nięciom i instruować jak prawidłowo 
korzystać z tego, co daje nam natura. 
Niestety nie wszyscy chcą słuchać 
i wtedy muszą z bliska przyjrzeć się 
naszej pracy. Mimo większej liczby 
pływających, obecnie mamy jedno 
kąpielisko strzeżone nad Jeziorem 
Średnim, co przy 13 sześćdziesiąt 
lat temu ukazuje proporcje zagro-
żenia. Osoby, które garną się dziś 

do ratownictwa, a jest ich sporo, nie 
zawsze, niestety zostają w pracy. Ule-
gają chyba modzie posiadania jakie-
goś kolejnego „papierka”. Na stanicy 
borykaliśmy się niejednokrotnie 
z różnymi trudnościami technicz-
nymi, tak w porcie, jak i przy łodziach 
i tutaj trzeba podkreślić, że zawsze 
mogliśmy liczyć na pomoc Pana Zyg-
munta Spyry, który od początku nam 
pomaga. Sam również organizuje 
rejsy po jeziorze, ukazując piękno 
naszego, przecież wspólnego dobra, 
jakim jest Jezioro Turawskie. Rejsy 
te cieszą się dużą popularnością, 
czego jesteśmy świadkami obser-
wując ze stanicy wypływającego 
„Titanica”. Trzeba podkreślić że jest 
on doświadczonym stermotorzystą.
– Takie zaangażowanie w pracę 
i pomoc ludziom na pewno znala-
zło uznanie wśród władz związku, 
a pewnie i nie tylko. Czy otrzymał 
Pan jakieś szczególne odznaczenia, 
medale, nagrody?
– W roku 2003 otrzymałem nomi-
nację na funkcję v-ce Prezesa WOPR 
woj. opolskiego, jestem też Honoro-
wym Członkiem WOPR. Tytuł ten 
nadany mi został w czasie Krajo-
wego Zjazdu WOPR w Warszawie, 
co jest bardzo dużym wyróżnieniem 
od strony zawodowej. Na dziś tytuł 
ten posiada około 50 osób w skali 
całego kraju. Jeśli chodzi o wyróż-
nienia i medale to zarówno władze 
WOPR, Urzędu Miejskiego, Urzędu 
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego 
oraz Prezydenci RP, dostrzegły moje 
zaangażowanie w pracę i ofiarność 
w niesieniu bezinteresownej pomocy 

zagrożonym utrata życia w wodzie 
i uhonorowały mnie licznymi meda-
lami od odznaczenia Zasłużony dla 
miasta Opola i Opolszczyzny, poprzez 
wszystkie szczeble odznaczeń „resor-
towych”, tj. od odznaki Zasłużony dla 
WOPR do Odznaki Złotej z Wieńcem 
Laurowym, Zasłużony Ratownik Pol-
ski WOPR oraz Medal WOPR. Otrzy-
małem też z rąk Prezydentów RP 
Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż 
Zasługi, Medal za Ofiarność i Odwagę 
oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, a także Srebrny Sygnet 
Marszałkowski z Listem Pochwal-
nym. Wszystko to, co osiągnąłem, 
zawdzięczam również Turawie czu-
jąc się jej obywatelem.
Życzę jak najmniej pracy  
i  kolejnych jubileuszów. Dzię-
kuję za rozmowę.
Dziękuję.

To w wielkim skrócie historia czło-
wieka, który jak dla mnie jest sam 
w sobie historią opolskiego i kra-
jowego ratownictwa. Myślę, że 
o wielu rzeczach będzie nam dane 
jeszcze porozmawiać, bo nie sposób 
zamknąć tak długi okres czasu na 
kilku stronach wspomnień. Zachę-
cam nauczycieli do organizowania 
spotkań z nestorem ratownictwa 
Panem Bolesławem. Na pewno nie 
odmówi, a wierzę, że nawet po jed-
nej rozmowie jest w stanie „zarazić” 
pasją bezinteresownego pomagania 
ludziom. Być może spośród jego słu-
chaczy wyrośnie kolejny Ratow-
nik z tak wielkimi zasługami dla 
ratownictwa.

»

Bolesław Kania
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BRYGIDA KANSY

O pasji i osiągnięciach 
Kasi Biskup z Bierdzan

Mamy różne pasje w życiu, pięk-
nie jest, jeśli dzięki nim osiągamy 
sukcesy, możemy realizować się, 
a związany z tym wysiłek spra-
wia nam radość i zadowolenie.
O swojej pasji i sukcesach opowie 
nam Kasia Biskup – uczestniczka 
Światowych Letnich Młodzieżo-
wych Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych w Los Angeles.

Nazywam się Katarzyna Biskup, 
mam 20 lat, mieszkam w Bierdza-
nach, chodzę do Szkoły Przyspo-
sabiającej do Pracy w Opolu (PDP), 
przy ulicy Bednara Rudego 7.

Od kiedy zajmujesz się piłka 
nożną, od kiedy trenujesz 
i kto rozbudził w Tobie pasję 
do piłki nożnej?
Piłką nożną zajmuje się od jakichś 
4 lat. Gramy generalnie w szkole 
na lekcjach w-f, po pewnym cza-
sie Pani Joanna Bek widziała jak 
sobie radzę z piłką i wzięła mnie 
do drużyny. Treningi odbywały 
się po lekcjach. Interesuję się rów-
nież innymi dyscyplinami sporto-
wymi: rolki, łyżwy, hokej na hali, 
koszykówka, ping-pong.

Jak trafiłaś do reprezentacji 
Polski, kto o  tym zadecydo-
wał i na jakiej grasz pozycji?
Do reprezentacji trafiłam dzięki 
mojej szkole PDP w Opolu oraz 
dzięki Pani Joannie Bek. Gram 
na pozycji atak, czasami obrona. 
Nasi nauczyciele zorganizowali 
turniej między szkołami takimi 
jak moja z innych rejonów Pol-
ski i z tych osób wybrano najlep-
szych. Tak trafiłam do czołówki 
drużyny piłki nożnej.

Jak doszło do wyjazdu 
na Olimpiadę Specjalną 
w USA?
W połowie kwietnia w Bydgosz-

czy odbył się sprawdzian w 15 
dyscyplinach i zostaliśmy zakwa-
lifikowani do składu kadry Pol-
ski na Światowe Igrzyska w Los 
Angeles.

Jak przebiegał pobyt na olim-
piadzie, ile meczy rozegrali-
ście i z kim?
Było bardzo miło, dużo wrażeń, 
poznaliśmy wspaniałych ludzi, 
opiekunów, wolontariuszy. Bar-
dzo wszystkim dziękujemy. Roze-
graliśmy 2 mecze: ze Szwecją 5–1 
oraz Kostaryką 0–2. Tak zajęliśmy 
3 miejsce na szczeblu światowym.

Jak wspominasz pobyt 
w  USA, zdobycie brązowego 
medalu, gościnność gospoda-
rzy i powrót do domu?
Pobyt na olimpiadzie wspominam 
bardzo dobrze, spotkałam wielu 
wspaniałych ludzi, zwiedziłam 
wiele pięknych miejsc, byliśmy też 
w HOOLYWOOD, chętnie pole-
ciałabym tam jeszcze raz, bo było 
to bardzo ciekawe i ważne wyda-
rzenie w moim życiu. Do Ame-
ryki lecieliśmy samolotem około 
12 godzin, pierwszy raz leciałam 
samolotem i trochę się bałam, ale 

mimo to, było bardzo przyjemnie.
Zdobycie brązowego medalu było 
dla nas wielkim osiągnięciem 
i wymagało wiele pracy, treningu 
i wysiłku, ale udało się. Ludzie 
w los Angeles byli bardzo mili, 
gościnni i opiekowali się nami, 
pomagali nam, zawozili nas pod 
eskortą policji na wyznaczone 
miejsce, więc czuliśmy się bez-
pieczni.
Powrót do domu był wesoły, ale 
i trochę smutny. Przylecieliśmy 
o godzinie 18 do Warszawy, gdzie 
na lotnisku było oficjalne przywi-
tanie naszej reprezentacji przez 
Prezydenta Polski. Następnie prze-
pakowaliśmy walizki i udaliśmy 

w drogę do domu, do naszych 
rodzin, które oczekiwały na nasz 
powrót.
Pozdrawiam całą załogę z Los 
Angeles 2015.

Dziękuję za rozmowę, gratuluję 
zwycięstwa i życzę jeszcze wielu 
sukcesów.

Uzupełnieniem rozmowy z Kasią 
jest wywiad z jej opiekunką i tre-
nerką – Panią Joanną Bek.

Od kiedy to Kasia wie, od kiedy 
jest u nas w szkole, trenuje na lek-
cjach wf i zajęciach Szkolnego Koła 
Sportowego, a pewnie oprócz tego »
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» w wolnej chwili na podwórku 
u  siebie. Razem z  panią Beatą 
Rogóź–Bogucką staramy się 
zapoznawać uczniów z różnymi 
formami aktywności fizycznej 
i wdrażać do prowadzenia zdro-
wego stylu życia. Piłką nożną zaj-
muje się przede wszystkim ja. 
 
Jak trafiła Kasia do reprezen-
tacji Polski: w zawodach woje-
wódzkich drużyna dziewcząt 
z  Zespołu Szkół Specjalnych 
w Opolu Zajęła pierwsze miej-
sce w swojej grupie sprawnościo-
wej. Natomiast na zawody ogól-
nopolskie – Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej w Opalenicy zostały 
wytypowane najlepsze zawod-
niczki zawodów wojewódzkich. 
Z naszej Szkoły dwie dziewczyny 
i  ja- jako trener jednej z dwóch 
kobiecych drużyn. Po zaciętej 
rywalizacji nasza drużyna zajęła 
pierwsze miejsce w swojej grupie 
sprawnościowej, zgodnie z zasa-

dami Olimpiad Specjalnych. Z czte-
rech zwycięskich drużyn w dro-
dze losowania nasza drużyna 
została wytypowana do repre-
zentacji Polski na Światowe Let-
nie Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych w Los Angeles
Trener reprezentacji decyduje 
o ustawieniu na boisku i o skła-
dzie podstawowym. Pozycja Kasi 
na boisku to obrona.
W połowie kwietnia w Bydgoszczy 
odbył się sprawdzian w 15 dyscy-
plinach- ostatecznie kwalifikujący 
do składu kadry Polski na Świa-
towe Igrzyska w  Los Angeles 
 
Kasia po obozie przygotowaw-
czym już oficjalnie weszła w skład 
reprezentacji Polski. Przed wylo-
tem do USA odbyło się w Warsza-
wie oficjalne wręczenie nomi-
nacji olimpijskich i pożegnanie 
reprezentacji. Piłkarkom nomina-
cje wręczał pan Roman Kosecki. 
Później ostatnie przygotowania 

do podróży. Wylot do USA. Dla 
niektórych lot samolotem był 
wielkim przeżyciem. Po przy-
locie każda reprezentacja prze-
wożona była do innego miasta 
goszczącego. Naszym miastem 
goszczącym było Chino Hill. Ame-
rykanie i Polonia Amerykańska 
bardzo serdecznie nas ugościli. 
Zapoznawali nas ze swoja kulturą 
i sztuką, zorganizowali dla nas 
koncerty, zwiedzanie muzeum lot-
nictwa i odsłonili tablicę pamiąt-
kową. Wszędzie spotykaliśmy się 
z ogromną życzliwością i sym-
patią. Był to czas na odpoczy-
nek po podróży i aklimatyzację. 
 
Po 3 dniach dotarliśmy do Los 
Angeles. Zakwaterowanie mie-
liśmy w kampusie Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Los Angeles. 
Nadszedł czas na zawody, które 
odbywały się w  Balboa Sport 
Center. Mecze grupowe z repre-
zentacją Danii, Kostaryki i Szwe-

cji. Polonia amerykańska kibi-
cowała nam podczas każdego 
meczu. Mecze finałowe o miej-
sca metalowe ze Szwecja i Kosta-
ryką, pomimo wielkich starań 
przegrałyśmy, zdobywając brą-
zowy medal Igrzysk Olimpijskich 
 
Każdą chwilę czasu wolnego sta-
raliśmy się wykorzystać jak naj-
lepiej, żeby zobaczyć choć trochę 
wspaniałego miasta Aniołów. 
Udało nam się zobaczyć Holly-
wood, Uniwersal Studio, plażę 
i marinę na Long Beach, a także 
kąpać się o zachodzie słońca w oce-
nie na plaży w Santa Monica. 
 
Dziękuję za tyle ciekawych infor-
macji na temat Światowych Let-
nich Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych w Los Angeles, w których 
uczestniczyła także mieszkanka 
naszej gminy Katarzyna Biskup 
z Bierdzan.

ARTUR GALLUS

Obóz strażacki - Zeltlager

W dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 
na terenie Ośrodka Strażackiego 
w Turawie odbywał się obóz zor-
ganizowany już 8 raz przez jed-
nostkę OSP w Osowcu. W obozie 
uczestniczyło 83 młodych stra-
żaków z Polski i Niemiec. Przygo-
towania do obozu rozpoczęły się 
już w październiku 2014 r., kiedy 
to ustalono termin, a następnie 
przystąpiono do pisania wniosku 
o dofinansowanie z Polsko -Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży. 
Dofinansowanie to w kwocie ok. 
30000 zł oraz wolontariat opie-
kunów i organizatorów umożli-
wia zorganizowanie wypoczynku 
dla młodych adeptów sztuki stra-
żackiej.  W trakcie trwania obozu 
każdego dnia jedna jednostka 
OSP z gminy Turawa miała pie-
czę nad obozowiskiem. Młodzież 
zakwaterowana była w namio-
tach. W  trakcie obozu młodzi 
strażacy ze wszystkich jednostek 
Gminy Turawa oraz naszej part-

nerskiej gminy Saalfelder Höhe 
w Niemczech mieli zapewnioną 
fachową opiekę wychowawców 
i wiele atrakcji. Miedzy innymi 
zajęcia na basenie, gdzie mogli 
się kąpać i pobierać nauki pły-
wania. Brali udział w zajęciach 
z pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. W trzecim dniu obozu wyje-
chali na wycieczkę do kopalni 
soli w Wieliczce, gdzie zwiedzając 
trasę górniczą, uzyskali certyfikat 
potwierdzający zdobycie pierw-
szych szlifów w zawodzie górnika 

na Trasie Górniczej w Kopalni 
Soli "Wieliczka". W czwartym 
i  szóstym dniu wyjeżdżali na 
akwen wodny Jezioro Średnie, 
gdzie odbywała się nauka pływa-
nia pod okiem ratownika. Mogli 
zażywać kąpiel,i a dużą atrakcją 
było pływanie rowerkiem wod-
nym. W szóstym dniu pojechali do 
Opola, najpierw do Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożar-
nej, gdzie mogli zobaczyć sprzęt 
strażaków zawodowych i zapo-
znać się z ich służbą. Następnie 

odwiedzili Muzeum Wsi Opol-
skiej, gdzie zapoznali się z tra-
dycyjnym wypiekiem chleba 
w piecu kamiennym, a następ-
nie odbyła się degustacja świeżo 
upieczonego chleba ze smalcem. 
W trakcie trwania obozu odby-
wały się również godziny nauki 
języka polskiego dla grupy nie-
mieckiej. Zaowocowało to tym, 
że na koniec obozu znali już wiele 
podstawowych słów i myślę, że 
za rok poszerzymy zakres słow-
nictwa. W  godzinach popołu-
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W  dniu 27 czerwca przeprowadzono 
w Ligocie Turawskiej gminne zawody spor-
towo-pożarnicze. Organizacją zawodów 
jak również poczęstunkiem dla uczestni-
ków, gości i kibiców zajęła się jednostka 
OSP Ligota Turawska. W zawodach uczest-
niczyło 31 drużyn w 9 kategoriach oraz 
drużyna z partnerskiej gminy Saalfelder 
Höhe. Zmagania strażaków ochotników 
oceniał sędzia główny zawodów bryg. 
Robert Tadaj, powołany przez Komen-
danta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu. 

Zawody rozegrane zostały w  konku-
rencjach:
• ćwiczenia bojowe
• sztafeta 7 x 50 m z przeszkodami

Po zakończonych zawodach odbyła się 
dekoracja najmłodszych uczestników 
pamiątkowymi medalami złotymi, srebr-
nymi i brązowymi, a w kategoriach star-
szych dyplomy dla wszystkich i puchary 
za I miejsca. Puchar przechodni Komen-
danta Gminnego OSP w kategorii senio-
rów powędrował do Węgier. Po dekoracji 
był czas na zjedzenie smacznej grochówki 
i  poczęstowanie się kołaczem przygo-
towanym przez Radę Sołecką. Następ-
nie jednostki rozjechały się do swoich 
miejscowości.

Tabela wyników
dla poszczególnych kategorii

miejsce OSP Łączny 
czas

seniorzy

I Węgry I 102,98

II Bierdzany I 105,80

III Osowiec 118,38

IV Węgry II 120,78

V Kadłub Turawski 123,78

VI Zawada I 125,20

VII Kotórz Wielki 125,83

VIII Ligota Turawska 128,03

IX Bierdzany II 129,00

X Zawada II 162,11

MDP Mieszana

I Ligota Turawska 122,46

II Saalfelder Höhe 124,64

Oldboje

I Ligota Turawska 131,60

II Węgry 135,86

III Bierdzany 139,09

IV Kadłub Turawski 162,13

MDP Chłopcy

I Węgry 104,20

II Kadłub Turawski 118,79

III Kotórz Wielki 127,63

Harcerska Chłopców

I Osowiec 127,38

II Bierdzany 137,84

II Kadłub Turawski 140,42

dniowych odbywały się, prawie 
każdego dnia, jakieś konkuren-
cje sprawnościowe i rywalizacje 
sportowe organizowane przez 
wychowawczynie. Najbardziej 
podobały się i przyniosły wiele 
radości konkurencje, które przy-
gotowali strażacy z OSP Osowiec 
w czwartek wieczorem. W przed-
ostatnim dniu odbyły się zawody 
strażackie drużyn niemieckich, 
polskich i mieszanych. Wieczo-
rami był czas na podsumowa-
nie dnia i wspólne biesiadowanie 
i śpiewanie przy ognisku. W pią-
tek wieczorem odbyło się podsu-
mowanie całego obozu i wręczenie 
nagród za wygrane w poszczegól-
nych konkurencjach sportowych 

i sprawnościowych oraz wręcze-
nie upominków i pamiątkowych 
koszulek. Całe spotkanie mogło 
odbyć się dzięki bardzo dużemu 
wsparciu finansowemu Polsko- 
Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży, składki uczestników oraz 

wkładu gminy Turawa. Chciał-
bym bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim uczestnikom 
obozu, jak również wychowaw-
com, paniom A. Florczyk, A. Moci-
gemba, T. Gallus, G. Budnik, S. 
Wiecha, M. Czaplik, A. Budnik 

oraz pomocnikom z  ramienia 
straży panu W. Mocigemba i O. 
Staś za ich bezinteresowną opiekę 
i zaangażowanie, jakim się wyka-
zali oraz wszystkim jednostkom 
OSP za pomoc i wsparcie w orga-
nizacji poszczególnych dni.

Kobiety

I Węgry 140,39

II Bierdzany 142,92

MDP Dziewczęta

I Węgry 132,82

II Kadłub Turawski 152,92

Harcerska Dziewcząt

I Węgry 115,15

II Osowiec 124,40

III Kadłub Turawski 123,34

IV Bierdzany 131,67

Harcerska Mieszana

I Zawada 113,73

II Rzędów 125,76
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Historia mniejszości polskiej 
na terenie obecnej Gminy Turawa odcinek II
•  

W 1903 r. zarząd Towarzystwa polsko – katolickiego „Jedność” 
z Węgier donosił na łamach Gazety Opolskiej, że obowiązkiem każ-
dego członka jest wpłacać swoje półroczne składki. Jeżeli jeden dru-
giego zachęci do zapłaty składki, to każdy dobrze myślący, w którym 
jeszcze jest poczucie narodowe, nie dopuści do rozwiązania Towa-
rzystwa. Gdyby bowiem miesięczne składki nie zostały zapłacone 
przez pół roku, wówczas Towarzystwo trzeba było rozwiązać. Mimo 
że posiedzenia nie mogły się już odbywać, bo zarząd nie potrafił zna-
leźć sali do wynajęcia, to składki powinny być nadal płacone. Wie-
rzono, że ta sytuacja się zmieni. Trzeba było wytrwać kolejny rok. 
Jeden z urzędników powiedział, że jeżeli będzie w urzędzie jeszcze 
jeden rok, postara się, aby mieszkańcy dostali ściółkę, bo Towarzy-
stwo już upadło. Landrat nie będzie miał już wymówki, że przez 
Towarzystwo mieszkańcy nie dostali ściółki. Nie było to prawdą, 
gdyż w sąsiednich wsiach, w których nie było Towarzystwa, miesz-
kańcy również nie otrzymali ściółki. Karczmarze także zostali 
oszukani, bo myśleli, że jak wypędzą Towarzystwo to otrzymają 
dłuższą koncesję (godziny pracy), aby robotnicy wracający z robót 
mogli u nich część zarobku zostawić. Jednak nadzieja ich zawiodła, 
bo za przedłużenie koncesji (godzin otwarcia) zostali pociągnięci 
do odpowiedzialności. 

Autor artykułu napisał: Myśli wróg, że nad nami pogrzebowy jęk-
nął dzwon; ziarno rośnie, w naszych domach z naszej siejby zbie-
rzem plon. Członkowie Towarzystwa w Węgrach myśleli o budo-
wie sali, lecz w 1903 r. było za późno, bo cegły już nie było. Jednak 
sprawy budowy sali nie zamierzano zaniedbać. Każdy miał o niej 
myśleć, bo miała powstać w przyszłości.
Żyć, istnieć, kto pragnie, niech każdy pamięta,
Ze hasłem najświętszem na dzisiaj mieć mamy:
Nie damy się! Nigdy… przenigdy nie damy!!
Ni wiary, ni mowy, ni serca, ni pieśni,
Ni wspomnień przeszłości, ni jutra nadzieji!
Tam wszyscy zastępem stawajmy na straży,
Kobiety i dzieci i młodzi i starzy,
I wszyscy wartować będziemy z koleji
Jak czujnie brytany, co strzegą swój bramy:
Nie damy się nigdy, wszak prawda? Nie damy!!! 
Polska mniejszość w Niemczech aktywnie angażowała się do poli-
tyki. W poniedziałek 16.02.1903 r. w południe odbyło się posiedzenie 
Komitetu wyborczego powiatu opolskiego. W posiedzeniu wzięło 
udział 30 członków komitetu, m.in. ks. proboszcz Jankowski z Koto-
rza Wielkiego i ks. Sauer – Zur (Żur) z Ligoty Turawskiej, jako prze-
wodniczący Komitetu. Na posiedzenie zaproszeni byli również major 
Szmula i radca sprawiedliwości Nadbyl.
Ks. przewodniczący zagaił posiedzenie pozdrowieniem: Niech będzie 

pochwalony J. Ch.!
W dalszej części zebrania wybrano delegatów na zebranie mężów 
zaufania we Wrocławiu: ks. Sauera i Jankowskiego. Nastąpiła dys-
kusja o przyszłych kandydatach do parlamentu. Do parlamentu 
z okręgu opolskiego miał zostać wybrany jeden poseł, a do sejmu 
dwóch posłów.
Ks. Sauer omówił działalność dotychczasowych posłów, których 
było dwóch. Nastąpiła dyskusja o przyszłych kandydatach do par-
lamentu. Pozytywnie oceniono obecnych posłów w sejmie.

W kwietniu 1903 r. zamierzano urządzić w Osowcu spotkanie, lecz 
nie mogło się ono odbyć, gdyż oberżysta nie chciał wydzierżawić 
sali. Powiedział, że: egzystencja jego zależy w pierwszej linii od tam-
tejszej fabryki; dyrekcya zaś fabryki z pewnością nie pochwaliłaby 

JERZY FARYS 
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oddania sali na cel zebrania wyborczego. 
Gazeta Opolska poinformowała, że po 8- miesięcznej przerwie, 
w niedzielę 28.06.1903 r. w Węgrach, odbędzie się spotkanie Towa-
rzystwa polsko – katolickiego „Jedność”. Posiedzenie zaplanowano 
na godz. 17.00, w sali pani Puschke. Proszono o liczny udział człon-
ków i gości, gdyż miały zostać omówione ważne sprawy dotyczące 
Towarzystwa. Zaproszenie podpisał B. Langosz- prezes.
W 1911 r. Gazeta Opolska opublikowało bardzo ciekawy artykuł 
dotyczący stosunków ludnościowych i wyborów w okręgu opol-
skim. Przedstawiam najważniejsze zawarte w nim treści.

Powiat opolski można nazwać prawie czysto polskim. Według zesta-
wienia urzędowego z 1900 r. podział przedstawiał się następująco: 
Polaków w mieście Opole było 5805, 1416 dwujęzycznych osób, któ-
rzy jako język ojczysty podali język polski i niemiecki, oraz 20681 
Niemców. W powiecie opolskim wiejskim Polaków było 84883, dwu-
języcznych 2471, a Niemców 15400. Według zestawienia urzędo-
wego było 90688 Polaków, Niemców 36081. Dwujęzyczni z obawy 
o chleb i szykany, dla świętego spokoju, oświadczyli przy liczeniu, 
że władają również językiem niemieckim. Katolików Polaków było 
w Opolskim 90057, a Niemców katolików 21582. Z powiatu wybie-
rano jednego posła do parlamentu i dwóch posłów do sejmu.
Towarzystwo polsko – katolickie dbało o rozwój kultury i świado-
mości Polaków. We wsiach były liczne biblioteki, które prowadzili 
nauczyciele, z książkami niemieckimi. W ten sposób polskie domy 
dostawały niemieckie książki, których prawy katolik i Polak nie 
mógł czytać. Celem tych bibliotek było niemczenie Polaków. Żeby 
zapobiec germanizacji, powstało Towarzystwo Czytelni Ludowych. 
Czytelnie zawierały książki o tematyce religijnej, gospodarczej, 
naukowej, historycznej, była też literatura piękna oraz powieści 
i bajki z obrazkami dla dzieci. Każdy, kto zapłacił 5 fenigów składki 
miesięcznej, mógł z nich skorzystać. Po zapłaceniu składki nie było 
więcej opłat, by wypożyczyć książkę. Taką bibliotekę prowadził m.
in. w Węgrach Błażej Langosz.
W 1913 r. mniejszość polska w Niemczech bardzo się ucieszyła, że fre-
kwencja w wyborach do sejmu pruskiego była w okręgu opolskim 
bardzo słaba, jeszcze słabsza niż przewidywano. Głosowali głównie 
urzędnicy oraz ludność zależna, siłą zapędzona na wybory. W powie-
cie wiejskim opolskim ludność polska nie brała udziału w głosowa-
niu, gdyż została wezwana do bojkotu. 
Napisano, że w Zawadzie z 3. klasy podatkowej na głosowanie poszło 
tylko 25 robotników leśnych i dworskich, a łącznie w 3. klasie oddano 
37 głosów na urzędowego walmana i 39 głosów na Polaka. Wynika 
z tego, że ludzie nie poszli głosować nawet na urzędowego kandy-
data. W drugiej klasie podatkowej oddano tylko 4 głosy, w 1. klasie 
tylko sam amtowy oddał głos na siebie.
W niedzielę 22.06.1913 r. o godz. 17.00 odbył się w Kotorzu Wiel-
kim wiec polityczny u zagrodnika Michalczyk, wzięło w nim udział 
ok. 300 osób z całej okolicy – mężczyzn i kobiet. Spotkanie rozpo-
czął redaktor Gazety Opolskiej Bronisław Koraszewski, przewod-
niczącym był miejscowy ks. proboszcz Jankowski, a sekretarzem 
St. Spychalski. Koraszewski oznajmił zebranym, że odbędą się 
nowe wybory do sejmu i należy wybrać nowy Komitet Wyborczy. 

Wyjaśnił również cały mechanizm wyborów. Wywody Koraszew-
skiego poparł zagrodnik Halama z Półwsi, który w gorących sło-
wach przedstawił nader trudne położenie w czasie nowych wybo-
rów. Zebrani jednogłośnie udzielili wotum zaufania Komitetowi 
Wyborczemu, wybrali również ponownie dotychczasowy Komitet 
na Okręg Opolski. Nastąpiły także dłuższe przemowy ks. Jankow-
skiego, oraz panów: Kozłowskiego i Koraszewskiego. Mówili o spra-
wach ogólnoświatowych, pielęgnowaniu języka ojczystego, a także 
o pięknych polskich pieśniach, których dzieci i młodzież powinny 
uczyć się obowiązkowo w domu, a zwłaszcza od matek. Posiedze-
nie zakończono odśpiewaniem Serdeczna Matko. 
W 1915 r. Gazeta Opolska obchodziła 25- lecie istnienia. Wiele osób 
pisało listy z gratulacjami do redakcji. Z Turawy taki list napisał 
Walenty Barczyk, 25- letni abonent Gazety Opolskiej. List brzmiał 
tak: Szczęść Boże w dalszej pracy, i żeby czytelników jeszcze raz 
tyle przybyło, i pragnąłbym doczekać 50-letniego jubileuszu. Więc 
Szan. Redaktorze, pozostań dla nas wiernym jak dotąd i nieugiętym, 
a wszystkie przeciwności zwyciężysz w Imię Boże! Od początku aż 
do tego czasu nie omieszkałem żadnego numeru „Gazety przeczy-

tać.
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Pani Teresie Żulewskiej – Sołtys wsi Turawa – Marszałki, 
wyrazy głębokiego współczucia,  
z powodu śmierci siostry,
składa Redakcja kwartalnika Fala  
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej.

~•~

Wyrazy współczucia Pani Teresie Żulewskiej,   
z powodu śmierci siostry, 
składa Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy Turawa.

1-go sierpnia br.  odszedł od nas do wieczności 

śp. Michał Halupczok z Marszałek, miał 33 lata.
Bezskutecznie walczył z chorobą, która Go pokonała. 

W czasie tej choroby rodzina, przyjaciele i znajomi wspierali Go modlitwą i dobrymi myślami. 

Pożegnanie śp. Michała odbyło się 7 sierpnia  na cmentarzu komunalnym w Opolu. 

W ostatniej drodze towarzyszyło Mu wiele osób,  

oprócz rodziny -  wielu kolegów z pracy, przyjaciół, ludzi życzliwych. 

Wszystkim, którzy nas wspierali w tych ciężkich chwilach, 

uczestniczyli w modlitwach i ostatniej drodze Michała  

serdeczne podziękowania składa: 

Rodzina

REDAKCJA

RODZINA

Kondolencje

Podziękowanie
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FOTOAMATOR

Festyn wiejski w Kotorzu Wielkim

Sołtys wsi Kotórz Wielki wraz 
z Radą Sołecką oraz Ochotniczą 
Strażą Pożarną zorganizowali 8 
i 9 sierpnia 2015 roku dwudniowy 
festyn wiejski w Klubie „pod Lipą”. 
Pierwszego dnia imprezę rozpo-
częto zabawą taneczną z DJ Deni-
sem i Mariuszem, był poczęstu-
nek, ciasto i kawa.
Następnego dnia niedziela 
imprezę prowadził wodzi-
rej Bartek. Z dziećmi przepro-

wadził wiele gier i konkursów 
angażując do tego również rodzi-
ców i starszych, nie pomijając 
naszego ks. proboszcza Rajmunda 
Kałę, który także brał aktywny 
udział. Dla uczestników konkur-
sów w nagrodę były słodycze, 
napoje i popcorn.
Później młodzieżowa drużyna 
pożarnicza OSP w Kotorzu Wiel-
kim zaprezentowała ćwiczenia 
bojowe a następnie działanie 

szybkiego natarcia, angażując 
w to dzieci, by mogły przez chwilę 
poczuć się prawdziwymi straża-
kami. Dla wszystkich uczestników 
festynu czekał na stołach śląski 
kołacz z kawą i chłodnymi napo-
jami. W trakcie festynu można 
było posłuchać pięknych melo-
dii w wykonaniu Dawida i Diany. 
Natomiast do późnych godzin wie-
czornych przygrywał wszystkim 
DJ Roland.

W imieniu organizatorów Pani 
Sołtys pragnie wszystkim podzię-
kować za współpracę i pomoc 
w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu tej imprezy, a my jako 
uczestnicy czekamy na kolejne 
tego typu spotkania biesiadne. 
Do następnego razu.

Zdjęcia wykonał: Michał Kunicki
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14.06.2015 Caritas parafialny 
w Kotorzu Wielkim w klubie „Pod 
Lipą” zorganizował po raz kolejny 
festyn rodzinny. Na placu posta-
wiono namioty w których uczest-
nicy zostali poczęstowani ciastem, 
kawą, napojami i owocami. Rolę 
konferansjera podjęli się ks. Pro-
boszcz Rajmund Kała oraz Jan 
Stonoga z Kotorza Wielkiego. Dla 
dzieci przygotowano wiele kon-
kursów, które prowadziła Pani 
Barbara Moch a nagrodami były 
słodycze. Przygotowano również 
pokazy w wykonaniu strażaków, 
policjantów i bractwa rycerskiego. 
Dzieci mogły także poszaleć na 
dmuchanych zjeżdżalniach, tram-
polinach itp. urządzeniach. Dla 
„podniebienia” czekały lody od 
sponsorów oraz wata cukrowa. 
Natomiast dla starszych najwięk-
szą atrakcją festynu był znany 
zespół na Opolszczyźnie „Przy-

sieczanki”, który swoimi melo-
diami oraz humorystycznymi 
dialogami zabawiał słuchaczy „do 
łez”. Przygotowano także loterię 
fantową; wszystkie losy sprze-
dano. Oprawę muzyczną przy-
gotował i prowadził Pan Komor. 
 Organizatorzy festynu pra-
gną tą drogą serdecznie podzię-
kować sponsorom, bez których 
niemożliwe byłoby przygotowa-
nie tej imprezy w takim wykona-
niu oraz wszystkim pozostałym, 
którzy w jakiś sposób przyczy-
nili się w przygotowanie festynu, 
a szczególnie młodzieży, która 
była bardzo chętna do pomocy, 
wręcz dopytywała o przydziele-
nie zadań. 
 Ze swej strony dodam humo-
rystycznie, że tego rodzaju festyny 
zastąpiły nam dawniejsze ławki 
przed posesjami, które kiedyś były 
miejscem spotkań towarzyskich 

ale w wersji „micro”.
No cóż, do zobaczenia za rok.

Zdjęcia wykonał: Krystian Komor 

FOTOAMATOR

Klub „Pod Lipą” w remoncie

Po wieloletniej eksploatacji klub 
„Pod Lipą” w Kotorzu Wielkim 
doczekał się odnowy. Z puli fun-
duszu sołeckiego postanowiono 
dokonać prac renow acyjno – 
malarskich w większości pomiesz-
czeń: duża sala, korytarz, kuchnia 

z pomieszczeniem przykuchen-
nym oraz toalety. Z kronikar-
skiego obowiązku muszę dodać, 
iż pracy tej podjął się ten sam 
malarz, który kilkanaście lat temu, 
kiedy powstawał klub „Pod Lipą” 
podjął się w czynie społecznym 

tego żmudnego zadania, dobiera-
jąc kolorystyki ścian i sztukaterii. 
Niech nowa szata klubu służyć 
będzie nadal mieszkańcom wio-
ski, parafii, gminy i nie tylko.

Zdjęcia wykonał: Józef Matysek    

FOTOAMATOR

Festyn rodzinny „Pod Lipą”
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W  dniu 4 czerwca ulicami 
Osowca przeszła procesja teofo-
ryczna wśród uroczystych obrzę-
dów i  śpiewów, a wierni skła-
dali publiczne świadectwo swej 
wiary i pobożności wobec Chry-
stusa Eucharystycznego. Procesja 
zatrzymywała się przy czterech 
ołtarzach przygotowanych i przy-
ozdobionych przez mieszkańców 
Osowca. Na zakończenie procesji 
udzielono błogosławieństwa Naj-
świętszym Sakramentem.
W dniu 13 czerwca ministranci 
naszej parafii wraz z księdzem pro-
boszczem i opiekunami pojechali 
na wycieczkę do miasta kowboj-
skiego „Western City” w Ściegnach 
koło Karpacza. Rano po wspólnej 
Mszy Św. wyruszyliśmy w drogę. 
Na miejscu byliśmy ok. godz. 11.00. 
W miasteczku można było pojeź-
dzić wozem traperów, nauczyć się 
rzucać lassem, spróbować ujeź-
dzić byka, strzelać z łuku, rzu-
cać włócznią, wspinać się na pal 
i wiele innych atrakcji. Co godzinę 
w miasteczku był organizowany 
jakiś pokaz, a to taniec Indianina, 
pojedynek rewolwerowców lub 
napad na bank. Tam też zjedliśmy 
przy ognisku kiełbaskę. Potem 
wyruszyliśmy w drogę powrotną, 
zwiedzając jeszcze Park Minia-
tur Zabytków Dolnego Śląska 
w Kowarach. Jednak ostatnią 
atrakcją był Mc” Donald. Do para-
fii wróciliśmy o godz. 21.00.
W dniu 20 czerwca nasz były pro-
boszcz ks. Franciszek Lerch, który 
jest już na emeryturze obchodził 
uroczyście 55 rocznicę święceń 
kapłańskich. Mszy św. przewod-
niczył ks. bp. Rudolf Pierskała, 
a  wraz z  nim koncelebrowało 
ją jeszcze sześciu księży, kole-
gów kursowych księdza Fran-
ciszka. Pod koniec mszy św. był 
czas na życzenia dla Jubilata, 
od parafian. Następnie ks. pro-
boszcz Krzysztof Matysek popro-
sił wszystkich Jubilatów przed 
ołtarz i wręczył każdemu pre-

zent w postaci świecy, na której 
widniał napis „Jubileusz 55-lecia 
święceń kapłańskich 19.06.2015 
imię i nazwisko każdego Jubilata”. 
Jako, że ks. biskup w poniedzia-
łek 22 czerwca, obchodził 30 lecie 

święceń kapłańskich też otrzy-
mał świecę. We mszy św. uczest-
niczyli również licznie parafia-
nie z Biedrzychowic i Kotkowic 
oraz delegacje z parafii, w których 
pracował Jubilat. Po zakończo-

nej Mszy św. odbyło się przyję-
cie dla zaproszonych gości w sali 
obok kościoła.
21 czerwca w przeddzień 30 rocz-
nicy święceń kapłańskich ks. pro-
boszcza Tadeusza Muca w naszej 

ARTUR GALLUS

Wiadomości z Osowca

»
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ARTUR GALLUS

Remont kościoła  
w parafii Osowiec-Węgry

W  ostatnich dniach sierpnia 
zakończył się rozpoczęty w dniu 11 
maja wznoszeniem rusztowania 
na wieży remont naszego kościoła 
parafialnego. Od dłuższego czasu 
wiadomo było, że trzeba będzie 
przystąpić do remontu pokrycia 
dachu, który przy większych opa-
dach deszczu przeciekał, a przede 
wszystkim kopuł wieży. Kiedy 
ustawiono rusztowanie i można 
było z bliska zobaczyć, w jakim 
stanie jest pokrycie, wtedy wia-
domo było, jak zmieni się zakres 
prac i jak bardzo potrzebny był 
remont. Kościół nasz wybudo-
wany w latach 1937-1939, miał 
przekrywane dachówki w latach 
siedemdziesiątych, ale kopuły 
nie były wtedy naprawiane. Po 
wejściu na rusztowanie można 
było zobaczyć, jak bardzo znisz-
czone jest pokrycie wykonane 

ze sztucznego łupka oraz ile jest 
dziur w poszyciu wieży. Wyżej, 
nad kopułami znajdowała się 
kula wykonana z blachy cyn-
kowej, która też była dziurawa. 
Po zdjęciu krzyża i kuli członko-
wie Rady Parafialnej zdecydo-
wali, że trzeba wykonać nową 
kulę z miedzi, która została pozło-
cona, a krzyż zwieńczający wieżę 
został ocynkowany i odmalowany 
, całość tego zadania sfinanso-
wali członkowie Rady Parafial-
nej i i osobiści darczyńcy. W starej 
kuli znajdowała się tylko zamok-
nięta gazeta „Schönere Zukunft” 
z 12 czerwca 1938 r i dwa fenigi. 
Do nowej  w specjalnych tubach 
złożone zostały takie dokumenty 
jak; historia parafii, stan parafian 
z roku 2015, ogłoszenia parafialne 
z tego tygodnia, kiedy zamykano 
kulę, wykaz osób funkcyjnych  

w parafii oraz hierarchię kapłań-
ską, monety będące w obiegu, zdję-
cia oraz wysuszoną starą gazetę 
i dwa fenigi. Ciekawostką jest to, 
że stara kula zamykana była 12 
czerwca 1938 roku, a nowa 12 
czerwca 2015 r. Kopuły zostały 
naprawione i pokryte blachą mie-
dzianą, która posiada długoletnią 
gwarancję. Wymieniono również 
na nowe żaluzje wykonane przez 
zakład stolarski R. Halupczoka, 
w otworach -gdzie posadowione są 
dzwony oraz odmalowano części 
drewniane konstrukcji. Wymie-
niono całe poszycie dachu łącznie 
z deskowaniem, pokryciem papą 
i nową dachówką. Wykonano też 
nową elewację całego kościoła 
i przy okazji Kaplicy Przedpo-
grzebowej. Wiele innych jesz-
cze drobnych napraw i przygoto-
wań pod inne inwestycje zostało 

wykonanych przy okazji. Zada-
nie, z  jakim zmierzyli się para-
fianie, jest bardzo kosztowne. 
Na ten cel środki zbierane były 
już od maja 2014 roku w każdą 3 
niedzielę miesiąca i jeszcze przez 
jakiś czas będzie trzeba je zbie-
rać. Wykonane prace zabezpie-
czą świątynię na następne co 
najmniej 75 lat, a może i dłużej.

świątyni wierni uczestniczyli 
we Mszy św. dziękczynnej z tej 
okazji. Po uroczystym Te Deum, 
życzenia księdzu złożyli mini-
stranci i dzieci w imieniu para-
fian. Po zakończonej Mszy orkie-
stra zagrała księdzu uroczyste sto 
lat, a przedstawiciele organizacji 
działających w naszej parafii zło-

żyli również życzenia.
W dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 
na terenie Ośrodka Strażackiego 
w Turawie odbywał się obóz zor-
ganizowany już 8 raz przez jed-
nostkę OSP w Osowcu. W obozie 
uczestniczyło 83 młodych stra-
żaków z Polski i Niemiec

»



wrzesień 2015 37

KRYSTYNA KONIECZKO

Jubileusz Kapłański 
w Parafii Osowiec-Węgry

Miłym wydarzeniem dla para-
fian z kościoła św. Józefa Robot-
nika w Węgrach był Jubileusz 
30-lecia Kapłaństwa Probosz-
cza Parafii Ks. Tadeusza Muca 
obchodzony w przeddzień samej 
rocznicy, w  niedzielę 21-go 
czerwca 2015r. Ofiarowaną 
przez licznie zebranych wier-
nych z Węgier Osowca, Trzę-
siny i Kolanowic Mszę Św. dzięk-
czynną w tej intencji odprawił 
Ksiądz Jubilat, który wspomina-
jąc tamten dzień ,nie krył rado-
ści, że wszyscy z  34 wyświę-
conych wówczas kapłanów 

wytrwali w stanie duchownym.
Jak przystało na taką uroczy-
stość, nie obyło się bez udziału 
miejscowej orkiestry dętej 
i  śpiewu dziewcząt ze Wspól-
noty Dzieci Maryi, które też 
w imieniu swoim i parafian zło-
żyły Jubilatowi życzenia. Cało-
ści dopełniło gromko odśpie-
wane, uroczyste „Ciebie Boże 
wielbimy”.  Wychodzącego 
z  zakrystii Księdza przywi-
tała orkiestra radosnym „sto 
lat”, a  poszczególni przedsta-
wiciele parafian złożyli życze-
nia i kwiaty.

 Ksiądz Tadeusz Muc kie-
rując Parafią Osowiec-Węgry 
od 4-ch lat, zdążył zaskarbić 
sobie serca swoich wiernych, 

którzy żywią nadzieję, że pozo-
stanie z nimi na zawsze.
fot. A. Gallus

DOMINIK PIKOS SOŁTYS WSI ZAWADA

Festyn „Lato w Zawadzie”  
już za nami… 

 Rozpoczęliśmy w sobotę 4 lipca 
„MEGA PIŁKARZYKAMI”
TURNIEJEM PIŁKI NOŻNEJ 
FIRM I ORGANIZACJI Z ZAWADY 
I  OKOLICY O  PUCHAR LATA 
W ZAWADZIE 2015

Rozgrywki były zacięte a gra bar-
dzo widowiskowa.
Rozdanie pucharów nastąpiło 
ok. 16:30. I miejsce zajęła dru-
żyna „Choinki Pikos” z Zawady, 
II miejsce drużyna z Luboszyc 
„Powrót Wieprza” III miejsce dru-
żyna „Sabart” – pokrycia dachowe 
z Zawady.
Po rozgrywkach występ miał 
Wujek Hipcio, z specjalnym poka-
zem dla dzieci. Następnie pro-
gram satyryczny zaprezentował 
Andrzej Afanasjew.
Wieczorem swoim koncertem 
umilał nam czas Mariusz Kalaga 
z swoimi znanymi m.in. z śląskich 

list przebojów hitami.
Późnym wieczorem odbyła 
się zabawa taneczna z  zespo-
łem New Stars i debiutującym 
na naszej scenie DJ B’Lucasem. 
Przy dobrej muzyce bawiono się 
prawie do rana.
Niedziela równie słoneczna roz-
poczęła się TURNIEJEM PIŁKI 
NOŻNEJ 6 OSOBOWEJ
TRAMPKARZY O PUCHAR LATA 
W ZAWADZIE 2015. Młodzi pił-
karze mimo temperatur zagrali 
dobre mecze. Po zakończeniu roz-
dane zostały puchary i dyplomy.

Po rozgrywkach przyszedł czas 
na „SCENĘ MŁODYCH ARTY-
STÓW”
S p e cj a l n ie  pr z ygotow a ne 
WYSTĘPY ARTYSTYCZNE 
DZIECI I  MŁODZIEŻY m.in. 
z Szkoły podstawowej w Zawadzie. 
Wiele pracy naszych najmłod-

szych było widać po wysokim 
poziomie układów tanecznych 
i ich wykonaniu.

Następnie mogliśmy podziwiać 

umiejętności artystów zaczynając 
od pięknego występu solowego 
Marii Honka, przez jak zawsze 
niezawodnego Rudolfa Knetscha.
Po występach artystów śpiewa- »
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jących pojawili się artyści z for-
macji tanecznych. Wielkim wido-
wiskiem były występy dzieci 
i młodzieży z  formacji tanecz-
nej HAŁAS. Na koniec zasko-
czyły wszystkich wielką ener-
gią panie z formacji ALE BABKI, 
które m.in. zaprezentowały kan-
kana jakiego jeszcze w Zawadzie 
nie tańczono.
Po występach mieliśmy przyjem-
ność posłuchać koncertu DUETU 
„BRYGIDA i ROBERT ŁUKOWSKI” 
gdzie nie zabrakło największych 
śląskich szlagierów.
Na wieczornej zabawie zagrał 
zespół DEMETRIS.

Na naszej corocznej imprezie 
mimo upalnej pogody, można 
było liczyć na obecność Miesz-
kańców oraz Gości z sąsiednich 
wiosek i gmin. Bardzo dziękuję 
za frekwencję. Dołożyliśmy z Radą 
Sołecką wielu starań, aby pro-
gram imprezy był jeszcze cie-
kawszy, oferta dla dzieci bogat-
sza, a jedzenia i picia nie zabrakło
Na festynie występ miało 11 
zespołów muzycznych i tanecz-
nych. Wśród nich byli Mariusz 
Kalaga oraz Brygida i  Robert 
Łukowski, wokaliści z najwyż-
szej półki śląskich szlagierów. 
Występy dzieci, kompletny 
zestaw karuzel, dmuchańce i dar-
mowe przejażdżki konne umiliły 
Naszym pociechom czas.
Występy sp or towe p oka-
zały ducha walki jaki drzemie 
w naszych Mieszkańcach i nie 
tylko. Oprócz tradycyjnych meczy 
piłki nożnej, mogliśmy obserwo-
wać niecodzienną grę w postaci 
Megapiłkarzyków.
Tegoroczna impreza pokazała, 

że warto integrować się w takich 
inicjatywach, a  Gościom jak 
dobrze funkcjonujemy jako spo-
łeczność sołecka.
Rów n ież  d zięk i  Pa ńs t w u 
i „Zawadzkiej Cegiełce” udało się 
zebrać kwotę pieniędzy, która 
zostanie w całości przeznaczona 
na Wigilię dla Seniorów. Cieszę 
się tym bardziej, że z tej inicja-
tywy corocznie korzysta około 
70 osób. Miło będzie spędzić ten 
świąteczny czas razem.

DOMINIK PIKOS SOŁTYS WSI ZAWADA

Podziękowanie 

Serdecznie dziękuję Mieszkań-
com i Radzie Sołeckiej  za wło-
żone w organizację festynu Lato 
w Zawadzie pracę, serce i siły. Na 

przekór okolicznościom za wiarę 
w sukces tej imprezy. Za wszystko 
co sprawiło, że w ostatnich  miesią-
cach byliśmy razem i godnie pre-

zentowaliśmy Zawadę nie tylko 
w naszej gminie. To dzięki Waszej 
pracy oraz finansowym i rzeczo-
wym wsparciu Sponsorów przy-

gotowaliśmy i miło przeżyliśmy 
te dwa weekendowe dni. Takie 
chwile pokazuję, że możemy wiele!

»



wrzesień 2015 39
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Zewnętrzna siłownia w Zawadzie 

W Zawadzie w lipcu po latach 
oczekiwań powstała zewnętrzna 
siłownia dla mieszkańców oraz 
chętnych gości. Zostało zamon-
towane pięć urządzeń z dzie-
więcioma stanowiskami. Każde  
stanowisko jest inne i służy do 

wzmacniana innej partii ciała. 
Przy siłowni została zamonto-
wana ławka, aby w przerwach 
między ćwiczeniami można było 
odpocząć. Siłownia ulokowana jest 
przy wejściu na boisko szkolne 
od ul. Szkolnej.  Cieszy się ona 

dużą popularnością. Wszystkim 
osobom regularnie ćwiczącym 
gratuluję zacięcia i wytrwałości. 
Dziękuję również wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powstania 
siłowni. Bez wsparcia Mieszkań-
ców i Gminy nie powstałaby  ona 

tak szybko. Uroczyste przecięcie 
wstęgi nastąpiło razem z Wice-
wójtem Gminy Turawa, Radnym 
Powiatu Opolskiego i Radnymi 
Gminy Turawa.

EWELINA TOMECHNA

Z działalności świetlic środowiskowych 
w Zawadzie i Kotorzu Wielkim

Po całym roku szkolnym ciężkiej 
pracy nadszedł czas na waka-
cje. Jednak nim dzieci udały 
się na zasłużony wypoczynek 
wraz z  rodzicami zorganizo-
wane zostało wspólne ogni-
sko. Dzieci z świetlic z Kotorza 
Wielkiego i Zawady przygoto-
wały wspaniałą ucztę, na któ-

rej szczególną uwagę zwraca-
liśmy na zdrowe odżywianie, 
dlatego była sałatka warzywna 
i owocowa, woda z dodatkiem 
owoców, oraz inne smakołyki, 
które przynieśli rodzice. Podczas 
ogniska wspominaliśmy razem 
spędzony czas i podsumowali-
śmy naszą pracę. A było tego 

naprawdę dużo, poza zajęciami 
w świetlicy (prace plastyczne, 
zajęcia ruchowe, doświadcze-
nia i obserwacje przyrody, dłu-
gie spacery po okolicy) braliśmy 
udział w  Kiermaszu Bożona-
rodzeniowym, a w czasie ferii 
zimowych byliśmy w kinie i aqu-
aparku. Dziękuję wszystkim 

dzieciom za aktywny udział 
w zajęciach oraz rodzicom za to, 
że przyprowadzali dzieci na zaję-
cia oraz za zaangażowanie się 
w życie świetlicy. Równocześnie 
zapraszam na kolejny fascynu-
jący rok wspólnej zabawy i pracy.



40 Kwartalnik GMINY TURAWA

MARIA ZUBEIL

Nowinki zakrzowskie

 19 czerwca dwanaścioro 
przedszkolaków po raz ostatni 
pojawiło się w zakrzowskim 
przedszkolu. Na uroczystość 
zaproszono rodziców oraz panią 
dyrektor Bożenę Kowalczyk – 
Pytel. Na pożegnanie dzieci przy-
gotowały wiersze i odtańczyły 
poloneza. Pani Beata Barszcz i pani 
dyrektor serdecznie podzięko-
wały rodzicom za współpracę 
z przedszkolem. A po wakacjach 

wszyscy spotkali się w szkole 
podstawowej w Ligocie.
 XXIII Piesza Pielgrzymka 
z Diecezji Legnickiej na Jasną 
Górę przechodziła przez Zakrzów 
4 sierpnia 2015r. Pielgrzymów 
przywitał Ks. wikary Tomasz 
Maintok, a mieszkańcy wsi jak 
zwykle przygotowali kanapki 
i napoje. Tradycyjnie też na boisku 
zjawili się strażacy z Kadłuba 
Turawskiego. 

 Upał dokuczał już od rana, 
ale to nie przeszkodziło mło-
dym pielgrzymom w odtańcze-
niu na zakrzowskim boisku m.in. 
sławnej „belgijki”. Do zabawy 
chętnie włączyła się zakrzow-
ska młodzież. Ochłodę po tańcach 
przyniosła przygotowana przez 
strażaków kurtyna wodna, z któ-
rej z radością skorzystała więk-
szość pielgrzymów. Reportaże 
z pobytu pielgrzymki w Zakrzo-
wie można znaleźć na stronie 
internetowej Radia Plus Legnica.

 Na zebraniu założyciel-
skim w dniu 6 sierpnia 18 osób 
powołało do życia Stowarzysze-
nie „Nasz Zakrzów Turawski”. 
Na spotkanie przybyły również 
panie Anna Golec – reprezentu-
jąca Stowarzyszenie LGD „Kra-
ina Dinozaurów” i Beata Kupka- 
reprezentująca Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Bier-
dzan. Po zarejestrowaniu sto-
warzyszenia w KRS–ie zwołane 
zostanie zebranie, na którym 
członkowie organizacji ustalą, 

MARIOLA PODBROŻNY

IV Strassenfest w Zawadzie

To już po raz czwarty spotkali-
śmy się 08 sierpnia br. na świet-
nej zabawie podczas sąsiedz-
kiego spotkania mieszkańców  
ulic: Nowej, Krótkiej i Piasko-
wej. Nasze biesiadowanie ofi-
cjalnie zostało otwarte przez 
organizatorów wspólnym toa-
stem i nazwano je IV SĄSIEDZ-
KIMI POGADUCHAMI – chociaż 

głównie poświęciliśmy czas na 
śpiewy i tańce. 

W imieniu wszystkich  mieszkań-
ców w/w ulic pragnę podzięko-
wać Panu Janowi Blaszczykowi, 
Pani  Barbarze Stankowskiej oraz 
każdemu, który zaangażował się 
w organizację tego spotkania. 
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TERESA ŻULEWSKA

Sezon turystyczny 2015  
nad Jeziorami Turawskimi

Nikt chyba nie może narze-
kać na brak dobrej pogody tego 
lata. Tak prażyło, że szukaliśmy 
ochłody gdzie się da- szczególnie 
nad wodą. Jeziora nasze były oble-
gane przez turystów cały czas, 
a podczas weekendów to było apo-
geum – tysiące ludzi na plażach.
Nad Jeziorem Średnim turyści 
mieli nie tylko plażę strzeżoną 
do dyspozycji, ale plac zabaw 
i siłownię zewnętrzną, a także 
bogatą gastronomię. Miło było 
pospacerować pięknie oświetlo-
nymi alejkami, kiedy już zapa-
dał wieczór i skwar przestawał 

dokuczać.
Jezioro Srebrne zostało dobrze 
przygotowane do sezonu przez 
pana Rachwalika (który jest dzier-
żawcą): kosze na śmieci, toalety, 
punkty gastronomiczne, ławeczki, 
wypożyczalnia łódek.
Jezioro jednak było tak bardzo 
oblegane przez turystów z namio-
tami, samochodami i przycze-
pami campingowymi, że nie było 
miejsc parkingowych i dzierżawca 
pozwolił parkować wokół jeziora, 
czasem tuż przy samej wodzie. 
Stali mieszkańcy Turawy –Mar-
szałek z niepokojem patrzyli na to, 

co dzieje się wokół. Bowiem nie 
wszyscy przyjezdni zachowywali 
się kulturalnie, wręcz przeciw-
nie. Nagminnie włączali muzykę 
w swoich samochodach na plaży, 
często zachowywali się głośno 
przez całą noc. Nasi mieszkańcy, 
dla których Jezioro Srebrne 
stanowi skarb natury, apelują 
do dzierżawcy pana Rachwalika, 
aby nie dopuszczał do dewastacji 
brzegów i wody w Jeziorze Srebr-
nym, aby pilnował spokoju nad 
wodą. Tyle lat było ciche i czy-
ste, niech dalej takie pozostanie.
Nad Jeziorem Turawskim pro-

menada była zatłoczona, ośrodki 
wczasowe oblegane, kawiarenki 
i punkty gastronomiczne pełne. 
I dobrze, niech wszyscy posia-
dający biznes nad jeziorem cie-
szą się z utargu tego lata.
Zapytaliśmy kilku właścicieli 
ośrodków jak oceniają tegoroczny 
sezon, który wprawdzie jeszcze 
nie minął, ale można się pokusić 
o pierwsze oceny. Oto one:
Pani Małgorzata Stańko – sze-
fowa ośrodka „Kormoran” – tego-
roczny sezon uważa za udany. 
W ośrodku przebywali turyści 
z różnych stron Polski. Nie narze-

co można dla swojej miejscowo-
ści w najbliższym czasie zrobić. 

Osoby, które chciałyby dopisać 
się do listy członków stowarzy-

szenia mogą skontaktować się 
z Przewodniczącym Zarządu 

p. Jerzym Zubeilem.
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MAGDALENA MISZTAL

Wakacje w Turawie

„Zima jak troska, długo trwa, 
a lato jak szczęście mija chwilą” 
– słowa polskiej pisarki- Marii 
Rodziewiczówny idealnie prze-
kładają się w  rzeczywistości. 
Tych szczęśliwych momentów 
doświadczała klientela Ośrod-
ków „Jowisz”, położonych bez-
pośrednio przy brzegach (połu-
dniowym i północnym) Dużego 
Jeziora Turawskiego.
 Sezon okazał się pasmem 
niespodzianek i innowacyjnych 
pomysłów wniesionych w życie. 
Po raz pierwszy zorganizowana 
została ceremonia zaślubin w ple-
nerze. Słynne „tak” wypowie-
dziane na tle jeziora w otoczeniu 
natury robi piorunujące wraże-
nie. Po słowach przysięgi Para 
Młoda wraz z gośćmi bawiła się 
na weselu, które organizujemy.
 Nie po raz pierwszy jed-
nak odbyły się tu kolonie sfinan-
sowane przez opolskiego kura-
tora oświaty. Dzieciaki spędzały 
aktywnie czas, poznając przy tym 
uroki Turawy. Równie kreatyw-
nie czas spędzały zuchy i harce-

rze- uczestnicy obozów żeglar-
skich zorganizowanych przez 41. 
Harcerską Drużynę Żeglarską 
w Opolu. Oprócz wiedzy tema-
tycznej- związanej z grami tereno-
wymi itd. dzieci wynoszą ogrom 
wiedzy życiowej, uczą się posza-
nowania dla ludzi i kultury. Obóz- 
jak co roku został rozbity na pół-
wyspie, na którym w tym roku 
otworzyliśmy pole namiotowe 
z węzłem sanitarnym.
 Oprócz wczasowiczów 
ze wszystkich regionów Pol-
ski gościliśmy również obco-
krajowców, którzy przyjechali 
do nas z różnych stron świata- 
począwszy od Ameryki Północ-
nej, zakończywszy na Azji. Ame-
rykanie, Niemcy, Rosjanie, Turcy, 
Włosi i rzecz jasna Polacy inte-
growali się w „Jowiszu”. Goście 
spędzali czas zarówno czynnie, 
jak i biernie. Niektórzy odpoczy-
wali, chwytając promienie słońca, 
inni uprawiali sporty wodne – 
tzw. turystykę kwalifikowaną. 
Dla każdego zatem coś dobrego 
– autentycznie.

Podsum owując więc, sezon letni 
bezapelacyjnie się udał.
Wszystkich czytelników czaso-

pisma „Fala” serdecznie zapra-
szamy do Zajazdu „Jowisz”.

kali na jakość wody w jeziorze, 
w  której zakwity były inten-
sywne przez kilka dni, dziwili 
się tylko, że wygląd promenady 
przez 20 lat się nie zmienił, nie 
ma też oświetlenia, więc spacer 
odbywa się w  ciemnościach, 
co nie jest miłe. Pan wójt poin-
formował, że gmina nie może 
ponosić inwestycji nie na swoim 
terenie, a promenada nie należy 
do gminy. Największą inwesty-
cją ostatnich lat było położenie 
kanalizacji wokół jeziora, a także 
walka o utrzymanie względnie 
wysokiego stanu wody w jeziorze, 
co skutkowało małym zakwitem 
i tylko przez chwilę. Były to stara-
nia wójta i się udało. Dzięki odpo-
wiedniemu spiętrzeniu wody 
odbyło się kilka regat żeglarskich 
na Jeziorze Turawskim.
Pan Adam Gorus – właściciel 

Ośrodka „Jowisz „- Lato w tym 
roku jest bardzo udane, Jowisz 
miał więcej gości niż w roku ubie-
głym. W ośrodku Jowisz II na ul. 
Harcerskiej były kolonie i turyści 
indywidualni. Wielu korzystało 
z plaży i kąpieli, ponieważ zakwit 
trwał kilka dni i teraz woda jest 
znowu czysta. W naszym ośrodku, 
a  właściwie na plaży po raz 
pierwszy odbył się ślub. Przy-
była pani urzędnik USC w Tura-
wie, wszystko odbyło się zgod-
nie z wymogami dotyczącymi 
ślubów w plenerze. Młoda para 
będzie długo wspominać tę nie-
codzienną uroczystość.
Pani Agata Bronka – właści-
cielka Ośrodka „Borowik „i hotelu 
„Zielony „- sezon można uznać 
za udany. Jak zwykle było tro-
chę zgrzytów – kiedy było naj-
cieplej, to trwały zakwity, ale 

całe szczęście niedługo. Jesz-
cze jest ciepło i  klienci u  nas 
przebywają. Oprócz turystów 
w  ośrodku i  hotelu mieliśmy 
duże obłożenie na polu namio-
towym, zwłaszcza podczas week-
endów. W każdą sobotę w naszej 
restauracji Borowik odbywały się 
zabawy taneczne przy DJ. Nasi 
klienci przyjeżdżają przeważnie 
ze Śląska, Wrocławia, Krakowa, 
na początku sezonu był też obóz 
dla strażaków.
Otoczenie ośrodka jest bardzo 
ukwiecone, pan ogrodnik, mimo 
suszy bardzo dba o kwiaty.
Pan Jarosław Duda – dzierżawca 
campingów „Turawik” nad Jezio-
rem Turawskim i Średnim – pola 
namiotowe były odwiedzane 
przez turystów najwięcej w week-
endy. Obłożenie wahało się w gra-
nicach 60–70%. W tygodniu jest 

o wiele mniej gości. W lipcu mieli-
śmy zlot samochodów, więc było 
duże obłożenie. Gościła też u nas 
młodzież z opiekunami na obo-
zie, a poza tym turyści indywi-
dualni. Narzekamy teraz na dużą 
ilość os, w tym roku szczególnie 
atakujących.
Sezon udany cieszy, ale jeszcze 
dużo jest do zrobienia nad brze-
gami naszych jezior.
Życzę wszystkim, którzy prowa-
dzą swoją działalność nad jezio-
rami samych udanych sezonów, 
mądrych turystów, którzy szanują 
ludzi i przyrodę, a naszej gminie 
dużo pieniędzy w budżecie, aby 
mogła dalej inwestować i wokół 
jezior utworzyć wspaniała infra-
strukturę.
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Drogie Kropelki 
i szanowni Kropelkowicze…

Wakacje mamy za sobą, mam 
nadzieję, że minęły one pod 
znakiem radości, bo słońca 
nam wszystkim nie brakowało. 
W poprzednim numerze Fali ogło-
siliśmy konkurs i… wpłynęła tylko 
jedna praca od naszego, stałego 
już czytelnika, Kacpra Klucznego 
z Kotorza Małego. Kacper dostar-
czył nam dwie piękne widokówki, 
w ten sposób wygrał zaproszenie 
do kina dla siebie i całej rodziny, 
na dowolnie wybrany seans. Kac-
prowi i rodzicom gratulujemy, 
a Was wszystkich zachęcam do 

brania udziału w naszej zabawie. 
    Wraz z początkiem roku szkol-
nego życzymy Wam wszystkim 
samych sukcesów i by te dziesięć 
miesięcy nauki szybko minęło. 
Nie zapominajcie brać kanapek do 
szkoły i uważnie słuchać nauczy-
cieli na lekcjach. Pamiętajcie żeby 
nie ściągać na klasówkach i pilnie 
odrabiać zadania domowe. Naj-
młodszym czytelniczkom i czy-
telnikom życzę, aby jak najszyb-
ciej nauczyli się czytać i wzięli 
czynny udział w tworzeniu Kro-
pelek. Cały czas też czekamy na 

Wasze prace, które z wielką chę-
cią będziemy zamieszczać w Fali.
Mamy też kolejny konkurs. Ponie-
waż następna Fala ukaże się już 
jako wydanie świąteczne, to kon-
kurs dotyczy stworzenia świą-
tecznej kartki. Technika wykona-
nia jest dowolna, najważniejsze, 
żeby była to Wasza praca. Możecie 
zatem malować, rysować, wyci-
nać, haftować i co tylko wymyśli-
cie, ale temat musi dotyczyć Świąt 
Bożego Narodzenia. Najciekaw-
sze prace nagrodzimy. Konkurs 
jest dla dzieci do 12 roku życia, 

czyli dla uczniów szkół podsta-
wowych. Ważne, żeby do każ-
dej pracy Wasi rodzice dostar-
czyli oświadczenie. Jeśli macie 
rodzeństwo, to wystarczy jedno 
oświadczenie dla Was i rodzeń-
stwa. Prace składamy do Urzędu 
Gminy w Turawie pok. nr 20 lub 
wysyłamy pocztą na adres Urzędu 
Gminy w Turawie, z dopiskiem 
„Kropelki”. Termin nadsyłania 
prac mija 30 listopada

KUPON KONKURSOWY „KROPELKI” FALA 2/2015

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

w konkursie plastyczno – literackim kwartalnika Fala. Zgadzam się jednocześnie na publikację pracy 

na łamach kwartalnika Fala oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa  

Tel. kontaktowy:  … … … … … … … … … … …

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

Podpis



44 Kwartalnik GMINY TURAWA

KRZYŻÓWKA    NR  92 

1 2

23

3 4 5 6 7 8 9

10

7 14
11

17 35

12

13

2 39
14 15

1 44

16 17

15

40

18

42

19 20 21

22 23

31 38

24

21

25

26

16
27

4 5 12

28

43
29

19
30

24 36 28

31

3 13 32

32

37

33 34 35 36

37

27

38

18

39

22

40 41

9

41

42

34 11 29 6 25
43 44

20 33

10

45

46

26 8

47

30

Krzyżówka 92
OPRACOWAŁ: PIOTR JENDRZEJ
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Rozwiązaniem krzyżówki nr 91 
z Fali nr 2/101 było hasło „Żadne 
kłamstwo nie doczeka starości”.
Spośród nadesłanych prawi-
dłowych rozwiązań wyloso-
wano zwycięzcę, którą oka-

zała się Pani Hildegarda Gelar 
z Osowca. Serdecznie gratulu-
jemy i zapraszamy do dalszej 
zabawy. Nagrodę prześlemy 
pocztą.

REDAKCJA

Rozwiązanie krzyżówki 91

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO:

1-pierw.chem. l.atom.19; 7-maga-
zyn do handlu starociami; 10-roz-
ruchy, niepokoje; 11-Samosia; 
12-słynie ze sknerstwa; 13-pod-
stawa dla rzeźby; 14-dzienniki 
i gazety; 16-dychawica; 18-czar-
czaf, kwef; 22-obszar wydzielony, 
zona; 24-umartwianie się w celu 
osiągnięcia doskonałoś-ci; 26-Pete, 
słynny tenisista; 27-Cyrenejczyk; 
28-dzieli licznik i mianownik; 29- 

ochrona np.prezydenta 30-strona, 
np.zagadnienia czy zjawiska31-
-bębni w orkie- strze wojskowej; 
33-chustka na szyję; 37-część pale-
niska; 40-w nim robimy za- kupy; 
42-znawca języka i kultury Rosji; 
43-wystrzał kilku dział naraz; 
44-… Romek i Atomek; 45-spodnie 
z bufami; 46-Pola-aktorka; 47-pań-
stwo Putina. 

PIONOWO: 
1-np.drogowy lub kuchenny; 

2-charakteryzuje grubasa; 
3-przędza jedwabna otrzy-
mywana systemem czesanko-
wym; 4-wysyłanie, wypusz-
czanie; 5-,, upiększanie” zdjęć; 
6-uprząż szorowa; 7-spis lokato-
rów; 8-tenisowa gra par miesza-
nych; 9-despota, tyran; 15-wywija 
floretem lub szablą; 17-leniwiec 
lub mrówkojad; 18-biała, czyli głu-
cha pokrzywa; 19-samodzielna 
Zosia; 20- dawna gra w karty; 
21-wodospad ze stopniami skal-

nymi; 23-sakwa; 25-ostry zakręt; 
30-napastnik; 32-fartuch wiej-
skiej gospodyni; 34-dzienni-
karz beztalencie; 35- roślina 
na kwaśną zupę; 36-guz skórny; 
38-ścieżka w górach; 39-np….WZ; 
40- lubieżny bożek; 41-sieć stacji 
paliw w Polsce.

Rozwiązanie polega na rozszy-
frowaniu hasła. 

Hasło brzmiało:

„Żadne kłamstwo
nie doczeka starości”

Kącik Poezji

NADZIEJA
Drzewo liść tracąc wróży jesień, która minie,
czeka wiosny, wierząc  w  moc odrodzenia .

Gniazdo bez śpiewu, puste, kurzem zamglone 
lokatora swego pamięta, co chyżo budził od rana.

Kropla deszczu, co ślad tylko po niej na szybie,
życie dać może mimo swej małości.

Iskierka, co ledwo widoczne światło daje,
ogień rozpala, grzejąc wysokim płomieniem.

Pamięć wspomnieniom każe wracać co noc
do dni, do chwil, do ludzi, do światła co zgasło.

I to nie tak, że są tylko krzyże… 
I to nie prawda , że istnieją tylko łzy bólu…

Przyjdzie wiosna, świat radością okryje.
Ptak do gniazda wróci w zielonej koronie,

iskra ogień wzbudzi z niegasnącym żarem.
Deszcz potok zasili i rzeką ruszy do morza.

I krzyże nie znikną i będą łzy wspomnień,
czasu  w miejscu żaden zegar nie zatrzyma.

Lecz nigdy w sercu  nie trać nadziei.
Wiosna po najgorszej nastanie zimie.

A.B

POWROTY SĄ ZAWSZE MIŁE
Dlaczego tak się stało,
Zabrałaś serce moje,
Zabrałaś moje sny,

Zabrałaś szczęście moje,
Zabierz i moje łzy,
Te łzy, gorące łzy!

A mnie jest szkoda lata,
Tych spotkań cudnych,

I tamtych namiętnych dni,
I Ciebie bardzo szkoda mi!

Ja powrócę pewnego ranka,
Czy chcesz, czy nie- zobaczysz mnie!

Przywitaj jak dawniej bywało,
Przytul i kochaj serce me,

Ja kocham nadal Ciebie, Ty kochaj mnie!
Niech szczęście nasze odwróci się,

Niech zakołysze wspólnie ciała,
Tak jak dawniej dusza chciała,

Niech potwierdzą to usta i oczy,
Niech świat dla nas będzie nadal uroczy.

Powroty są zawsze miłe, nie będzie już łez,
Samotność nie będzie nam dokuczać,

Bo nastąpi jej kres!
Bajka ma część prawdy, my chcemy ją mieć w całości!

A przysięga która nas połączyła,
Zrodziła się z naszej miłości!

Franciszek-Henryk Paraszczuk.
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Żart grosza wart

Przedruk korespondencji do 
jednego z  serwisów sprzętu 
komputerowego:
Szanowni Państwo.     W ubie-
głym roku zmieniłam CHŁO-
PAKA na MĘŻA i zauważyłam 
znaczny spadek wydajności dzia-
łania, szczególnie w aplikacjach 
KWIATY i  BIŻUTERIA, które 
działały dotychczas bez zarzutu 
w CHŁOPAKU. Dodatkowo MĄŻ  
- chyba samoistnie – odinstalo-
wał kilka wartościowych pro-
gramów , takich jak PRZYTU-
LANIE  i ZAINTERESOWANIE,  
a w zamian zainstalował niele-
galne aplikacje KOMPUTER  i TV. 
Aplikacja SPRZĄTANIE DOMU 
nie działa już zupełnie, a ROZ-
MOWA  całkowicie zawiesza 
system. Uruchomiłam aplikację 
wsparcia KŁÓTNIA, aby naprawić 
problem, ale całkowicie bezsku-
tecznie. Bardzo proszę o pomoc.

Desperatka.

Odpowiedź Serwisu.
Droga Desperatko.  Na wstę-
pie pragniemy zwrócić Twoją 

uwagę, że CHŁOPAK jest pakie-
tem rozrywkowym, podczas 
gdy MĄŻ  jest systemem ope-
racyjnym. Spróbuj wprowadzić 
komendę C:/MYŚLAŁAM_ŻE_
MNIE_KOCHASZ, włączyć ŁZY  
oraz zainstalować WINĘ. Jeżeli 
wszystko zadziała jak powinno, 
MĄŻ powinien automatycznie 
uruchomić aplikacje  BIŻUTERIA 
I KWIATY. Pamiętaj jednak, że 
nadużywanie tych aplikacji może 
skutkować wystąpieniem błędu 
GROBOWA CISZA  lub PIWO. 
PIWO jest bardzo nieprzyjem-
nym programem, który w pew-
nych sytuacjach może dodatkowo 
włączyć plik GŁOŚNE CHRAPA-
NIE.mp3 . Cokolwiek byś zrobiła, 
pamiętaj jednak, żeby nigdy nie 
próbować  instalowania aplika-
cji TEŚCIOWA.

Serwis Techniczny.

Autentyczne Ogłoszenia 
Parafialne.
1. Cała wspólnota dziękuje 

chórowi młodzieżowemu, 
który na okres wakacji 

zaprzestał swojej działalno-
ści.

2. Za tydzień Wielkanoc. Bar-
dzo proszę wszystkie panie 
składać jajka w przedsionku.

3. Pan Kowalski został 
wybrany na urząd kustosza 
naszej parafii. Nie mogliśmy 
znaleźć nikogo lepszego.

4. W  niedzielę ksiądz rektor 
przewodniczył swej poże-
gnalnej mszy. Chór odśpie-
wał "klaskajmy wszyscy 
w dłonie".

5. Dzisiejszy temat dyskusji: 
"Czy wiesz, jak jest w  pie-
kle?". Przyjdź i  posłuchaj 
naszego organisty.

6. W  czwartek o  16:00 
„wspólne lody”. Panie dające 
mleko proszę przyjść wcze-
śniej.

7. W  środę spotkanie żeń-
skiego klubu literackiego. 
Pani Kowalska zaśpiewa 
„Połóż mnie do łóżeczka” 
razem z księdzem wikarym.

8. W podziemiu panie zrzuciły 
różnego rodzaju ubranie. 

Można je oglądać w  każdy 
piątek po południu.

9. W każdą środę spotykają się 
młode mamy. Na te panie, 
które chcą do nich dołą-
czyć, czekamy w  zakrystii 
w czwartki wieczorem.

Chłop ze wsi przyjechał do mia-
sta na targ. Płody ziemi sprzedał 
i pamiętając prośby żony, udał się 
do sklepu, aby kupić jej majtki.
• Majtki mi potrzebne, dla 

żony - mówi do ekspe-
dientki.

• A jaki rozmiar, gospodarzu?
Chłopina drapie się po głowie. 
Rozmiar, rozmiar… 
• Była kiedyś na wsi? 
• Byłam, gospodarzu. Nawet 

ze wsi pochodzę - odpo-
wiada miła pani.

• No to powiem tak: jak ja 
kiedyś wracał z  pola, to jej 
majtki na płocie się suszyli…

• Ale rozmiar jaki? – ponow-
nie pyta sklepowa.

• Nu... tak gdzieś na cztery 
sztachety.

REDAKCJA

Dożynki Powiatowe

Miło nam p oinformować, 
że w konkursie koron żniwnych, 
w czasie trwania Dożynek Powia-
towych w Brynicy, w dniach 
12–13.09.2015 r., korona sołec-
twa Osowiec – Trzęsina, zajęła 
pierwsze miejsce w swojej kate-
gorii. To bardzo duże wyróżnie-
nie dla Gminy, a przede wszyst-
kim dla wszystkich osób, które 
przez bardzo długi czas mozolnie 
przygotowywały koronę, za co, 
za pośrednictwem FALI, bardzo 
serdecznie dziękuje Sołtys oraz 
Rada Sołecka. Sukces jest tym 
większy, bo jak Państwo wie-
cie, w tym samym czasie miesz-

kańcy sołectwa zaangażowani 
byli w przygotowanie Dożynek 
Gminnych w Osowcu.
Bardzo serdecznie gratulujemy 
zwycięstwa.

Więcej informacji o tym wyda-
rzeniu ukaże się w następnym 
wydaniu Fali.
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Powitanie lata

Przedszkolaki na start Przedszkole
Kotórz Mały

Przedszkolaki na start Przedszkole
Węgry

Przedszkolaki na start Przedszkole
Bierdzany

Przedszkolaki na start Przedszkole
Turawa

Przedszkolaki na start Przedszkole
Zawada
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Uczestnicy Olimpiady

Seniorzy – na zabawę zawsze jest dobry czas.

Festyn w Kotorzu Wielkim

Zawodniczki z Osowca od lewej Justyna Niżyńska, Joanna Igle-
sias, Karolina Karkos, Karolina Gontarz, Wiktoria Hapanowicz, 
Natalia Gontarz

Obóz strazacki

Bolesław Kania w mundurze V-ce Prezesa WOPR


