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Dyżury 
radnych
VI kadencji Rady 
Miejskiej w Bogatyni

Biuro Rady tel. 75 77 25 136 do 139. Poza godzinami 
pracy urzędu, tj. po godz. 15.30 od wtorku do czwartku i po godz. 
14:00 w piątek prosimy korzystać z domofonu znajdującego się po 
prawej stronie drzwi wejściowych do budynku urzędu.

Punkt Bezpłatnych  
Porad Prawnych 
dla Mieszkańców 

czynny w każdy poniedziałek  
w godz. 12 do 16  
budynek główny Urzędu Miasta  
(ul. Daszyńskiego 1) pok. nr 6 (USC)

Poniedziałek
15.00 – 16.00 Jerzy Wiśniewski, 

Krzysztof Gnacy

16.00 – 16.30 Tomasz Korniak

16.30 – 17.00 Wincenty Szyrwiel

Wtorek
13.00 – 14.00 Dorota Bojakowska, 

Filip Barbachowski

14.00 – 15.00 Krzysztof Peremicki

15.00 – 16.00 Patryk Stefaniak, 

Katarzyna Piestrzyńska – 

Fudali, Andrzej Lipko

Środa
14.00 – 15.00 Tomasz Froński, 

Piotr Ernest

14.30 - 15.30 Zbigniew Szatkowski

15.00 – 15.30 Marek Sobieski, 

Andrzej Lipko, Filip Barbachowski, 

Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
14.00 – 15.00 Henryk Komarnicki

15.00 – 16.00 Wojciech Dżoga, 

Jolanta Krauze, Jerzy Wojciechowski

Piątek
12.00 – 13.00 Marek Marczak

13.00 – 14.00 Artur Oliasz

W Urzędzie Miasta i Gminy 

w Bogatyni, w sprawie 
skarg i wniosków 
mieszkańców, przyjmują:

Burmistrz Miasta i Gminy 
Andrzej Grzmielewicz

Zastępca Burmistrza ds. Polityki 
Regionalnej Jerzy Stachyra 
w każdy poniedziałek w godz. 
15.00 – 17.00 w budynku przy ul. 
Daszyńskiego 1 (I piętro, pokój nr 15)

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji 
Dominik Matelski w każdy 
poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00 
w budynku przy ul. I-go Maja

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi 
Interesanta, ul. Daszyńskiego 1, 
parter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.
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Zmodernizowana, kompleksowo wyposażona i bardzo funkcjo-
nalna świetlica wiejska w Sieniawce 17 maja została uroczyście 
oddana do użytku. To kolejne nowe miejsce spotkań w  naszej 
gminie, które ma służyć wszystkim mieszkańcom, a szczególnie 
dzieciom i młodzieży.

Świetlica powstała w  po-
mieszczeniach po dawnym 
przedszkolu. Dzisiaj zyskała 
nowy blask i  stała się jednym 
z  piękniejszych miejsc kultu-
ralno-rozrywkowych w  na-
szej gminie. Od kilku miesięcy 
trwały prace remontowo – mo-
dernizacyjne. Zadanie to po-
dzielone zostało na trzy etapy. 
Etap I  obejmował remont sa-
li głównej wraz z  zapleczem 
kuchennym. Wymienione zo-
stały wszelkie instalacje we-
wnątrz pomieszczenia, elewa-
cja wewnętrzna wraz z  podło-
gami. Sala została ozdobiona 
kamieniami dekoracyjnymi. 
Wymienione zostało również 
oświetlenie. Etap II obejmo-

wał remont drugiej sali, prze-
znaczonej głównie dla dzieci 
i  młodzieży. Etap III to kom-
pleksowy remont pomieszczeń 
sanitarnych.

Na wyposażeniu świetli-
cy znajduje się różnego rodza-
ju sprzęt, który bez wątpienia 
pomoże w  realizacji wszelkich 
zamierzeń. W  świetlicy nie 
zbrakło stanowisk komputero-
wych, wysokiej klasy sprzętu 
RTV – m.in. telewizor (LCD, 
LED) z  pełnym pakietem tele-
wizji cyfrowej, kino domowe, 
a  także sala do ćwiczeń. Świe-
tlica posiada również zaplecze 
kuchenne.

Koszt remontu i zagospoda-
rowania pomieszczeń na świe-

tlicę to ponad 200 tys. zł, do-
datkowo na kompleksowe wy-
posażenie przeznaczono około 
140 tys. zł.

Do zadań świetlicy należy 
w  szczególności zapewnienie 
dzieciom opieki wychowaw-
czej w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych, udzielanie pomocy 
w  nauce, organizowanie czasu 
wolnego, a  także innych form 
aktywnego spędzania czasu. 
Działalność świetlicy opiera 
się również na uczestniczeniu 
mieszkańców Sieniawki w  ży-
ciu kulturalnym i społecznym, 
ale również dbanie o rozwój za-
interesowań i uzdolnień dzieci.

Wszystkie obecnie funk-
cjonujące świetlice na terenie 
gminy Bogatynia w  znacznym 
stopniu wpłynęły na integrację 
i  aktywizację lokalnego społe-
czeństwa.

Jedna z piękniejszych świetlic w naszej gminie

Nowe miejsce 
kulturalno-rozrywkowe

Nowoczesna świetlica to nowe miejsce spotkań 
lokalnej społeczności. Ma służyć dzieciom, 
młodzieży, a także dorosłym mieszkańcom 
Sieniawki.

Świetlica została wyposażona w stanowiska 
komputerowe, a także wysokiej klasy sprzęt RTV.

W świetlicy znajduje się również sala do ćwiczeń.

Swojego zadowolenia nie kryli mieszkańcy 
Sieniawki, którzy już planują organizację wielu 
imprez kulturalno– rozrywkowych.

Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku 
świetlicy wiejskiej.
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Bogatynianie już po raz kolejny udowodnili, że potrafią solidar-
nie wspierać potrzebujących. Z  początkiem maja dowiedzieli-
śmy się, że pomocy potrzebuje pani Iwona Szmid, która choru-
je na ziarnicę złośliwą. O pomoc dla chorej bogatynianki zaape-
lowali członkowie jej rodziny, przyjaciele i  znajomi. To już nie 
pierwsza taka akcja w naszym mieście.

Pani Iwona, 34-letnia boga-
tynianka, od 2011 roku choru-
je na złośliwy nowotwór. W do-
tychczasowej terapii zastoso-
wano wszystkie standardowe 
procedury leczenia tej rzad-
kiej choroby, jednak po bada-
niach wykonanych w lutym te-
go roku stwierdzono dalszą jej 
obecność. Jedynym ratunkiem 
dla Pani Iwony jest zastosowa-
nie leku o nazwie „Adcetris” – 
koszt terapii to ponad 400 tys. 
złotych.

By pomóc Pani Iwonie wy-
grać z  chorobą w  gminie Bo-
gatynia zorganizowano wie-
le działań, z  których dochód 
w całości został przekazany na 
leczenie.

10 maja na bogatyńskim sta-
dionie odbył się Piknik piłkar-
ski „Gramy dla Iwony” pod ho-
norowym patronatem Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Bogaty-
ni. Podczas pikniku do pomo-
cy chętnie włączyły się lokalne 

organizacje pozarządowe. Moż-
na było m.in.: przejechać się qu-
adem, motorem crossowym, 
zjeść pyszną grochówkę czy też 
rewelacyjne ciasto upieczone 
przez bogatyńskie „Amazon-
ki”.

Tydzień później odbyła się 
kolejna akcja charytatywna. 
Tym razem zespół „Kramer” 
włączył się w akcję i zagrał kon-
cert. Wszystkim, którym nie 
straszny był deszcz, mogli 17 
maja posłuchać wspaniałej mu-
zyki, a także wesprzeć akcję.

Dodatkową atrakcją był 
przyjazd czeskich zabytkowych 
wozów strażackich. Po raz ko-
lejny w akcję włączyły się boga-
tyńskie stowarzyszenia, które 
bez ustanku pomagają w zbiór-
ce pieniędzy. Nie zabrakło pysz-
nego poczęstunku, przygoto-
wanego przez Koło Łowieckie 
„Diana”, malowania figurek, 
a także słodkości dla dzieci.

W  akcję wspierania bogaty-

nianki włączył się również bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz, 
który podkreślał, że wsparcie 
różnych środowisk zawodo-
wych i  społecznych gwarantu-
je powodzenie w zbiórce pienię-
dzy na lek, który daje nadzie-
ję i  szansę na wyleczenie Pani 
Iwony Szmid.

Należy podkreślić, iż pod-
czas wszystkich majowych wy-
darzeń, które odbywały się na 
terenie Miasta i  Gminy Boga-
tynia można było wesprzeć Pa-
nią Iwonę. Wolontariusze by-
li obecni na piknikach, majów-
kach i  innych imprezach oko-
licznościowych.

Bogatynianie jak zwykle 
zjednoczyli swoje siły i wszyscy 
zgodnie wspierali panią Iwonę. 
Jak zapewniają organizatorzy to 
nieostatnie działania na rzecz 
Pani Iwony, wciąż trwa zbiórka 
pieniędzy na lek ratujący jej ży-
cie. Obecnie Pani Iwona przyję-
ła już pierwszą dawkę leku, jed-
nak wciąż potrzebne są środki 
na dalsze stosowanie terapii.

Pani Iwonie życzymy du-
żo siły i  wytrwałości w  walce 
z chorobą.

Solidarnie wspieramy potrzebujących

Gramy dla Iwony

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
włączyło się w akcję charytatywną dla Pani Iwony.

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, 
konkursów i dobrej zabawy.

Solidarnie Panią Iwonę wspierały również 
bogatyńskie „Amazonki”.

O motocyklowe atrakcje zadbali członkowie: 
Off Road Team 4x4, Bogatyńskiego Klubu 

Motorowego „Cross”, a także OSP Bogatynia.
W akcję włączyło się również Koło Łowieckie 
„Diana”, które przygotowało poczęstunek.

Wspaniałym wydarzeniem był 
koncert zespołu „Kramer”.

Atrakcją dla dzieci były koniki, którymi opiekuje 
się Fundacja „Maja-schronisko dla koni”.
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10 maja br. w  Kopaczowie odbyły się uroczystości z  okazji 
Dnia Św. Floriana, patrona strażaków i  kominiarzy. Po uro-
czystej mszy zebrani prowadzeni przez Orkiestrę Reprezenta-
cyjną Elektrowni Turów udali się do remizy strażackiej, gdzie 
podczas uroczystego apelu wręczono odznaki okolicznościo-
we zasłużonym druhom.
„Odznakę Wzorowego Straża-
ka” otrzymali:
• Paweł Waszczyszyn
• Adam Daniluk
Odznakę „Za wysługę lat” 
otrzymali:
• Bogdan Waszczyszyn – 50 

lat w OSP,
• Janusz Pawłowski – 35 lat 

w OSP,
• Wiesław Surma – 30 lat 

w OSP,
• Bogdan Stachura – 30 lat 

w OSP,
• Sławomir Tatarczak – 20 lat 

w OSP,
• Sylwester Kilnkosh – 30 lat 

w OSP,
• Paweł Waszczyszyn – 15 lat 

w OSP,
• Zdzisław Cieśliński – 16 lat 

w OSP,
• Dariusz Barszczewski – 16 

lat w OSP,
• Michał Korniak – 16 lat 

w OSP,
• Sebastian Lutrzykowski – 10 

lat w OSP,
• Janusz Sosiński – 10 lat 

w OSP,

• Grzegorz Sareło – 10 lat 
w OSP.
Podczas apelu swoje prze-

mówienia okolicznościowe wy-
głosili także zaproszeni goście.

Miłym akcentem sobotnich 
obchodów Dnia Strażaka by-
ło uroczyste złożenie gratula-
cji księdzu kanonikowi Zbi-
gniewowi Korabowi, który na 
wniosek burmistrza Andrze-
ja Grzmielewicza, decyzją Bi-
skupa Legnickiego Stefana Ci-
chego z dnia 12 lutego 2014, zo-
stał ustanowiony Duszpaste-
rzem Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Gminie Bogatynia.

Po części oficjalnej zebrani 
zostali zaproszeni do wspólne-
go świętowania.

Święty Florianie, miej nas w swojej opiece…

Święto Strażaka
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Ci, którzy nie mogli być na Placu św. Piotra w Watykanie, zebrali 
się w wielu miastach Polski, aby wspólnie świętować i modlić się 
w dniu kanonizacji Jana Pawła II.

Bogatynianie przybyli tłum-
nie na uroczystości zorganizo-
wane przez dziekana ks. Ka-
nonika Jana Żaka oraz burmi-
strza Andrzeja Grzmielewicza. 
W  obchodach z  okazji papie-
skich kanonizacji, na zaprosze-
nie organizatorów, udział wzię-
li mieszkańcy, a  wśród nich: 
bogatyńscy Sybiracy, Komba-
tanci oraz członkowie bogatyń-
skich stowarzyszeń, klubów, 
fundacji czy też lokalnych ze-
społów śpiewaczych, a  także 
poczty sztandarowe.

Obchody z okazji kanoniza-
cji rozpoczęły się już w godzi-
nach porannych, kiedy to bo-
gatyńscy rowerzyści z  Sekcji 
Turystyki Rekreacyjnej Bog-
-Tur, chcąc uczcić tak donio-
słe wydarzenie, zorganizowa-
li rajd „Szlakiem Bogatyńskich 
Kościołów”. Spora grupa mi-
łośników jednośladów wyru-
szyła więc o 9 rano spod Urzę-

du Miasta i Gminy w Bogatyni, 
odwiedzając po kolei gminne 
kościoły. Na finiszu do rowe-
rzystów dołączyli bogatyńscy 
motocykliści, którzy eskortując 
uczestników rajdu, przejechali 
przez miasto, aby punktualnie 
o 14, wraz z innymi członkami 
bogatyńskich organizacji poza-
rządowych, rozpocząć kolejną 
część uroczystości.

I  tak o  godzinie 14 wszyscy 
zebrani, prowadzeni przez or-
kiestrę zakładową Elektrowni 
Turów, wyruszyli spod Urzędu 
do parku imienia Jana Pawła II, 
gdzie pod pomnikiem naszego 
papieża delegacje złożyły kwia-
ty, wysłuchano „Słowa Jana 
Pawła II do Polaków” oraz oko-
licznościowych przemówień, 
a  także odbyło się telefoniczne 
połączenie z burmistrzem An-
drzejem Grzmielewiczem, któ-
ry bezpośrednio z  Rzymu re-
lacjonował wrażenia z  udziału 

w tamtejszych uroczystościach, 
a  także podziękował i pozdro-
wił licznie przybyłych miesz-
kańców naszej gminy.

W  dalszej części bogatyń-
skich obchodów, związanych 
z  papieską kanonizacją, tłum-
nie zgromadzeni mieszkańcy 
zaopatrzeni w  biało-czerwo-
ne i  żółto-białe papieskie fla-
gi przemaszerowali, prowadze-
ni przez orkiestrę oraz orszak 
konny, z  Bogatyńskiej Funda-
cji „Maja” do kościoła Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, aby wziąć udział 
we mszy dziękczynnej za kano-
nizację Jana Pawła II. Po mszy 
odbył się Koncert Papieski 
w wykonaniu krakowskich ar-
tystów, którzy wykonali utwo-
ry patriotyczne, klasyczne oraz 
ukochaną przez Ojca Świętego 
„Barkę”.

Bogatyńskim uroczysto-
ściom towarzyszyły wielkie 
emocje, podniosła atmosfera 
i wzruszenie.

Bogatynianie uczcili kanonizację Jana Pawła II

Wspólne świętowanie i modlitwa
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„Saskie Cieplice”, tak nazywano kiedyś Opolno Zdrój, niewielką miejscowość uzdrowiskową, ucho-
dzącą niegdyś za kurort, do którego chętnie przyjeżdżali kuracjusze z różnych części Polski, aby ko-
rzystać z różnych zabiegów, w tym kąpieli borowinowych, kropelkowych i mineralnych. Była ona 
kiedyś ośrodkiem walki z chorobami reumatycznymi, artretyzmem i anemią. Po II wojnie świato-
wej rozwijający się przemysł i wydobycie węgla metodą odkrywkową doprowadziły do nieodwra-
calnych zmian, m.in. hydrologicznych, co spowodowało zanik wód zdrojowych.

O  „swojej”, jak sama mówi, 
miejscowości i  jej mieszkań-
cach opowiada sołtys Opol-
na Zdroju – Katarzyna Brako-
wiecka. „Opolno Zdrój to moje 
miejsce na ziemi, tu mieszkam 
od ponad 20 lat. Przyjecha-
łam w  te strony z  wielkopol-
ski, bo stąd pochodził mój mąż. 
Nigdy wcześniej nie udziela-
łam się społecznie, ale jak wi-
dać, do wszystkiego się w  ży-
ciu dorasta” - śmieje się pani 
Kasia, która sołtysuje od 3 lat. 
„Sołtys to taki gospodarz miej-
scowości, powinien znać pro-
blemy mieszkańców, poma-
gać i wspierać. Staram się więc, 
jak mogę. Angażuję się bardzo 
w  życie naszej miejscowości, 
wsłuchuję w  potrzeby miesz-
kańców. Oczywiście sama nic 
bym nie zdziałała, pomagają 
mi i wspierają mnie mieszkań-
cy, lokalne organizacje i władze 
samorządowe. Pozostaję w sta-
łym kontakcie z ludźmi. Sołty-
sowanie traktuję jak pasję. Po-
stanowiłam znaleźć jak naj-
więcej aspektów działalności 
społecznej. Ambitnie podcho-

dzę do sołtysowania. Nie chcę 
zawieść moich mieszkańców, 
choć czasem to trudne, dosta-
łam od nich bardzo wiele, ob-
darzyli mnie zaufaniem. To dla 
mnie ogromne wyzwanie” – 
dodaje pani Kasia.

Tuż po wojnie Opolno Zdrój 
nazywano Opolówką, niem. 
Bad Oppelsdorf. W  latach 
1945-1957 miejscowość była 
siedzibą wiejskiej gminy Opol-
no Zdrój, do której należały po-
bliskie miejscowości: Porajów, 
Sieniawka, Kopaczów, Białopo-
le i Jasna Góra oraz nieistnieją-
ce dziś Rybarzowice i Biedrzy-
chowice. W roku 1947 wprowa-
dzono urzędową nazwę Opol-
no Zdrój.

We wsi znajduje się szkoła, 
Wiejski Ośrodek Zdrowia, bi-
blioteka, ale życie wsi skupia 
się wokół świetlicy wiejskiej, 
w  której dzieci i  młodzież po-
zostają pod opieką wykwalifi-
kowanej opiekunki. Mogą oni 
korzystać z  różnorodnych za-
jęć, odrobić lekcje czy też zjeść 
kanapkę. Szczególnie ważne 
jest to, że świetlica czynna jest 

codziennie w godzinach popo-
łudniowych, aż do godziny 20. 
Opiekunowie mają więc pełne 
ręce roboty. Rozpiętość wieko-
wa uczestników świetlicy jest 
duża. Przychodzą tam nawet 
czterolatki, dużą część uczest-
ników stanowi młodzież, jak 
i osoby niepełnosprawne z na-
szego Domu Pomocy Społecz-
nej „Jędrek”. Jednym słowem 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Tym bardziej, że świetlica nie-
dawno dostała dodatkowe wy-
posażenie, bowiem została wy-
brana spośród 700 chętnych 
świetlic w  konkursie ogól-
nopolskim zorganizowanym 
przez Orange. Ma teraz profe-
sjonalną pracownię multime-
dialną, komputery i  „szybki” 
internet. Dodatkowo wspiera-
na przez władze samorządowe 
doposażana jest ciągle w  no-
wy sprzęt grający czy też po-
moce dydaktyczne. Mając ta-
kie zaplecze dzieci i  młodzież 
mogą realizować wiele pomy-
słów. Urządzają zabawy, dysko-
teki. Ich ostatnią inicjatywą jest 
stworzenie zespołu taneczne-
go. Obecnie trwają próby i wy-
bór repertuaru, młodzi pracu-
ją także nad wymyśleniem na-
zwy zespołu. Wszystkim dzia-
łaniom kibicują rodzice i oczy-
wiście pani Sołtys, która skupia 
się również na uatrakcyjnia-
niu wolnego czasu swoim pod-
opiecznym.

Mieszkańcy Opolna ma-
ją także do dyspozycji miejsca, 
gdzie można spędzać czas na 
wolnym powietrzu. Pośrodku 
miejscowości znajduje się du-
że boisko, w sąsiedztwie które-
go umiejscowiono altanki. Jest 
więc gdzie zorganizować po-
tyczki piłkarskie czy też urzą-
dzić zabawę z grillem. Jest tak-
że boisko do piłki siatkowej, 
które, gdy nie ma rozgrywek, 
służy najmłodszym za pia-
skownicę.

We wsi prężnie działa Klub 
Sportowy Jasienica, który już 
od 50 lat skupia dzieci i  mło-
dzież o  zacięciu sportowym. 
W tym roku mieszkańcy Opol-
na świętować będą właśnie zło-
ty jubileusz jego istnienia. Już 

planują uroczystości upamięt-
niające jego długoletnią dzia-
łalność.

„Dziś Opolno zdrój za-
mieszkuje około 1000 osób, 
liczba ta zmienia się ciągle, bo-
wiem w  naszej miejscowości 
trwają wysiedlenia spowodo-
wane działalnością kopalni. No 
cóż, nie mamy na to wpływu. 
Do Opolna należą także bloki 
TBS-u. Kiedyś funkcjonowała 
nazwa „stare Opolno” i „nowe 
Opolno”. Dziś po latach nie ma 
już żadnych podziałów, miesz-
kańcy zżyli się ze sobą. Chętnie 
spotykają się na wspólnie or-
ganizowanych imprezach inte-
gracyjnych. Także dzieci i mło-
dzież bawią się razem. Na szczę-
ście doczekaliśmy się także „na 
blokach” miejsca do rekreacji. 
Mamy świetne boisko z  tarta-
nem. Jest gdzie pograć w  pił-
kę: siatkową, w kosza i w nogę. 
Możemy się także bezpiecznie 
poruszać między poszczegól-
nymi częściami miejscowości. 
Niedawno wybudowano nam 
chodnik - taki skrót pomiędzy 
blokami, a starszą częścią miej-
scowości. Nie trzeba więc cho-
dzić ulicą, gdzie jeżdżą auta” – 
mówi pani Sołtys.

Mieszkańcy Opolna Zdro-
ju są niezwykle aktywni. Chcą, 
aby ich miejscowość była wy-
jątkowa. Dlatego właśnie za-
łożyli Stowarzyszenie „Nasze 
Opolno Zdrój”. Obecnie pra-
cują nad spacerem wirtual-
nym, chcą w ten sposób zacho-
wać od zapomnienia wygląd 
wsi. Szczególnie zaangażowa-
ny w ten projekt jest pan Prze-
mek Ploch i pan Daniel Kiżuk, 
którzy z pomocą innych miesz-
kańców działają na rzecz miej-
scowości. Prace są już zaawan-
sowane. Do zrealizowania pro-
jektu potrzebne są jak zwy-
kle niemałe środki finansowe. 
Dlatego mieszkańcy starają się 
o  pozyskanie sponsorów, aby 
jak najszybciej i  najlepiej udo-
kumentować to, co dla nich 
najważniejsze.

Dużą grupę bardzo aktyw-
nych mieszkańców tej nie-

wielkiej miejscowości stano-
wią kobiety. Ich zaangażowa-
nie w sprawy wsi jest ogromne, 
a działalność jest wszechstron-
na. W  Opolnie Zdroju akty-
wistki założyły kobiecą druży-
nę i zasilają szeregi Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Sieniawce. 
Brały już nawet udział w dzia-
łaniach pożarniczych. Jak same 
mówią, to bardzo dla nich waż-
ne, że mogą służyć ludziom. Są 
odważne, a swoją determinacją 
zarażają innych. Za ich przy-
kładem do ochotników garną 
się także dzieci i młodzież. Bę-
dą startować w  różnych zawo-
dach, już tworząc zgraną ekipę.

„Największą bolączką naszej 
miejscowości są kradzieże i de-
wastacje. Tak jest pewnie wszę-
dzie, to udręka dla mieszkań-
ców. Dlatego my postanowili-
śmy zadziałać na własną rękę 
i  powołaliśmy Patrol Obywa-
telski. To nasza odpowiedź na 
to, co się dzieje. To taka straż 
obywatelska. Wraz z  miesz-
kańcami pilnujemy naszych 
gospodarstw. Organizujemy się 
i  prowadzimy nocne patrole. 
Chodzimy i  pilnujemy się na-
wzajem. Najgorsze są kradzieże 
kabli i infrastruktury technicz-
nej. Złodzieje niszczą ją, po-
zbawiając nas prądu i  łączno-
ści. Sprzyjają temu wysiedlenia. 
Puste domy są łatwym łupem. 
Znika z  nich wszystko, co się 
da. Mamy już pierwsze efekty 
naszej patrolowej pracy złapali-
śmy złodzieja kabli na gorącym 
uczynku, zapobiegliśmy rów-
nież paru dewastacjom. Mamy 
nadzieję, że skutecznie odstra-
szamy „niechcianych gości”- 
śmieje się pani Sołtys.

„Wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy, a w szczególno-
ści tym z Opolna Zdroju życzę 
dużo zdrowia oraz powodze-
nia. Niech będą dumni z  na-
szej „małej ojczyzny” i  akty-
wizują życie lokalnej społecz-
ności. Dziękuję wszystkim za 
wsparcie i  pomoc” - Katarzy-
na Brakowiecka, Sołtys Opol-
na Zdroju.

Wsi spokojna, wsi wesoła…

Opolno Zdrój
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Historie rodzinne
zachować wspomnienia

Dzieje rodziny państwa Szklarek
O historii rodzinnej opowiadają państwo Halina i Zbigniew Szklarek. We wspomnie-

niach wracają do czasów dzieciństwa i  młodości, ale z  ogromnym wzruszeniem 
i  drżącym głosem opowiadają o  losach swoich rodziców, którzy przeżyli czas okupa-
cji i pobyt w obozach koncentracyjnych. Mówią o Ich heroicznej walce o wolność i prze-
trwanie, o  przeżyciach i  gehennie, jaką przeszli. Chcą zachować od zapomnienia Ich 
czyny, podziwiają i oddają szacunek Ich postawie. I jak sami mówią – „Te wspomnienia 
to hołd i namiastka naszego wielkiego uznania, nie tylko dla naszych rodziców, ale dla 
wszystkich, którzy walczyli o naszą wolność, poświęcając to, co najcenniejsze - życie”.

Młodość w cieniu 
krematorium

Ojciec pana Zbigniewa uro-
dził się we wsi Ugły, koło Ba-
ranowicz, w 1924 roku, w pol-
skiej wielodzietnej rodzinie, li-
czącej 12 osób. Gdy wybuchła 
II wojna światowa, był zaled-
wie 15 – letnim chłopcem. Po-
zbawiła go ona beztroskich lat 
dorastania. Osierocony przez 
obojga rodziców szybko musiał 
dorosnąć. Czasy były okrut-
ne, a ciężka praca i walka o byt 
była na porządku dziennym. 
W  1942 roku został powołany 
do Armii Radzieckiej, ale prze-
ciwny bolszewikom, zdezerte-
rował wraz z  trójką kolegów, 
ratując się ucieczką. Po długiej 
tułaczce i pobycie w wielu róż-
nych miejscach, wciąż się ukry-
wając i żyjąc w strachu o własne 
życie, wpadli w ręce Niemców. 
Było to niedaleko miejscowości 
Opava w dzisiejszych Czechach 
na Morawach. Tam zostali za-
ładowni wraz z  innymi ucie-
kinierami do bydlęcych wago-
nów i  wyruszyli w  nieznane. 
Przeczuwali najgorsze, że jest 
to droga do jednego z obozów 
koncentracyjnych. Niestety tak 
się stało. Stłoczeni, w  nieludz-
kich warunkach odbyli długą 
drogę tam, gdzie ludzkie życie 
nie miało najmniejszego zna-
czenia. Losy mojego ojca Pio-
tra opisałem w  książce „Mło-
dość w  cieniu krematorium”, 
który tak relacjonował tam-

te wydarzenia - „Wjechaliśmy 
na stację kolejową Auschwitz. 
Wagony powoli się przesuwały, 
sierpniowe słońce mocno przy-
grzewało, a my przerażeni mi-
jaliśmy stare, pojedyncze do-
my, kilka czarnych drewnia-
nych baraków i  szare budynki 
koszarowe. Zgrzytnęły zamki. 
Pociąg się zatrzymał, a  na nas 
czekała grupa mężczyzn ubra-
nych w  granatowe berety, blu-
zy i spodnie w szaro-niebieskie 
pasy. W  rękach trzymali pał-
ki. Byli to pierwsi więźniowie, 
niemieccy kryminaliści, któ-
rzy przybyli, aby pilnować po-
rządku w obozie. Padła komen-
da „Raus”, „Los” i dopadli nas, 
bijąc na oślep. Wypadaliśmy 
z  tych wagonów jak oparzeni, 
jeden na drugiego, lecz to nie 
był koniec naszego powitania. 
I  tak wśród nieustannego bi-
cia i nieludzkich okrzyków roz-
ładowano wszystkie wagony. 
Musieliśmy zabrać ze sobą tych, 
którzy nie wytrzymali okru-
cieństwa podczas jazdy i  po-
witania, pomagaliśmy chorym 
i  kalekom. Staliśmy przeraże-
ni przed nami ułożono trupy 
z transportu, w milczeniu, roz-
cierając obolałe miejsca na ciele 
i zmazując krew. To, co powie-
dział komendant obozu z trud-
nością rozumieliśmy, ale wie-
dzieliśmy, że trafiliśmy do pie-
kła. Przy rozstawionych stołach 
spisywano kolejno nasze perso-
nalia. Każdy podawał nazwi-

sko i  imię, a  w  zamian otrzy-
mywał numer tracąc w ten spo-
sób godność człowieka. Od tej 
chwili byliśmy numerem ewi-
dencyjnym. Otrzymałem nu-
mer 56  568. Dostałem także 
przydział: dwa płócienne czer-
wone trójkąty, jako więzień po-
lityczny, które musiałem umie-
ścić na bluzie po lewej stronie, 
a  drugą na spodniach na wy-
sokości powyżej kolan po pra-
wej stronie szwu. Pod trójkąta-
mi obowiązkowo na białym ka-
wałku płótna widniały nasze 
numery obozowe napisane ko-
piowym ołówkiem. Pod eskor-
tą niemieckich wartowników 
z psami popędzono nas w kie-
runku obozu i  dymiącego ko-
mina, wiedzieliśmy, że jest to 
krematorium, w którym paleni 
są ludzie. Wiedzieliśmy, że nie 
jest to żaden obóz pracy, na-
prawdę to była fabryka śmierci, 
a dym, który uchodził z komi-
na to dym z palonych ludzkich 
zwłok o  słodkawym smaku . 
Po przejściu przez bramę z na-
pisem: „Arbeit macht frei” we-
szliśmy na duży plac apelowy. 
Przywitała nas obozowa orkie-
stra, ustawiono nas dwójkami 
w  dużym kwadracie i  spraw-
dzano po numerach obozo-
wych obecność. Każdy musiał 
powiedzieć na głos bardzo gło-
śno swój numer obozowy. Pa-
trzyłem z  ogromnym skupie-
niem i strachem, aby się nie po-
mylić na mój numer 58568 wy-
tatuowany na lewej ręce. Zro-
zumiałem, że właśnie kończy 
się moje życie. Warunki by-
ły nieludzkie, zupa z  brukwi 
i stęchłej margaryny. Schudłem 
z 76 kg do 48 kg. Nie odróżnia-
łem się od pozostałych więź-
niów obozu. Wszyscy byliśmy 
wycieńczeni, schorowani i  na 
skraju wyczerpania, ale walczy-
liśmy o  przetrwanie. Wspiera-
liśmy się i  pomagaliśmy sobie, 

jak tylko mogliśmy. W  lutym 
1944 roku za próbę przemytu 
lekarstw do Brzezinki trafiłem 
do karnej kompani i po trzech 
miesiącach zostałem skiero-
wany do obozu w  Buchenwal-
dzie. Okrucieństwo, jakiego 
doświadczyłem w  Auschwitz 
jest nie do opisania. Gdy trafi-
łem do Buchenwaldu było nie-
co lżej, ale ciężka, katorżnicza 
praca i  choroby dziesiątkowa-
ły nas. Wyzwolenie obozu na-
stąpiło 11 kwietnia 1945 roku, 
gdy amerykańskie wojska we-
szły do obozu. Po dwu i pół let-
nim pobycie w obozach zostali-
śmy wyzwoleni. Rzucaliśmy się 
żołnierzom na szyję z  radości. 
Nie dowierzaliśmy, że to koniec 
naszej gehenny” – fragment 
wspomnień ojca pana Zbignie-
wa spisany w  publikacji opra-
cowanej przez pana Zbignie-
wa pt. „Młodość w cieniu kre-
matorium”. „Mój ojciec zawsze 
powtarzał mi swoje motto ży-
ciowe. Mówił: „Synu nigdy nie 
licytuj się z  życiem i  bądź za-
wsze w  drugim szeregu, jak ja 
w  czasie obozowych apeli”.– 
dodaje pan Zbigniew.

Wolość i przyjazd na 
ziemie odzyskane

„Ojciec mój, pociągiem to-
warowym, dotarł do Lubania 

18 maja 1945 roku i pozostał do 
17 czerwca. Tam poznał mo-
ją mamę, która wracała z  ro-
bót przymusowych z  Niemiec. 
Po zarejestrowaniu się w punk-
cie zbiorczym i otrzymaniu od-
powiednich dokumentów, wy-
ruszyli w podróż. Był 19 czerw-
ca 1945 roku. Z relacji ojca do-
skonale pamiętam, jak opo-
wiadał, że nasza miejscowość 
funkcjonowała jeszcze jako Re-
ichenau. Mówił o  tym, że uli-
ce były wyludnione, gdzie nie 
gdzie krzątali się jeszcze Niem-
cy w  swoich gospodarstwach, 
a  po ulicach przejeżdżały pa-
trole wojsk radzieckich. Ojciec 
ze swoją wybranką zatrzymali 
się w opuszczonym domu, dzi-
siaj pozostał po nim pusty plac. 
Nazajutrz wyszli na ulicę zasta-
jąc nerwowe poruszenie wśród 
ludności niemieckiej. Woj-
sko jeździło od domu do do-
mu z  informacją, aby o  godzi-
nie 10 –tej w  dniu 22 czerwca 
1945 roku wszyscy mieszkań-
cy narodowości niemieckiej za-
brali najpotrzebniejsze rzeczy 
na wózki i rowery i udali się na 
plac przy ulicy Zittauerstras-
se (obecnie Kochanowskie-
go), gdzie znajdował się głów-
ny punkt zbiorczy, celem wy-
marszu w kierunku Zittau. Był 
piękny czerwcowy dzień, a oni 

Na zdjęciu Piotr Szklarek, ur.4.6.1924 r. przewieziony do KL Auschwitz 
w dniu 14.8.1942 r. transportem z Opawy. W obozie oznaczony jako 
więzień numerem 58568. W dniu 18.2.1944 r. został osadzony w karnej 
kompanii. Pod datą 27.4.1944 r. figuruje na liście transportowej więźniów 
przeniesionych z KL Auschwitz do KL Buchenwald.

Ślubna fotografia rodziców pani Haliny.  
Na zdjęciu Stefania i Jan Wasilewscy.

Pamiątkowe ślubne zdjęcie rodziców pana Zbigniewa 
wykonane przed wejściem do kościoła pod wezwaniem 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni w roku 1947 roku.
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pod eskortą wojska w  długiej 
kolumnie opuszczali swoje do-
my. Niektórzy pod osłoną nocy 
powracali z Niemiec do swoich 
domów w  Bogatyni, przekra-
czając Nysę. Takich ludzi by-
ło dużo. I  choć byli szykano-
wani, postanowili pozostać tu, 
gdzie spędzili większość swo-
jego życia. Ojciec często wspo-
minał, że domy były plądrowa-
ne, dużo było grabieży i że by-
ło niebezpiecznie. Z  czasem 
jednak sytuacja się normowa-
ła. Do Bogatyni napływali no-
wi mieszkańcy. Miasteczko za-
czynało tętnić życiem. Swo-
ją działalność zaczęły urucha-
miać lokalne zakłady, a  praca 
w kopalni i  fabrykach przycią-
gała jak magnes. Moi rodzice 
zamieszkali w  domu na Osie-
dlu Krakowskim, a  zimą 1945 
roku zalegalizowali swój zwią-
zek. Ślub zawarli w  Zgorzelcu, 
bowiem w  Bogatyni nie funk-
cjonował jeszcze Urząd Stanu 
Cywilnego. Po roku na świat 
przyszła moja siostra, która po 
trzech miesiącach zmarła, a 15 
września 1947 roku o godzinie 
4.40 urodziłem się ja. Na świat 
przyszedłem w domu na Osie-
dlu Krakowskim, przy poro-
dzie asystowała akuszerka pa-
ni Joschko. Moi rodzice, jak mi 
później opowiadał ojciec i ciot-
ka byli najszczęśliwszymi ludź-
mi na świecie”- dodaje pan Zbi-
gniew.

Zdany wyłącznie 
na siebie

„Miałem dwa lata, jak mo-
ja mama zmarła. Po jej śmier-

ci w 1949 roku stałem się dziec-
kiem ulicy, zdanym wyłącznie 
na siebie. Ojciec, jak to mężczy-
zna, nie umiał stworzyć mi do-
godnych warunków. W niedłu-
gim czasie ożenił się po raz dru-
gi, a  moja macocha nie przy-
kładała wagi do mojego wy-
chowania. Skupiona wyłącznie 
na swoich dwóch synach, nie 
interesowała się moim losem. 
Wszędzie mnie było pełno, 
psociłem i urwisowałem, ile się 
dało. To cud, że nic mi się nie 
stało. Edukację w  szkole pod-
stawowej rozpocząłem w  1954 
roku. Pamiętam, że nie należa-
łem do prymusów, a  jeden ze-
szyt służył mi do wszystkich 
przedmiotów. Mieli się więc 
ze mną ci biedni belfrowie. Po 
ukończeniu szkoły nie miałem 
szans ani warunków na kon-
tynuowanie nauki, ale od za-
wsze pasjonowała mnie histo-
ria, jej zagadki, tajemnice i fak-
ty. I choć brak mi wykształce-
nia, poświęcam się swojej naj-
większej pasji, jaką jest historia 
naszego regionu. Mogę z satys-
fakcją pochwalić się kilkoma 
udanymi przedsięwzięciami. 
Zawsze z  ogromną uwagą słu-
chałem opowiadań starszych, 
którzy przeżyli traumę wojen-
ną. Budzili i  budzą we mnie 
wielki szacunek, a historie opo-
wiadane przez nich i  mojego 
ojca mroziły krew w moich ży-
łach. To nieprawdopodobne, 
przez co musieli przejść, ile do-
świadczyć. Wytatuowany nu-
mer obozowy na ręku mojego 
ojca pozostanie w mojej pamię-
ci do końca moich dni. Często 

mam go przed oczami. Zawsze 
budził we mnie respekt, a zara-
zem podziw”- wspomina pan 
Zbigniew.

Prawie pół wieku 
za kółkiem

„Od zawsze moim marze-
niem było zostać leśniczym. 
To zawód, do którego ciągnęło 
mnie ze względu na zamiłowa-
nie do przyrody, do obcowania 
z  naturą. Niestety, los zwery-
fikował moje plany. Ze wzglę-
du na brak wsparcia i  ograni-
czone możliwości musiałem 
nauczyć się czegoś, co zapew-
ni mi byt. Tuż po szkole zosta-
łem powołany do służby woj-
skowej. Tam zdobyłem zawód 
kierowcy. Za przysłowiowym 
kółkiem czyli „fajerą” spędzi-
łem 42 lata i 7 miesięcy, w tym 
przez 22 lata za kierownicą au-
tobusów. Będąc zawodowym 
kierowcą miałem możliwości 
zwiedzania różnych ciekawych 
miejsc, zarówno w  Polsce, jak 
i  zagranicą. Poznawałem inte-
resujących ludzi. Lubiłem swo-
ją pracę, a  auta znam jak wła-
sną kieszeń. Zawsze chciałem 
być samowystarczalny, tak by-
łem nauczony od małego. Wie-
działem, że muszę liczyć na sie-
bie, dlatego z wielkim zapałem 
poznawałem tajniki techniki. 
Zawód kierowcy to bardzo od-
powiedzialne zajęcie, miałem 
pod opieką prawie 50 pasaże-
rów, którzy mi zaufali wsiada-
jąc do autobusu. Przecież ich 
życie i zdrowie było w mich rę-
kach. Zresztą kiedyś na dro-
gach było inaczej. Dzisiaj jest 
zupełnie inna kultura jazdy, 
a  przepełnione drogi stanowią 
niebezpieczeństwo dla wszyst-
kich uczestników ruchu. Po 
wojsku mieszkałem krótki czas 
w Koninie, ale w latach 70-tych 
wróciłem na ojcowiznę, gdzie 
mieszkam do dziś. Dzięki mo-
jemu zawodowi poznałem tak-
że moją małżonkę Halinę. Co 
prawda znaliśmy się z  widze-
nia wcześniej, ale okazja do 
bliższego poznania nadarzy-
ła się podczas jednej z  wycie-

czek, w której ona uczestniczy-
ła, a  ja byłem kierowcą. Nasza 
znajomość wkrótce przerodzi-
ła się w uczucie, a ja oświadczy-
łem się jej i w niedługim czasie 
wzięliśmy ślub”-opowiada pan 
Zbigniew.

Pasja a życie
„Mam w  życiu dwie wiel-

kie miłości. Pierwsza to mo-
ja żona Halina, a  druga to hi-
storia. Z  ogromną satysfak-
cją poświęcam się im obu” – 
mówi z  uśmiechem pan Zbi-
gniew, który w swoim dorobku 
ma szereg udanych i ciekawych 
przedsięwzięć. Jego prace opar-
te są na wspomnieniach i  fak-
tach. Z  wielką pieczołowito-
ścią dociera do meandrów hi-
storii, zgłębia jej tajniki, stara-
jąc się przekazać i  upamiętnić 
jak najwięcej faktów z życia na-
szego regionu i swoich bliskich. 
Jak sam podkreśla: „Kosztu-
je mnie to dużo pracy, bazuję 
na faktach, a  dotarcie do nich 
nie zawsze jest łatwe. Korzy-
stam z  kontaktów także mię-
dzynarodowych, korespondu-
ję z wieloma muzeami i archi-
wami, aby zdobyć jak najwię-
cej materiałów. Na swoim kon-
cie mam parę cieszących mnie 
akcji. W 2009 roku byłem ini-
cjatorem powstania i założenia 
Bractwa Ziemi Bogatyńskiej 
-lokalnej organizacji pozarzą-
dowej, która w  swoich szere-
gach skupia pasjonatów histo-
rii. Dziś jestem jej honorowym 
członkiem. Teraz bardziej sku-
piam się na pracy indywidual-
nej. Moje działania wymagają 
dużego skupienia, czasu. Zaan-
gażowany byłem także w zmia-
nę nazwy parku, potocznie 
zwanego „parkiem Gagari-
na” i  cieszę się, że dzisiaj no-
si nazwę „Park im. Preibischa”, 
a  kolejka wąskotorowa, która 
jeździła na naszym terenie i za-
budowa łużycka to mój konik. 
Z okazji 125 –lecia uruchomie-
nia Saksońskiej Kolejki Wąsko-
torowej zorganizowałem wer-
nisaż. Kolejnym krokiem było 
napisanie książki na temat nie 

istniejącej już „ciuchci”. Wyda-
łem kilka publikacji dotyczą-
cych domów przysłupowych, 
spisałem historię okolicznych 
miejscowości, książkę o  Boga-
tyńskim Dramacie z  2010 ro-
ku oraz służyłem pomocą wie-
lu osobom, które potrzebowały 
informacji o naszych ziemiach. 
Od zawsze byłem chętny w nie-
sieniu pomocy. Oprowadzam 
wycieczki, które nas odwiedza-
ją, współpracuję ze studentami, 
odwiedzam szkoły, gdzie na 
spotkaniach z młodzieżą dzie-
lę się swoją wiedzą. Za swoją 
działalność dostałem wiele po-
dziękowań i  gratulacji, a  tak-
że odznaczeń oraz tytułów, ta-
kich jak: „Przyjaciel Szkoły nr 
1”. Daje mi to ogromną radość. 
Dziękuję wszystkim, z  który-
mi dane mi było współpraco-
wać, a także tym, którzy doce-
niają moje działania. Najwięk-
szym i  najcenniejszym moim 
przedsięwzięciem było spisa-
nie i  opracowanie wspomnień 
o  moim ojcu. Książka „Mło-
dość w  cieniu krematorium” 
– to bardzo osobista publika-
cja, która powstała na bazie 
opowiadań mojego ojca, a fak-
ty w  niej zawarte potwierdzo-
ne zostały przez Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu. Wiem doskona-
le, że gdyby nie wsparcie i po-
moc mojej małżonki Haliny, 
nie miałbym tyle determinacji 
i  siły do tych wszystkich dzia-
łań. Jest moją ostoją i najwięk-
szym skarbem. Dba, podsta-
wia pod nos najlepsze smako-
łyki i martwi się, gdy na nic nie 
mam czasu. Dziękuję Ci Ko-
chanie za to, że jesteś i  trwasz 
przy mnie. Cenię Twoje wspar-
cie, cierpliwość, mądrość i wy-
rozumiałość. Doceniam Twoją 
pracowitość i umiejętność pój-
ścia na kompromis. To dzięki 
Tobie mogę oddawać się swoim 
pasjom i przekazywać młodym 
pokoleniom historię Bogatyni 
i okolic”.

Frontowe wspomnienia 
babci Stefci – 
podporucznik 
rezerwy WP

„O  dziejach mojej rodziny 
wiem bardzo dużo, ale nie po-
zostaję też w  tyle w zgłębianiu 
wiedzy o  rodzinie mojej mał-
żonki Haliny. Jest tak samo 
trudna, czasem tragiczna, cza-
sem wesoła. Oczywiście, jak 
w  każdej rodzinie, są tajemni-
ce, wątki komiczne i  zawikła-
ne, a przeżycia z czasów wojen-
nych dominują. Mama mojej 
żony, zwana przeze mnie bab-
cią Stefcią urodziła się w  1928 

Rodzinna fotografia wykonana w roku 1961 roku podczas 
otwarcia Ośrodka „Witka” w Niedowie. Na zdjęciu pani Halina 

z bratem Jerzym i rodzicami.

Pani Halina (druga od lewej) 
z koleżankami – lata sześćdziesiąte.

Pan Zbigniew (pierwszy od lewej) z kolegą. Zdjęcie wykonane 
podczas odbywania służby wojskowej w Jeleniej Górze.
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roku, w miejscowości Stryj ko-
ło Lwowa, w  rodzinie kole-
jarskiej. Jej ojciec był koleja-
rzem, kierownikiem pocią-
gu, a mama zajmowała się do-
mem. W czasie wojny trafiła do 
sierocińca. O  tym, czego tam 
doświadczyła, a  także o  swo-
im dzieciństwie i młodości nie 
chce zbytnio opowiadać. By-
ła świadkiem tragicznych wy-
darzeń w Stryju. W roku 1944 
jako szesnastolatka wstąpiła do 
nowo formowanego Ludowe-
go Wojska Polskiego, do 5 –tej 
dywizji. Po otrzymaniu mun-
durów, przeszkoleniu i  zakwa-
terowaniu dostała przydział 
do 9-tego Zmechanizowane-
go Pułku Piechoty. Po krótkim 
pobycie w  Łukowie wyruszyła 
na frontowy szlak w  kierunku 
Warszawy, po czym przez Ło-
wicz do Śmigla, gdzie złożyła 
przysięgę wojskową, wyruszy-
ła przez Kostrzyń do Lansber-
gu – Gorzów Wlkp. Z  rozka-
zu sztabu zostali przeformowa-
ni na Oborniki Śląskie i  da-
lej przez Legnicę, Bolesławiec, 
Lubań i Sulików dotarli do Ru-
szowa i Jagodzina forsując Ny-
sę i wychodząc z okrążenia pod 
Bautzen w  marszu wyruszyli 
na Pragę. Dziesiątkowani przez 
okupanta, wycieńczeni mar-
szami i  walką, doczekali kapi-
tulacji na przedpolach Berli-
na. Na ziemie odzyskane trafiła 
z  przydziału i  wraz z  koleżan-
kami Janką i Walą przyjechały 
do Wilki koło Zawidowa. Za-
mieszkały w opuszczonym do-
mu i  zaczęły pracę, podejmu-
jąc się wszystkiego, co można 
było robić w  tamtych czasach. 
Pracowała więc u  gospodarzy, 
przy żniwach czy też wykony-
wała inne gospodarskie zajęcia. 
W  roku 1950 pracowała jako 
gospodyni domowa u  pewnej 
Niemki w  Działoszynie. Dziś 
starsza Pani niechętnie wspo-
mina swoje przeżycia, ale pa-
trząc na wypłowiały mundur, 
a  na nim medale za Berlin, za 
forsowanie Nysy, Złoty Krzyż 
Zasługi, Krzyż Grunwaldu I-
-szej Klasy, Syn Pułku i  wiele 
innych możemy się tylko do-

myślać przez co przeszła” – 
opowiada pan Zbigniew.

Parę słów 
o saperze Janie

„Jan Wasilewski, ojciec pa-
ni Haliny, urodził się na Wi-
leńszczyźnie i jako młody chło-
pak walczył w  A.K. w  Wilnie. 

W  roku 1944 wstąpił do lu-
dowego Wojska Polskiego. Po 
uzupełnieniu wszelkich for-
malności już jako saper został 
skierowany do oficerskiej Szko-
ły Saperów w Przemyślu. Wal-
czył z  bandami UPA w  oko-
licach Przemyśla i  Baligrodu. 
Do Pisarzowic koło Lubania 
trafił będąc już dowódcą sa-
perów, którzy rozminowywa-
li miejscowość. W  roku 1948 
został przeniesiony do rezer-
wy i  z  macierzystej jednost-
ki w  Bytomiu przyjechał do 
swojego brata, który miesz-
kał już tu na ziemiach odzy-
skanych w Bratkowie. Gdy po-
wstała gmina Działoszyn, pod-
jął pracę w dziale finansowym, 
następnie pracował w GS i PSS 
jako kierownik zaopatrzenia. 
Pracy miał bardzo dużo, ale też 
umiejętności organizacyjne. Za 
działalność w  A. K. otrzymał 
Krzyż Partyzancki za Wilno. 
Chętnie opowiadał o  przeży-
ciach i akcjach A.K. w walkach 
Ostrobramskich w  Wilnie.” – 
mówi pan Zbigniew.

Skromność i wiara
„Mój mąż to pasjonat hi-

storii. Skoro już opowiedział 
wątki historyczne o  moich ro-
dzicach, ja dodam, jakimi byli 
ludźmi” – śmieje się pani Ha-
lina i  dodaje „On zawsze gra 
pierwsze skrzypce, jeśli chodzi 
o historię. Ja mam swoje pasje, 
ale lubię te jego opowieści i sza-
nuję jego zamiłowania. Uro-
dziłam się 13 marca 1951 ro-
ku. Dorastałam wraz z  rodzi-
cami w  Bratkowie, którzy, jak 
już mąż wspomniał, przybyli tu 
jako jedni z  pierwszych osad-
ników. Tu się poznali, pobra-
li i  gospodarzyli. W  domu by-
ło nas dwoje. Miałam młodsze-
go o 3 lata brata Jerzego, który 

niestety już nie żyje. Do szkoły 
podstawowej chodziłam w Lu-
togniewicach, a potem w Brat-
kowie i  Działoszynie. Na-
tomiast liceum skończyłam 
w  Zgorzelcu. Próbowałam się 
dostać na studia, na Akademię 
Rolniczą i  choć egzamin zda-
łam pozytywnie, zabrakło mi 
punktów, aby się dostać. Dzie-
ciństwo wspominam bardzo 
dobrze. Mój ojciec był wspania-
łym i dobrym człowiekiem, za-
wsze uśmiechnięty, z wesołym 
usposobieniem był uwielbia-
nym przez nas. Zresztą we wsi 
też miał poważanie, darzono 
go szacunkiem. Ze względu na 
swój zawód był znaną postacią. 
Dla niego nie było rzeczy nie-
możliwych do załatwienia. Był 
doskonałym organizatorem, 
takim dzisiejszym menedże-
rem. Służył swoim doświadcze-
niem i  pomagał miejscowym 
w  zdobyciu niektórych towa-
rów czy też produktów. Trochę 
pracował w  elektrowni, ale to 
tuż przed przejściem na eme-
ryturę. Mama trzymała nas 
krótko. Dużo przeszła w życiu, 
to pewnie wpływało na jej za-
chowanie i podejmowane decy-
zje, ale my z bratem wiedzieli-
śmy, że kocha nas bardzo. Dziś 
jest starszą Panią, a ja, jako je-
dyna córka, staram się zapew-
nić jej jak najlepszy byt. Mam 
dla niej dużo wyrozumiałości, 
kocham ją bardzo i opiekuję się 
najlepiej, jak umiem. Jestem jej 
wdzięczna za cierpliwość, jaką 
do nas miała, za to, że nauczy-
ła mnie pracy, miłości do ziemi 
i  co najważniejsze skromności 
i  bycia dobrym człowiekiem. 
Nauczyła szacunku do rodzi-
ny, siebie i bliskich, a także do 
kolegów i koleżanek.” – dodaje 
pani Halina.

Nasza oaza
„Dziś jestem na emeryturze 

i  wraz ze Zbyszkiem wiedzie-
my spokojne życie, gdzie prio-
rytetem jest szacunek i  wyro-
zumiałość. Zajmujemy się swo-
imi pasjami, nie przeszkadza-
my sobie, ale wręcz przeciwnie, 
pomagamy. Naszą oazą i miej-
scem odpoczynku jest nasza 
działka. Praca na niej mnie 
uspokaja, relaksuje. Działka to 
moje hobby, moja odskocznia, 
taka namiastka własnego ka-
wałka własnej ziemi i kontaktu 
z naturą. Zbyszek jest od spraw 
technicznych, ja od marketin-
gu. Ja uprawiam ziemię, sadzę 
kwiaty i warzywa, a on remon-
tuje i dba o altankę, którą oczy-
wiście wybudował sam i  jest 
ona kopią zabudowy łużyckiej. 

Za wygląd naszej działki do-
staliśmy wiele nagród i  ciągle 
dostajemy pochwały. Działam 
również w zarządzie ROD. Lu-
bię naszych działkowiczów, lu-
dzie są cudowni, a  nasz wspa-
niały prezes dopełnia cało-
ści. Panuje u  nas prawdziwie 
rodzinna atmosfera. Łączy-
my przyjemne z pożytecznym, 
a produkty uprawiane własny-
mi rękoma smakują najlepiej na 
świecie. Swój wolny czas dzie-
lę także z działalnością w gru-
pach modlitewnych w kościele 
pod wezwaniem Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła. Poprzez 
opiekę nad wystrojem kościo-
ła, czy też zajmowanie się spra-
wami związanymi z  funkcjo-
nowaniem parafii wspieramy 
księdza Proboszcza ”- opowia-
da pani Halina.

Tolerancja 
i kompromis

„Nasze małżeństwo to sztu-
ka kompromisu, gdy je zawie-
raliśmy nie byliśmy już pod-
lotkami, ale dorosłymi ludźmi 
– może dlatego potrafimy się 
tak dobrze dogadać. Uzupeł-
niamy się i wspieramy. Idziemy 
na kompromis. Jestem dumna 
z dokonań mojego męża. Oczy-
wiście czasem jestem na niego 
zła za to, że brakuje mu czasu 
na sen i odpoczynek, ale to tak 
z troski. Wiem jednak, że te pa-
sje, to sens jego życia. Mąż jest 
bardzo obowiązkowy i  upar-
ty. Jak coś już postanowi, to 
z  ogromną determinacją brnie 

do końca. Podziwiam go za to 
i  gratuluję Ci Mężu wytrwa-
łości. W domu rodzinnym na-
uczono mnie skromności, cier-
pliwości i pokory. Tak zostałam 
wychowana. Ustępuję mu więc 
i wspieram go” – z uśmiechem 
dodaje pani Halina.

„Szanowni Czytelnicy, ni-
niejszy artykuł zawiera tylko 
fragmenty opisujące przeżycia 
i losy moich najbliższych. Gdy-
bym chciał opisać więcej sytu-
acji z ich życia, pewnie nie star-
czyłoby miejsca w naszej lokal-
nej gazecie. Takich ludzi, jak 
moi przodkowie, którzy prze-
żyli piekło wojny jest wielu, ale 
niestety z  roku na rok odcho-
dzą od nas. Zachowajmy więc 
od zapomnienia ich tragiczne 
przeżycia” – dodaje pan Zbi-
gniew.

Redakcja biuletynu skła-
da najserdeczniejsze podzięko-
wania za pomoc w  opracowa-
niu niniejszego artykułu. To 
dla nas zaszczyt, że podzielili-
ście się Państwo z nami swoimi 
osobistymi przeżyciami. Dzię-
kujemy za zaufanie, jakim nas 
obdarzyliście. Szczególnie go-
rąco dziękujemy za przekaza-
ne materiały, które posłużyły 
nam do napisania tego opowia-
dania. Życzymy Państwu zdro-
wia, szczęścia i  spełnienia naj-
skrytszych marzeń. Niech Wa-
sze pasje będą sensem Waszego 
życia, a  ich realizacja przyno-
si Państwu ogrom satysfakcji 
i radości.

Redakcja

Jedne z wielu odznaczeń, 
które otrzymała pani 
Stefania - mama pani Haliny. Ślubna uroczystość państwa Szklarek. Na zdjęciu pani 

Halina i pan Zbigniew przyjmują gratulacje i życzenia 
z okazji rozpoczęcia „nowej drogi życia”.

Na zdjęciu Jan Wasilewski - 
ojciec pani Haliny. Żołnierz 
A.K. w Wilnie. Za działalność 
w A.K. otrzymał Krzyż 
Partyzancki za Wilno.

„Oaza państwa Haliny i Zbigniewa” czyli działka 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bogatyni. 

Ukochane miejsce odpoczynku i rekreacji, gdzie 
charakterystyczna altana jest ich dumą.
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17 maja już po raz siódmy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Porajowie odbył się Festiwal Nauki i Zabawy, czyli tra-
dycyjna „Majówka u  Sobieskiego”. Jest to spotkanie całej spo-
łeczności szkolnej, sąsiadujących sołectw, a także mieszkańców 
Porajowa.

Impreza rozpoczęła się 
przedstawieniem w wykonaniu 
rodziców, uczniów, pracow-
ników administracji i  obsłu-
gi oraz nauczycieli. Organiza-
torzy przygotowali moc atrak-
cji i chociaż pogoda starała się 
pokrzyżować im plany, wszyst-
ko znakomicie się udało. Celem 

tego rodzaju spotkań jest pre-
zentacja działań podejmowa-
nych przez społeczność szkol-
ną, a  także integracja lokalnej 
społeczności. „Majówka u  So-
bieskiego” to impreza, która na 
stałe wpisała się w  kalendarz 
szkolnych imprez.

Festiwal Nauki i Zabawy

Majówka 
u Sobieskiego
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„Europa nasz wspólny dom”, pod takim hasłem odbyło się 16 
maja spotkanie, którego inicjatorem było bogatyńskie stowa-
rzyszenie Centrum Aktywności Społecznej. W ten sposób uczczo-
no X rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Do organizacji spotkania 
członkowie Centrum Aktyw-
ności Społecznej zaprosili lo-

kalne organizacje pozarządo-
we, z  którymi stworzyli komi-
tet organizacyjny.

Podczas uroczystości poru-
szano kwestię przynależności 
do UE, wspominano i omawia-
no poszczególne zadania, któ-
re zostały zrealizowane w  na-
szej gminie z  udziałem środ-
ków unijnych.

Po uroczystym rozpoczę-
ciu, wzajemnych gratulacjach 
i  okolicznościowych przemó-
wieniach, zebrani bawili się 
wspólnie integrując i  planując 
kolejne spotkania.

Dziesiąta rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej

Europa nasz 
wspólny dom

Jak maj, to majówka obowiązkowa. Z  takiego, słusznego skąd 
inąd, założenia wyszli członkowie Stowarzyszenia Byłych Pra-
cowników Zakładów Bawełnianych „Doltex”, organizując 
22.05.2014 wycieczkę do Wrocławia.

Zaczęło się wycieczkowo, 
zbiórka o  godzinie 6:30 przy 
Urzędzie Miasta i Gminy w Bo-
gatyni. Po sprawdzeniu listy 
obecności Wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia wygodnie roz-
siedli się autobusie. Przewod-
niczący stowarzyszenia, Pan 
Henryk Nawrocki, wydał ko-
mendę kierowcy - „w  drogę”. 
Podczas podróży czas tak szyb-
ko mijał na wspomnieniach, 

rozmowach, że „Majówkowi-
cze” nawet nie zauważyli, że są 
już przy Panoramie Racławic-
kiej. Po zwiedzeniu Panoramy 
nastał czas na wykwintne śnia-
danie podczas rejsu statkiem 
po Odrze. Po powrocie na ląd 
przyszedł czas na refleksję nad 
zabytkami Ostrowa Tumskie-
go, później już wymarzona ka-
wa i spacer po rynku wrocław-
skim. Kolację zjedliśmy już 

w  domu. To, co najpiękniejsze 
zabraliśmy z Wrocławia ze so-
bą – nasze wspomnienia i  po-
czucie bycia ze sobą razem. Bę-
dzie, co opowiadać...

Członkowie Stowarzyszenia 
dziękują Burmistrzowi Miasta 
i  Gminy Bogatynia panu An-
drzejowi Grzmielewiczowi za 
wsparcie i pomoc w organizacji 
wycieczki, a także panu Henry-
kowi Nawrockiemu za zorgani-
zowanie majówki.

Zarząd Stowarzyszenia 
„Doltex”

Wspólna integracja, wspomnienia i zabawa

Majówka w Panoramie 
Racławickiej

Tego dnia spotkała się cała społeczność szkolna, 
mieszkańcy Porajowa, a także zaproszeni goście.

Podczas majówki nie zabrakło 
zabaw, wielu atrakcji, a przede 
wszystkim dobrej zabawy.

Wśród dzieci duże 
zainteresowanie wzbudził 
sprzęt strażacki.

„Majówka u Sobieskiego” tradycyjnie 
rozpoczęła się przedstawieniem.

Q
R 

ko
d 

z 
lin

ki
em

 d
o 

vi
de

o

Fo
t.

 S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

 C
A
S



12 w w w . b o g a t y n i a . p l w w w . b o g a t y n i a . p lNr 4 (56) maj 2014

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 K

as
pr

zy
k

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 K

as
pr

zy
k

Fo
t.

 B
O

K

W środę, 14 maja 2014 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury rozpoczął się XXIII Międzyszkolny Finał 
Mini Playback Show.

Na scenie prezentowały się 
dzieci i młodzież z terenu Miasta 
i  Gminy Bogatynia. Finał pro-
wadzony był w czterech katego-
riach: soliści klasy I-III, IV-VI, 
oraz zespoły klasy I-III, IV-VI. 
Jury w składzie: Bożena Mazo-
wiecka – Bogatyński Ośrodek 
Kultury, przewodnicząca ju-
ry, Ewa Iżykowska – instruktor 
tańca w Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury, Zygmunt Gosk – prze-
wodniczący Rady Osiedlowej nr 
1 w Bogatyni, przyznało nastę-
pujące miejsca:

Soliści klasy I - III
I miejsce – Martyna Łabędź 

– Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Bogatyni

I  miejsce – Amelia Palacz – 
Publiczna Sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Bogatyni

II Miejsce – Otylia Zając – 
Zespół Szkół z  Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bogatyni

II miejsce – Nikodem Du-
dziński – Zespół Szkół z  Od-
działami Integracyjnymi w Bo-
gatyni

III miejsce – Oliwia Piwo-

warska – Zespół Szkół z  Od-
działami Integracyjnymi w Bo-
gatyni

III miejsce – Oliwia Słomian 
– Zespół Szkół z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bogatyni

Wyróżnienie – Martyna Wo-
łodźko – Publiczna Sześciolet-
nia Szkoła Podstawowa nr 5 
w Bogatyni

Wyróżnienie – Emilia Pujszo 
– Publiczna Sześcioletnia Szko-
ła Podstawowa nr 5 w Bogatyni

Wyróżnienie – Wiktoria Ko-
rościk – solistka, Paulina Jan-
kowiak, Magdalena Kot, Anna 
Kusy, Aurelia Olizarowicz – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 1 
w Bogatyni

Zespoły klasy I – III
I  miejsce – Paulina Janko-

wiak, Bartosz Utnik, Kacper 
Kudzia, Piotr Kowalczyk, Hu-
bert Stempniewski – Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bo-
gatyni

II miejsce – Julia Rudziewicz 
i Sara Rydzińska – Zespół Szkół 
z  Oddziałami Integracyjnymi 
w Bogatyni

III miejsce – Klaudia Na-
wrocka, Aleksandra Cierzniak, 
Amelia Górska – Publiczna Sze-
ścioletnia Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Bogatyni

Soliści klasy IV-VI
I Miejsce – Gabriela Barczyk 

– Publiczna Sześcioletnia Szko-
ła Podstawowa nr 5 w Bogatyni

II Miejsce – Klaudia Pie-
strzyńska – Zespół Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Pora-
jowie

III miejsce – Zuzanna Brzu-
chalska – Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Bogatyni

Wyróżnienie – Nikola Jane-
czek – Publiczna Sześcioletnia 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Bo-
gatyni

Zespoły klasy IV-VI
I  Miejsce – Oliwia Pietra-

kowska, Nikola Stochmal, Ali-
cja Zwolińska – Zespół Szko-
ły Podstawowej i  Gimnazjum 
w Porajowie

II Miejsce – Wiktoria Fusiń-
ska, Wiktoria Wieczorkowska, 
Amelia Stępień – Publiczna Sze-
ścioletnia Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Bogatyni

III Miejsce – Adrianna Wy-
socka, Wiktoria Skwarczyńska, 
Paulina Dehmel, Oliwia Topa – 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Opolnie Zdroju. Gratulujemy 
gorąco!

W  konkursie wystąpiło 49 
uczestników z 5 instytucji z te-
renu Miasta i  Gminy Bogaty-
nia. Uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz słod-
kie upominki. Laureaci zosta-
li nagrodzeni dyplomami oraz 
statuetkami. Każda z  instytu-
cji oraz opiekunowie, którzy 
przygotowali dzieci do wystę-
pu otrzymali pamiątkowe dy-
plomy. Podczas obrad jury go-
ścinnie wystąpił zespół wokalny 
„Yamayka”.

Organizatorem konkursu 
byli Bogatyński Ośrodek Kul-
tury oraz Rada Osiedlowa nr 1 
w  Bogatyni, której przewodni-
czącym jest pan Zygmunt Gosk. 
Do zobaczenia za rok!

XXIII Międzyszkolny

Finał Mini Playback Show

W  środę 16 kwietnia 2014 r. w  Kinie KADR 3D w  Bogatyni mia-
ło miejsce niepowtarzalne wydarzenie. Stowarzyszenie Miłośni-
ków Fantastyki „Futura” oraz Bogatyński Ośrodek Kultury za-
prosili na arcydzieło kina niemego, czyli film „Nosferatu. Symfo-
nia grozy”. Projekcji towarzyszył koncert zespołu „Czerwie”, któ-
ry muzyką graną na żywo sprawił, że film stał się niezapomnia-
nym przeżyciem.

Początek XIX wieku. Hrabia 
Orlok znany jako Nosferatu jest 
wampirem, który dla utrzyma-
nia życia musi odżywiać się 

ludzką krwią. Do jego zamku 
w  Karpatach przybywa młody 
handlowiec. Nosferatu widzi 
miniaturkę pięknej Ellen, żony 

swojego gościa. Urzeczony jej 
wizerunkiem opuszcza zamek 
i  przypływa do miasta, gdzie 
żyje ta młoda piękność. Wraz 
z  jego przybyciem wybucha 
w mieście epidemia dżumy. Do 
klasycznego filmu grozy po-
wstała autorska, wykonywana 
na żywo muzyka grupy „Czer-
wie”, zaaranżowana na perku-
sję, ksylofon, instrumenty per-

kusyjne, instrumenty etniczne, 
bas, gitarę, mandolinę, akor-
deon i  syntezatory. To wszyst-
ko sprawiło, że sala kinowa za-

mieniła się w  niezwykłe miej-
sce, gdzie rozbrzmiewała sym-
fonia grozy, która przeniosła 
widzów do XIX wieku.

Kino KADR 3D

Nosferatu. Symfonia grozy

W  czwartek, 10 kwietnia w  sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbyła się premiera spektaklu w  reżyserii Be-
aty Bystrykowskiej pt.: „Bleee…”. Sztukę przygotowała grupa te-
atralna Bogatyńskiego Ośrodka Kultury „Neoscenic Katapulta”. 
W  rolach głównych zobaczyliśmy: Kamilę Kaczmarską, Paulinę 
Sieradzką, Hannę Urban, Paulinę Zielewską, Nikolę Wiśniewską, 
Klaudię Żuk, Natalię Romańską, Angelikę Frankowską.

Spektakl, pod tajemniczo 
brzmiącym tytułem „Bleee…”, 
w kolorowy i energiczny sposób 
ukazał historię kilku przyjaciół, 

razem pokonujących przeciw-
ności losu.

W spektaklu wzięła również 
udział grupa wokalna „Yamay-

ka”. W  piątek 11 kwietnia zo-
stał on także wystawiony dla 
bogatyńskich przedszkoli oraz 
szkół podstawowych. Łącznie 
podczas dwóch pokazów sztu-
kę obejrzało ponad 700 dzieci. 
Już dziś zapraszamy na kolejne 
spektakle przygotowane przez 
Bogatyński Ośrodek Kultury! 
Reżyseria: Beata Bystrykowska. 
Scenografia: Beata Oszust, Da-
riusz Sosnowski. Muzyka: Ma-
rek Trzciński. Oświetlenie: Ar-
kadiusz Junik. Przygotowanie 
piosenek: Bożena Mazowiecka 
i grupa wokalna „Yamayka”.

Premiera spektaklu w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

„Bleee…”

Uczestnicy Mini Playback Show.

Fragment spektaklu.

Zespół „Czerwie” podczas występu.
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W dniach 24.04. - 29.04. drużyna Odyseuszy z Publicznego Gimna-
zjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni, po zdobyciu na Fi-
nale Ogólnopolskim w Gdańsku tytułu wicemistrza uczestniczyła 
w Eurofestiwalu Odysei Umysłu na Słowacji.

Do pięknej Tatralandii poje-
chali: Julia Stachyra, Kasia Pi-
tucha, Kasia Pawłowicz, Marta 
Walińska, Klaudia Bojarun, Pa-
trycja Górowska i  Maciek Ma-
łecki wraz trenerkami, paniami 
Dorotą Stachyrą, Moniką Ku-
czaj i Sylwią Sułkowską.

Na Eurofestiwalu spotkali się 
wicemistrzowie z Europy i świa-
ta, aby w języku angielskim za-
prezentować swoje rozwiązania 
Problemów Długoterminowych 
i Spontanicznych przed między-
narodowym jury. W  klasyfika-
cji ogólnej drużyna z  Bogaty-
ni stanęła na podium, zajmując 
III miejsce w Problemie Długo-
terminowym „Na własne oczy” 
w II kategorii wiekowej. Eurofe-
stiwal to również czas na pozna-
nie Odyseuszy z Europy i świa-

ta. Doskonałą okazją do tego by-
ły miksy drużynowe, czyli nowe 
drużyny eurofestiwalowe, któ-
rych zadaniem było stworzenie 
8-minutowej etiudy pt. „Omer 
spotyka Janosika”. Ku naszemu 
zdziwieniu prezentacja mik-
su drużynowego była również 
oceniana przez międzynarodo-
we jury. Odyseusze musieli wy-
stapić w  języku angielskim, sa-
modzielnie napisać pomysłowy, 
zabawny scenariusz, stworzyć 
z  posiadanych materiałów no-
we, kreatywne stroje i scenogra-
fię. Bogatyńska drużyna współ-
pracowała z Odyseuszami z In-
dii i Rosji. Praca nad rozwiąza-
niem problemu zrodziła nowe 
przyjaźnie. Młodzi ludzie wspa-
niale bawili się ze sobą, dosko-
naląc znajomość języka angiel-

skiego, wymieniając się swoimi 
pomysłami, wspierając się i do-
pingując. Udział w  Eurofesti-
walu był wyjątkowym czasem 
dla całej drużyny, która nabra-
ła jeszcze więcej chęci do pracy, 
wróciła z  nowymi pomysłami 
i marzeniami – zgodnie z ody-
sejowym hasłem: „Marzymy, 
Myślimy, Tworzymy”!

Nie mielibyśmy szansy 
uczestniczyć w  tym fantastycz-
nym wydarzeniu, gdyby nie po-
moc wielu wspaniałych ludzi, 
którym pragniemy podzięko-
wać. Przede wszystkim dzię-
kujemy Miastu i Gminie Boga-
tynia na czele z panem Burmi-
strzem Andrzejem Grzmielewi-
czem za sfinasowanie wyjazdu, 
Naczelnik Wydziału Oświa-
ty p. Joannie Iżyckiej - Kuś i jej 
Drużynie za każdą pomoc i in-
formację, jakiej nam udziela-
ły. Wielkie ukłony dla dyrek-
tora naszej szkoły pani Elżbie-
ty Brożek, Grona Pedagogiczne-
go, pracowników administracji 
i  cudownych rodziców, którzy 
zawsze wspierali nas dobrym 
słowem, zachęcali do ciężkiej 
pracy oraz finansowo pomagali, 
gdy budżet odysejowy przeży-
wał wielki kryzys. Każdy z Was 
zasługuje na miano Odyseusza. 
Za wszystko dziękujemy.

Obszerna relacja na stronie 
www.bogatynia.plFo

t.
 P

G
1 

B
og

at
yn

ia
Fo

t.
 B

O
K

Fo
t.

 M
ar

ci
n 

C
hu

dy

Z  okazji „Dnia Ziemi”, obchodzonego 22 kwietnia, Bogatyń-
ski Ośrodek Kultury - Dom Kultury w Zatoniu zorganizował dla 
mieszkańców gminy familijny konkurs plastyczny pt. „EKO RZEŹ-
BA”. Głównym celem Eko-konkursu było włączenie rodzin do ak-
tywnego udziału w pracach związanych z ochroną przyrody i za-
pobieganiu degradacji środowiska naturalnego.

Zadaniem uczestników by-
ło zaprojektowanie i wykonanie 
pracy plastycznej w formie prze-
strzennej w całości z materiałów 
wtórnych. Autorzy prac, tworząc 
niesamowite rzeźby z różnorod-

nych surowców, wykazali się 
wyjątkową kreatywnością i dba-
łością o detale. Pierwsze miejsce 
zajęła praca Mileny Siemiernik 
i jej rodziców, która urzekła jury. 
Projekt zdobył wielkie uznanie 

przede wszystkim za oryginal-
ny pomysł i doskonałe wykona-
nie oraz za różnorodność uży-
tych materiałów i  staranne wy-
kończenie pracy. Drugie miej-
sce zdobyły prace autorstwa Julii 
Stankiewicz i Miłosza Milo, wy-
konane z pomocą babci. Wielo-
elementowe eko rzeźby tworzy-
ły spójną i niepowtarzalną kom-
pozycję. Trzecie miejsce zdoby-
ła praca Pauliny Jankowiak wy-
konana wspólnie z mamą, która 
zrobiła bardzo dobre wrażenie 
artystyczne i estetyczne, była do-
skonale wykonana i nietuzinko-
wa. Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, a  laureaci nagrody rzeczo-
we ufundowane prze Organi-
zatora. Uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za za-
angażowanie w  życie społecz-
ne i kulturalne. Życząc dalszych 
sukcesów uczestnikom, zachę-
cam wszystkich mieszkańców 
do udziału w kolejnych konkur-
sach organizowanych przez na-
szą placówkę.

Uczymy świadomości ekologicznej!

„Eko rzeźba”

W czwartek, 22 maja 2014 r. o godz. 19.00 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się niesamowity i energe-
tyczny Koncert! Wystąpiła Maria Sadowska z zespołem!

Było to spotkanie z  nieba-
nalną artystką zapisaną na kar-
tach muzycznych już od naj-
młodszych lat. Maria Sadowska 
– polska wokalistka, jurorka 
popularnego programu telewi-
zyjnego „The voice of Poland”. 
1 kwietnia tego roku premierę 
miała, już jedenasta, autorska 
płyta Marii zatytułowana „Jazz 
na ulicach”. Niesamowita, wy-
jątkowa i zaskakująca… Maria 
Sadowska przeniosła nas z naj-
bardziej eleganckich klubów 
jazzowych na ulicę. Koncert to 
prawdziwa energetyczna bom-
ba! Pomieszanie jazzu, muzy-
ki klubowej, popowej i niespo-
tykanych brzmień w  wykona-
niu całego zespołu! Jazz Sa-
dowskiej wychodzi w  miasto! 
Bo to „Jazz na ulicach”… Ener-
getyczny i porywający! Jazz na 

ulicach, to szalony bieg po mie-
ście pełnym kolorowych neo-
nów w ciepły wieczór rozkwita-
jącej wiosny i trudna do zatrzy-
mania energia, która na długo 
pozostanie wśród zachwyconej 
publiczności.

Dzień Działacza Kultury w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Jazz na ulicach

B U R M I S T R Z M I A S T A i G M I N Y B O G A T Y N I A

Z okazji święta Działacza 

Kultury pragnę podziękować 

wszystkim twórcom 

i animatorom życia kulturalnego 

za wysiłki, które wkładają 

w swoją codzienną, ciężką pracę 

- pracę, która owocuje 

wartościowymi inicjatywami 

i wspaniałymi widowiskami. 

Życzę Państwu zdrowia i wiele 

satysfakcji płynącej 

z podejmowanych działań.
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Laureaci konkursu.

Odyseusze z PG1 wrócili z Eurofestiwalu Odysei Umysłu

Odyseusze na Słowacji

„Odyseusze w akcji”
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Bardzo dobrze rozpoczęli sezon bogatyńscy długodystasowcy. 
W  zakończonym w  dniu 12 kwietnia 2014 roku półmaratonie, 
organizowanym przez Zarząd Lubuskiego TKKF przy współ-
udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze oraz Urzędu Gminy w Zaborze i Nadleśnictwa 
Przytok koło Zielonej Góry, bogatyńscy maratończycy zajęli 
czołowe miejsca.

W  kategorii wiekowej M40 
drugie miejsce zajął Marek Bog-
dał, reprezentujący PGE Elek-
trownia Turów, trzecie miejsce 
w tej samej kategorii zajął An-
drzej Remian, reprezentujący 
Urząd Miasta i Gminy Bogaty-
nia, w kategorii OPEN panowie 
zajęli kolejno 10 i  13 miejsce. 
W  półmaratonie w  Przytoku 
reprezentowali Bogatynię rów-
nież Tomasz Humen, zajmując 
4 miejsce w kategorii M40, (16 
miejsce open) oraz Wojciech 
Kustosz, zajmując w  kategorii 
M30 miejsce 24.

Warto dodać, iż w półmara-
tonie w Przytoku wzięło udział 
ok. 350 zawodników i zawodni-
czek. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż coraz więcej osób z naszego 
miasta bierze przykład z rodzi-
mych maratończyków.

Coraz więcej osób bierze przykład z rodzimych maratończyków

Podium dla bogatyńskich 
maratończyków

W dniach 09-10 maja 2014r. w Łodzi odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów 2014r. Organizatorem był Polski Związek Taekwon-
do Olimpijskiego. O  najwyższe laury walczyło ponad 220 za-
wodników i zawodniczek z 58 czołowych polskich klubów.

Bogatyński Klub Taekwon-
do GROM reprezentowało pię-
cioro zawodników: Joanna Kle-
mens, Kornelia Darłak, Łukasz 
Ślusarczyk, Paweł Michniewicz 
i Bartosz Samelski. Największy 
sukces odniosła Kornelia Dar-
łak, która wywalczyła drugie 
miejsce i  została wicemistrzy-
nią Polski.

Wszystkim zawodnikom KS 
GROM składamy gratulacje za 

bojową postawę i ogromne za-
angażowanie oraz godne repre-
zentowanie barw klubowych. 
Taka postawa jest ogromnie 
motywująca do dalszej pracy, 
zarówno trenerskiej, jak i  za-
wodniczej. Na co dzień zawod-
nicy Klubu Sportowego GROM 
Bogatynia trenują Taekwondo 
pod okiem trenera Pawła Dar-
łaka na hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Bogatyni.

KS GROM Bogatynia

Wicemistrzyni 
Polski

10 maja 2014r. na stadionie przy ul. Białogórskiej odbyły się za-
wody CrossFit i MasWrestling. Do zmagań w obu konkurencjach 
przystąpiło kilkudziesięciu zawodników i  zawodniczek. Jako 
pierwsze na starcie stanęły panie, które zmierzyły się z  takimi 
ćwiczeniami jak: przysiad, unoszenie kettlebell, pompki, brzusz-
ki i wejścia na specjalną skrzynię. Całość należało wykonać w jak 
najkrótszym czasie.

Po bardzo wyczerpujących 
i  zarazem emocjonujących 
zmaganiach Crossfit Pań wy-

grała Kornelia Rzeźnik, drugie 
miejsce zajęła Magdalena Ta-
larczyk, a  trzecie Gabriela Ga-
cek. Panowie startowali na ta-
kich samych zasadach tylko 
z większymi ciężarami. Końco-
wa klasyfikacja wśród Panów 
wyglądała następująco: miej-
sce 1. Kamil Jezierski, miej-
sce 2. Kamil Kozłowski i miej-
sce 3. Grzegorz Łaptuch. Dru-
gą imprezą był MasWrestling – 

sport wywodzący się z dalekiej 
Rosji. W bogatyńskich zmaga-
niach nad prawidłową i  zgod-

ną z  zasadami fair-play wal-
ką piecze sprawował gość spe-
cjalny zawodów Robert Nemś. 
Całość zawodów przeprowa-
dzono systemem pucharo-
wo-barażowym. Jako pierwsi 
w szranki stanęli juniorzy, któ-
rzy bardzo poważnie potrakto-
wali wszystkie starty. Zwycięz-
cą w  tej kategorii został Mate-
usz Stanek, drugie miejsce zajął 
Maciej Borkowski, trzecie Da-
niel Szmurło, a czwarte Sławo-
mir Pawłowski. Po pełnych za-
cięcia i emocji pojedynkach za-
wody w  MasWrestlingu senio-
rów drugi raz z  rzędu wygrał 
Filip Barbachowski, pokonując 
w finale w stosunku 2-1 Toma-
sza Fuławkę. Najniższe miejsce 
na podium przypadło Pawło-
wi Wasilewskiemu, a miejsce 4. 
zajął Dominik Barbachowski.

Pełne zaciętości i emocji pojedynki

Crossfit i MassWrestling

16 kwietnia oraz 14 maja na kręgielni przy Zespole Szkół z Od-
działami Integracyjnymi odbyły się dwa pierwsze turnieje z cyklu 
„Liga Kręgli 2014”. W pierwszym turnieju brało udział 31. uczest-
ników (15 kobiet i 16 mężczyzn), zaś w drugim aż 38 osób (15 ko-
biet i 23 mężczyzn).

Każdy zawodnik wykonywał 
po 2 kolejki rzutów, a o zajmo-
wanym miejscu w  danym tur-
nieju decydowała suma zdo-
bytych punktów. Sportowym 
zmaganiom towarzyszyła dobra 
zabawa i  współzawodnictwo 
w duchu „Fair Play”. Na trzech 
pierwszych miejscach po dwóch 
turniejach znajdują się:
Klasyfikacja Kobiet:
• Anetta Kempska - 438 punk-

tów
• Irena Kucharska - 424 punk-

tów
• Stanisława Wąsicka - 421 

punktów
• Anna Rabiej - 421 punktów
Klasyfikacja Mężczyzn:
• Sławomir Nędziak - 495 

punktów
• Jan Pietruszko - 481 punk-

tów
• Jan Sinkuć - 465 punktów

Dobra zabawa i współzawodnictwo

Liga kręgli
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Zawodnicy KS Gromu z trenerem 
Pawłem Darłakiem.
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17 maja 2014 roku na stadionie sportowym przy ul. Białogórskiej 
w  Bogatyni odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów 
i  Juniorów Młodszych w  Lekkiej Atletyce. To najważniejsza im-
preza lekkoatletyczna w województwie dla tej kategorii wieko-
wej. Organizatorem zawodów był Dolnośląski Związek Lekkiej 
Atletyki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz MSK Szer-
szeń Bogatynia.

Jak co roku zawodom to-
warzyszyła wspaniała sporto-
wa atmosfera. Tego dnia sta-
dion gościł zawodników Ka-
dry Polski Mężczyzn w  szta-

fecie 4x400m, którzy, oprócz 
dopingowania młodszych kole-
gów i koleżanek, byli jednocze-
śnie żywym przykładem tego, 
że ciężką i  systematyczną pra-

cą można osiągać sukcesy na 
arenach światowych. Dla naj-
lepszych zawodników przygo-
towano piękne medale na mia-
rę Mistrzostw Polski i pamiąt-
kowe koszulki. Na mistrzostwa 
przyjechało około 250 sportow-
ców z ponad 23 klubów Dolne-
go Śląska. Jak co roku na boga-
tyńskim stadionie padło wiele 
wspaniałych wyników. Junio-
rzy MKS „Szerszeń” Bogatynia 
zgodnie z  naszymi oczekiwa-
niami nie zawiedli i po raz ko-
lejny uzyskali znakomite wyni-
ki, ustanawiając nowe rekordy 
życiowe.

Oto wyniki naszych junio-
rów i juniorów młodszych:
• MKS „Szerszeń” Bogatynia- 

5 medali
• 2 miejsce Bartosz Kempski- 

rzut młotem 6kg- 58.65m ( 
minimum na Mistrzostwa 
Polski Juniorów )

• 2 miejsce Sandra Wanat- rzut 
oszczepem 600g- 39.29m

• 2 miejsce- Piotr Kosiorek- 
100m- 11.47s

• 3 miejsce- Anna Dworak- 
100m- 13.15s

• 3 miejsce- Radosław Po-
pławski- pchnięcie kulą 5kg- 
13.30m.
Gratulujemy zawodnikom 

i kadrze trenerskiej MKS Szer-
szeń Bogatynia Piotrowi Wy-
robie, Tomaszowi Pistiolis i To-
maszowi Dróżdż.

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów 
Młodszych w Lekkiej Atletyce

Bogatynianie 
z medalami

26 kwietnia 2014r. na Styku Trzech Granic odbyła się „Międzyna-
rodowa Olimpiada Przedszkolaków”, będąca częścią międzyna-
rodowego festynu „Na Wspólnej Drodze”. W zawodach sporto-
wo-rekreacyjnych wzięły udział dzieci z Przedszkola Publicznego 
nr 4 w Bogatyni, Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni oraz 
Przedszkoli z Hradka nad Nysą. Organizatorem „Międzynarodo-
wej Olimpiady Przedszkolaków” był Urząd Miasta i Gminy Boga-
tynia wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Otwarcie Olimpiady by-
ło bardzo uroczyste. Najpierw 
przedstawiciele przygranicz-
nych miast złożyli kwiaty pod 
pomnikiem, następnie zapro-
sili wszystkie dzieci do wspól-
nej sportowej zabawy i rywali-
zacji w duchu „Fair Play”. Każ-
de przedszkole wystartowa-
ło w  sześciu konkurencjach: 
rzutach do celu, strzałach na 
bramkę, skokach w  workach, 
przejściu przez tunel, skokach 
na piłce oraz próbie małych si-
łaczy. Do końcowej klasyfika-
cji liczył się wynik całej druży-
ny, choć punkty i miejsca miały 
znaczenie tylko symboliczne. 
Każdy uczestnik był bowiem 

zwycięzcą Olimpiady i  otrzy-
mał złoty medal. Liczyła się 
przede wszystkim wspólna za-
bawa. Po około 1,5 godzinnych 
zmaganiach „małych sportow-
ców” rozpoczęła się ceremo-
nia zakończenia „Międzynaro-
dowej Olimpiady Przedszkola-
ków”. Przedszkola otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, uczest-
nicy złote medale oraz słodkie 
upominki.

Dziękujemy dyrektorom 
oraz opiekunom przedszkoli za 
pomoc i zaangażowanie, rodzi-
com za liczne przybycie i  gło-
śny doping swoich pociech, 
a  wszystkim przedszkolakom 
za wspaniałą rywalizację.

Międzynarodowa Olimpiada Przedszkolaków

Na Wspólnej 
DrodzePrzysiad, wyciskanie sztangi leżąc oraz martwy ciąg to konkuren-

cje, które wchodzą w skład Trójboju Siłowego. Trójbój jest dyscypli-
ną wymagającą od startujących zawodników dobrego przygotowa-
nia siłowego, ale przede wszystkim mocnej psychiki. Hala Sportowa 
OSiR już po raz VII gościła miłośników sportów siłowych, którzy wy-
startowali w 6 kategoriach wiekowych.

Organizatorem tegorocznych 
zawodów był Ośrodek Spor-
tu i  Rekreacji w  Bogatyni, Fit-
ness Studio Fit&GymII, Stowa-
rzyszenie Sportowe Gladiator 
oraz Rada Osiedla nr 1. Patro-
nem sportowym imprezy była 
firma Olimp. Na sobotnie zawo-
dy przybyli zawodnicy, którzy 
wywodzą się z  różnych środo-
wisk i siłowni z Bogatyni, a także 

z innych miejscowości, takich jak 
Opolno Zdrój, Zawidów, Zgorze-
lec, Lubsko, Zielona Góra, Gnie-
zno. Końcowa klasyfikacja w po-
szczególnych kategoriach wyglą-
dała następująco:
Kat. Młodzicy
• 1 Miejsce Radosław Popławski
• 2 Miejsce Piotr Kobita
• 3 Miejsce Grzegorz Piskorski
Kat. Juniorzy

• 1 Miejsce Szczepan Krzesiński
• 2 Miejsce Marcin Kozłowski
• 3 Miejsce Mateusz Wasilewski
Kat. Kobiety (open)
• 1 Miejsce Magdalena Talar-

czyk
• 2 Miejsce Agata Wiśniewska
• 3 Miejsce Barbara Bachniak
Kat. Seniorzy
• 1 Miejsce Damian Ostrowski
• 2 Miejsce Grzegorz Rompalski
• 3 Miejsce Damian Sieradzki
Kat. Weterani
• 1 Miejsce Rafał Gomuła
• 2 Miejsce Mirosław Jastrzębski
• 3 Miejsce Arkadiusz Bembenek
Kat. Oldboje
• 1 Miejsce Piotr Węsławowicz
• 2 Miejsce Tadeusz Okorski
• 3 Miejsce Jerzy Kozakowski

Organizatorzy Mistrzostw 
Euroregionu Nysa w  Trójbo-
ju siłowym pragną podzięko-
wać Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Bogatynia Panu Andrzejo-
wi Grzmielewiczowi za pomoc 
w  organizacji zawodów. Podzię-
kowania kierują także do Boga-
tyńskich Wodociągów i Oczysz-
czalni S.A, Restauracji Jan Go-
lonka, Firmy Elektro-Spal Elek-
tronarzędzia, a  także do Sola-
rium z ul. Daszyńskiego.

Mistrzostwa Euroregionu Nysa

Trójbój Siłowy
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W 2013 roku, w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, Fundacja Orange realizowała projekt edukacyjno-
-animacyjny dla seniorów „Spotkania z pasjami”, podczas któ-
rego osoby z całej Polski miały okazję spotkać się wirtualnie ze 
znanymi ludźmi pełnymi pasji, takimi jak: Krystyna Janda, Tere-
sa Lipowska, Hanna Bakuła, Jacek Pałkiewicz, DJ Wika.

Do projektu zgłosiła się 
również Biblioteka Publicz-
na w Bogatyni, przeprowadza-
jąc 12 spotkań autorskich onli-
ne. Od kwietnia br. rozpoczę-
to realizację drugiej edycji te-

go, cieszącego się dużym zain-
teresowaniem przedsięwzięcia, 
skierowanego głównie do osób 
starszych, w celu zmobilizowa-
nia ich do aktywności i zapro-
ponowania miłej formy spę-

dzenia czasu wolnego. Plano-
wane jest przeprowadzenie 15 
spotkań, o  których biblioteka 
będzie informowała zaintere-
sowanych na bieżąco na stronie 
internetowej oraz portalu spo-
łecznościom Facebook.

Bardzo serdecznie zaprasza-
my wszystkie osoby chętne do 
wzięcia udziału w  projekcie, 
który daje szansę uczestnictwa 
w interaktywnych spotkaniach 
oraz umożliwia zadawanie py-
tań poprzez specjalnie przygo-
towany czat.

Tematyka spotkań będzie 
dotyczyła profilaktyki zdrowot-
nej, kultury, tradycji, rozryw-
ki, a  ich bohaterami w  dużej 
części będą osoby znane senio-
rom i  pasjonujące się konkret-
nym zagadnieniem. W  pierw-
szym z 12 planowanych wykła-
dów wzięło udział 15 seniorów, 
którzy tym razem mogli onli-
ne spotkać się z  rodzeństwem 
–Agnieszką i  Marcinem Krę-
glickimi, znanymi kucharzami, 
właścicielami wielu restauracji, 
dla których gotowanie to naj-
większa życiowa pasja. Zaletą 
spotkania online, poza przeka-
zaniem cennych informacji, by-
ła również możliwość dyskusji 
z  bohaterami spotkania. Pod-
czas interaktywnego wykładu 
seniorzy mieli szansę zadać py-
tania poprzez specjalnie przy-
gotowany czat.

Biblioteka Publiczna ser-
decznie zaprasza wszystkie 
osoby chętne do wzięcia udzia-
łu w projekcie. W każdy czwar-
tek o  godz. 11.00. w  Oddzia-
le dla Dzieci i Młodzieży będą 
odbywały się spotkania z  pa-
sjami, a kto będzie ich gościem, 
dowiedzą się Państwo wcze-
śniej, odwiedzając naszą stronę 
internetową lub portal społecz-
nościowy FB, gdzie mamy swo-
je konto.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni 

 

Kolekcję lalek w ludowych strojach prezentuje 

Teresa Pilipionek. 
Ekspozycja dostępna w holu biblioteki marzec—czerwiec 2014. 

 

II edycja innowacyjnego projektu w Bibliotece Publicznej

Spotkania z pasjamiSkutek czy 
przyczyna?
Jako terapeuta uzależnień słyszę niejednokrotnie takie pyt-
anie: Mój syn coraz częściej przychodzi do domu pijany. Gdy 
zacznie pić, to nie może zahamować, upija się przez tydzień 
i  więcej pod rząd. Mówi, że to dlatego, że ma mnóstwo prob-
lemów. Jak mu pomóc? Może gdyby sobie znalazł dziewczynę 
i się zakochał, to by się odwrócił od wódki?

Otóż alkoholizm nie jest ob-
jawem, np. braku zakochania 
czy też innych dolegliwości ży-
ciowych – chociaż oczywiście 
bywa, że różne braki czy kło-
poty próbujemy zagłuszać wód-
ką. Alkoholizm sam w sobie jest 
chorobą z konkretnymi objawa-
mi, takimi jak: utrata kontroli 
nad rozpoczętym piciem, zmia-
na tolerancji na alkohol, tzw. ob-
jawy abstynenckie występują-
ce po przerwaniu picia czy też 
okresowy wewnętrzny „przy-
mus” napicia się.

W związku z  tym, że mamy 
do czynienia z  jednostką cho-
robową, optymalnym sposo-
bem postępowania w  przypad-
ku uzależnienia jest leczenie. 
A ponieważ przy tej dolegliwo-
ści szczególną rolę (zwłaszcza po 
usunięciu fizjologicznych obja-
wów występujących po przerwa-
niu ciągu opilczego), odgrywa-
ją mechanizmy psychologiczne, 
to, co obecnie proponuje się cho-
remu, to jest terapia odwykowa. 
Chyba, że mamy do czynienia 
z tzw. pijaństwem, które w spo-
sobie i  ilości konsumowane-
go alkoholu czy też w skutkach 
społecznych może być podob-
ne do choroby alkoholowej, róż-
nica zaś tkwi w tym, że jak mó-
wi francuskie porzekadło „pi-
jak mógłby przestać pić, gdyby 
chciał – alkoholik chciałby prze-
stać pić, gdyby mógł”. Ktoś, ko-
go nazywamy tu pijakiem, gdy-
by został odpowiednio zmoty-
wowany (przez nagrodę lub ka-
rę, czy chociażby przez zakocha-
nie się) byłby w stanie przerwać 
czy też ograniczyć swoje pi-
cie bez wspomagania terapeu-
tycznego. Czasami mówimy też 
o  tzw.: piciu objawowym, gdzie 
alkohol służy do redukcji na-
pięć emocjonalnych i  przyno-
si ulgę w sytuacjach stresowych. 
Dopóki nie ma to cech uzależ-
nienia, oddziaływanie polegało-
by np.: na takim organizowaniu 
różnych zajęć, by osiągać wiele 
satysfakcji bez uciekania się do 
alkoholu. Ale ograniczenie się 
do takich działań, w przypadku 
ugruntowanej już choroby al-
koholowej, nie może przynieść 
spodziewanych rezultatów.

Tę prawdę nie jest łatwo przy-
jąć na słowo, gdyż tzw. „zdro-
wy rozum” podpowiada inaczej, 
a również i sam alkoholik, funk-
cjonuje w  systemie iluzji, jest 
święcie przekonany, że „gdybym 
miał tylko innego szefa”, „gdy-
by moja żona nie wyprowadza-
ła mnie ciągle z  równowagi”, 
„gdybym miał taką dziewczy-
nę jak Janek”, to wódka sama 
zniknęłaby z życia. Ale – zmie-
niamy pracę (wraz z szefem), żo-
na przestała gderać, gdyż jakimś 
sposobem znalazła sobie innego 
męczennika, zakochujemy się 
z  wzajemnością we wspaniałej 
dziewczynie, przemeblowaliśmy 
w naszym życia, co się dało – tyl-
ko jedno pozostało niezmienio-
ne – dalej pijemy. Bo w  choro-
bie alkoholowej jest tak, że więk-
szość problemów życiowych jest 
wynikiem nadużywania alko-
holu, a nie, jak chciałoby się czę-
sto wierzyć, przyczyną picia. To 
podejście podpowiada nam spo-
sób postępowania: w pierwszym 
etapie należy wyeliminować 
z  życia alkohol, a  dopiero póź-
niej równolegle i w oparciu o te-
rapię zacząć wprowadzać zmia-
ny w życiu. Należy się przy tym 
wystrzegać w  pierwszym okre-
sie trzeźwienia (jeśli to nie jest 
konieczne) dokonywania zmian 
zasadniczych, gdyż takie prze-
obrażenia wymagają trzeźwe-
go myślenia i  trzeźwych emo-
cji, a o czymś takim trudno mó-
wić w  pierwszym roku absty-
nencji. Uważa się także, że przez 
ten okres nie należy wikłać się 
w  intymne związki emocjonal-
ne, szukać na siłę obiektu miło-
ści, gdyż nawet, jeśli otrzymamy 
wsparcie od zakochanej osoby, 
to często nie będzie to pomoc ra-
cjonalna, oparta na egzekwowa-
niu odpowiedzialności. Na po-
czątek warto więc zaangażować 
się w  terapię, w  stopniowe od-
budowywanie tego, co zostało 
zniszczone. Na radykalne zmia-
ny przyjdzie jeszcze czas, a pew-
nie okaże się, że mnóstwo z nich 
nie jest wcale tak koniecznych – 
jak się początkowo wydawało.

Grzegorz Hryszkiewicz psy-
cholog – certyfikowany spe-

cjalista terapii uzależnień

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek pragnę złożyć 
Wszystkim Pracownikom Bibliotek Miasta i Gminy 
Bogatynia najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także 
wielu sukcesów w pracy zawodowej.

16 maja

BURMISTRZ MIASTA i GMINY BOGATYNIA
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Nabór do szkółki piłkarskiej 
Football Academy Bogatynia
Już od maja rozpoczynamy nowy nabór dzieci z rocznika 2009-2010, 
chętnych do udziału w treningach szkółki piłkarskiej Football Aca-
demy, której partnerami są takie kluby, jak Lech Poznań czy Bolton 
Wanderers oraz Wisła Płock. Szkoleniem objęte będą dzieci w wieku 
4-12 lat (w zajęciach mogą również uczestniczyć dziewczynki). Zaję-
cia prowadzą instruktorzy piłki nożnej Wojciech Mikulski, Wojciech 
Walczak, Adrian Pawelczyk, Maciej Kameduła. Zajęcia odbywają się 
2 razy w tygodniu na boisku LO w Bogatyni. Wszystkich rodziców 
i opiekunów zainteresowanych szkoleniem swoich pociech serdecz-
nie zapraszamy. Bliższych informacji udzielają instruktorzy pod nr 
tel. 663 244 770 lub 519 167 272 oraz na http://www.footballacade-
my.pl/szkolka_pilkarska_Bogatynia.html lub https://www.facebo-
ok.com/FootballAcademyBogatynia

Bezpłatne porady prawne
5 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ruszył bezpłatny punkt porad prawnych dla na-
szych mieszkańców. Punkt zlokalizowany jest w  Urzędzie Stanu Cywilnego. W  każdy poniedziałek 
w godz. od 12:00 do 16:00 mieszkańcy mogą korzystać z porad. Nowa usługa jest realizowana przez 
radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Punkt jest miejscem, gdzie mieszkańcy Miasta i Gminy Bogatynia uzyskają bezpłatną, fachową infor-
mację i pomoc w kwestiach prawnych.

Jak mówi Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, wielu mieszkańców ma pro-
blem z  dostaniem się do prawnika. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszym mieszkańcom 
oraz dostrzegając duże zapotrzebowanie na porady prawne, podjąłem decyzję o  uruchomieniu 
punktu porad prawnych w Bogatyni. Nasi mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z pomocy 
radców prawnych, ponieważ problematyka ta jest bardzo skomplikowana, a język trudny, mieszkań-
cy będą mogli liczyć na pomoc prawników”.

Sport to jedna z tych dziedzin ludzkiego życia, która bez wątpie-
nia jest nośnikiem wielu wartości. Jego uprawianie pozytywnie 
wpływa na styl naszego życia. To rodzaj aktywności zaspakaja-
jący w szlachetny sposób potrzebę rywalizacji.

22 maja br. w sali tanecznej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultu-
ry odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród, stypendiów 
i wyróżnień sportowcom, dzia-

łaczom, opiekunom i  trene-
rom. Wyróżniono osoby, któ-
re uzyskały wysokie wyniki 
we współzawodnictwie spor-
towym bądź przyczyniają się 

do ich uzyskiwania. Przyznane 
nagrody stanowią wyraz uzna-
nia samorządu dla zawodni-
ków, trenerów oraz działaczy, 
którzy rozwijają oraz podno-
szą poziom kultury fizycznej, 
godnie reprezentując Miasto 
i Gminę Bogatynia.

Stypendia, nagrody i wyróż-
nienia przyznano osobom, któ-
re zrzeszone są z organizacjami 
sportowymi działającymi na 
terenie Miasta i Gminy Bogaty-
nia. W  trakcie spotkania Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bogaty-
nia podziękował zawodnikom 
za wyniki sportowe, jakie osią-
gnęli na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej w minionym ro-
ku, następnie wręczył uczestni-
kom spotkania nagrody.

Wręczono stypendia, nagrody i wyróżnienia

Najlepsi sportowcy
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Z okazji Dnia Matki składam Szanownym 
Mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wiele radości, miłości i szacunku dzieci i małych 
i tych dorosłych, jak najmniej trosk, pokoju 
i harmonii wypełniających każdy dzień życia.

2 6 M A J A

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
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W dniu 25 maja br. mieszkańcy Kopaczowa, Porajowa i Sieniaw-
ki uczestniczyli w  wycieczce-pielgrzymce do Muzeum - Domu 
Rodzinnego Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Uczestnicy mieli możliwość 
zwiedzania, z  przewodnikiem, 
domu rodzinnego polskiego 
papieża, a  także muzeum ho-
lokaustu jakim jest Obóz Kon-

centracyjny w  Oświęcimiu. 
Wycieczka była jednodniowa 
i  została zorganizowana przez 
sołtysa Kopaczowa Mirosła-
wa Nowaka, radnego Tomasza 

Korniaka oraz sołtysa Sieniaw-
ki Artura Siwaka. Organizato-
rzy dziękują Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Bogatynia Andrze-
jowie Grzmielewiczowi za sfi-
nansowanie kosztów przejazdu 
oraz radnemu Krzysztofowi Pe-
remickiemu za dofinansowanie 
suchego prowiantu na podróż.

W sobotę, 10 maja br. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich 
„Amarylis” zorganizowało majówkę.

„Amarylis” to stowarzysze-
nie, które działa na terenie Za-
tonia i  Trzcińca od roku 2011. 
W  swoich działaniach skupia-
ją się na integracji społeczności 
poprzez organizację wydarzeń 
kulturalnych i  sportowych dla 
mieszkańców, a  w  szczególno-
ści dla dzieci i młodzieży.

Podczas sobotniej majówki 
mieszkańcy mogli skorzystać 
z  wielu atrakcji przygotowa-
nych przez członków Stowarzy-
szenia „Amarylis”. Tego dnia 
szczególnie dużo uwagi po-
święcono dzieciom i  młodzie-
ży, organizując specjalnie dla 
nich różne konkursy, zabawy 
i quizy. Do majówkowych dzia-
łań włączyli się również boga-
tyńscy crossowcy, którzy spra-
wili maluchom dużo frajdy.

Do zabawy zachęcał zespół 
wokalno-instrumentalny „Ho-
ryzont”, który, grając najpopu-
larniejsze kawałki, zachęcał do 
tańców i występów.

W  naszej Gminie sobota 
przebiegała pod hasłem „Po-
móżmy pani Iwonie pokonać 
ziarnicę złośliwą”, dlatego też 
podczas majówki kwestowano 
na rzecz pani Iwony.

Stowarzyszenie Koła Go-
spodyń Wiejskich „Amarylis” 
składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim osobom zaan-
gażowanym w organizację ma-
jówki. Szczególnie gorące po-
dziękowania dla sponsorów, 
którzy ufundowali nagrody 
rzeczowe i  pomogli uatrakcyj-
nić majówkę.

Dobra zabawa i moc atrakcji

Majówka 
z Amarylis

Integracja mieszkańców

Wycieczka sołectw

15 maja br. w Lubaniu odbyła się VII edycja Przeglądu Dorobku 
Artystycznego i Rękodzieła Seniorów. Panie z Klubu Seniora, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, wzięły w nim udział, zajmując za-
szczytne III miejsce, otrzymując nagrodę i dyplom.

Ideą Przeglądu Dorobku Ar-
tystycznego Seniorów jest in-
tegrowanie społeczności se-
nioralnej oraz ukazanie „jesie-
ni życia”, jako aktywnej for-
my realizowania własnych pasji 
i marzeń życiowych. W ramach 

przeglądu publiczność mogła 
zobaczyć występy artystycz-
ne, podczas których zaprezen-
towali się twórcy rękodzieła ar-
tystycznego, zespoły wokalno-
-instrumentalne, chóry, kaba-
rety oraz grupy taneczne.

Działoszynianki na przeglądzie

III miejsce

7 maja 2014 na boisku w Zatoniu odbyła się trzecia kolejka Ligi Pił-
ki Nożnej ORLIK 2012, tym samym tegoroczne rozgrywki przekro-
czyły półmetek. Sytuacja w tabeli nadal pozostaje otwarta i czte-
ry prowadzące drużyny mają tę samą liczbę punktów na koncie.

Marakany, po zdecydowanej 
wygranej sprzed tygodnia, tym 
razem pokonały Chińską 9:3. 
To zwycięstwo w  efekcie dało 
im awans na miejsce lidera roz-
grywek. W  drugim meczu za-
planowanym na tę kolejkę K-5 
Cartel pokonał Madmen w sto-
sunku 4:2, a trzeci mecz nieste-
ty zakończony został walkowe-
rem 3:0 dla Magików. Powo-
dem było niepojawienie się dru-
zyny Slovan Frydlant. W klasy-
fikacji najlepszych strzelców na 

prowadzeniu umocnił się Rado-
sław Latos, powiększając konto 
strzelonych przez siebie bramek 
o kolejne trzy. Tym samym ma 
już dziewięć strzelonych goli. 
Na drugim miejscu w tej klasy-
fikacji jest jego kolega z drużyny 
(Marakany) Marcin Piotrowski 
z pięcioma strzelonymi golami. 
Po cztery strzelone bramki ma-
ją Milan Dybl (Slovan Frydlant) 
oraz Bartosz Paluch (Madmen).

III kolejka Ligi Piłki Nożnej

III kolejka Ligi 
Piłki Nożnej

Z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim dzieciom
wiele miłości, radości, wiary w siebie, serdecznych
przyjaciół, dobrych wyników w nauce,
wspaniałych wakacji oraz wytrwałości,
która marzenia zamieni w rzeczywistość.

BURMISTRZ MIASTA i GMINY BOGATYNIA
1 czerwca
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Rozmowa z Wojciechem Mikulskim i Wojciechem Walczakiem – 
założycielami i trenerami Football Academy Bogatynia.
Skąd wziął się pomysł założe-
nia szkółki piłkarskiej?

W.M.: Pomysł założenia ta-
kiej szkółki chodził mi po gło-
wie od dawna. Jak się później 
okazało, Wojtkowi również. 
Chociaż tak naprawdę „istnie-
liśmy osobo”, nigdy wcześniej 
się nie znaliśmy. Oboje mieli-
śmy pomysł na szkółkę piłkar-
ską, z tym, że każdy z nas dzia-
łał na własną rękę. Nasz wspól-
ny kolega, znając nasze „indy-
widualne” plany, poznał nas 
ze sobą. W  pewnym momen-
cie nasze drogi się zeszły i po-
stanowiliśmy zrobić coś razem. 
Spotkaliśmy się, omówiliśmy 
szczegóły i  połączyliśmy siły. 
I  tak, we wrześniu 2012 roku 
powstała szkółka piłkarska Fo-
otball Academy Bogatynia.
Jakie są cele szkółki? Kto 
wchodzi w jej skład?

W.M.: Football Academy to 
fundacja, która ma swoją sie-
dzibę w Opolu. My w Bogatyni 
jesteśmy jednym z  jej oddzia-
łów. Naszym głównym celem 
jest „zarażanie dzieci” pasją 
do piłki nożnej. Szkółka ma za 
zadanie szkolić dzieci, kształ-
tować je i  ukierunkowywać, 
a  także dawać możliwość roz-
woju. Nie tylko tego piłkarskie-
go, ale również wszechstronne-
go rozwoju fizycznego. Chce-
my, by zajęcia dostarczały dzie-
ciom wiele radości. Być może 
niektórzy nasi zawodnicy będą 
w przyszłości zawodowymi pił-
karzami. To również wspaniała 
sportowa przygoda. Jeśli cho-

dzi o  kadrę, to obecnie jest to 
czterech trenerów, oprócz nas 
są to: Maciej Kameduła i  Ad-
rian Pawelczyk.

W.W.: Warto dodać, że sta-
ramy się również uczyć dzie-
ci zasad Fair Play, nie tylko na 
boisku, ale również w życiu co-
dziennym. Proponujemy dzie-
ciom treningi poprzez zabawę, 
kształtujemy ich również wy-
chowawczo. Najważniejsze jest 
dla nas zadowolenie dziecka, 
ale to chyba osiągnęliśmy, po-
nieważ obecnie w  szkółce ma-
my około 80 dzieci w wieku od 
4 do 12 lat. A od początku na-
szej działalności przez szkółkę 
przewinęło się około 200 dzieci.
Czy szkółka prowadzi jakąś 
współpracę?

W.W.: Generalnie Football 
Academy współpracuje z  ta-
kimi klubami jak: Lech Po-
znań, Wisła Płock, zagranicz-
ny klub Bolton Wanderers. 
W ramach tej współpracy dzie-
ci mają możliwość uczestni-
czenia w  wyjazdach na mecze 
czy obozach sportowych. Każ-
dy z zawodników naszej szkół-
ki ma możliwość wyjazdu na 
takie spotkanie. My w Bogaty-
ni staramy się jednak nawią-
zywać współpracę z  lokalny-
mi klubami, które są najbliżej 
nas, ale również z  innymi od-
działami FA. Staramy się tak-
że współpracować ze stowarzy-
szeniami, które działają na na-
szym terenie.
Jak wygląda nabór do szkół-
ki?

W.M.: Na dzień dzisiejszy 
mamy sześć grup w  różnym 
wieku. Obecnie trwa nabór 
do tej najmłodszej grupy, czyli 
dzieci w wieku 4-5 lat. Wszyst-
kich rodziców i opiekunów za-
interesowanych szkoleniem 
swoich pociech serdecznie za-
praszamy do kontaktu z  na-
mi. Chętnie udzielimy wszel-
kich informacji. Jeśli ktoś miał-
by ochotę spotkać się z  nami, 
to jesteśmy dostępni podczas 
treningów na boiskach przy li-
ceum.
Jak wyglądają treningi w po-
szczególnych grupach wieko-
wych?

W.M.: Można powiedzieć, 
że treningi dzielą się na trzy 
etapy, właśnie w zależności od 
wieku dzieci. Pierwszy etap to 
taki ogólny rozwój, w  drugim 
występują już podstawowe ele-
menty nauki gry w piłkę. Trze-
ci etap to już sama gra, czyli ry-
walizacja w różnych zespołach. 
Mamy taką zasadę, że pierwsze 
dwa treningi, to tzw. treningi 
adaptacyjne, dziecko przypro-
wadzane przez rodzica bierze 
udział w  takich zajęciach, ma 
możliwość zobaczenia, jak to 
wygląda, zapoznania się z  na-
mi i z grupą.

W.W.: Jeśli chodzi o treningi 
z małymi dziećmi, jest to bar-
dziej forma zabawy niż pro-
fesjonalny trening. Wprowa-
dzamy dużo zabaw bieżnych, 
zabawy z  piłką, robimy pro-
ste rzeczy, które nie wymaga-
ją specjalnych uzdolnień. Dzie-
ci mają czuć radość z  tych za-
jęć. Nie liczy się wynik rywali-
zacji, a dobra zabawa. Jeśli cho-
dzi o  grupy starsze, tutaj już 
treningi ukierunkowane są ty-
powo na piłkę nożną. Czy-
li rozgrzewka, nauka techniki 
specjalnej, a  później wspólny 
mecz. Każda grupa wiekowa, 
ma inny wymiar czasowy tych 

wszystkich części. Najmłod-
si mają najwięcej zabaw, a  im 
starsze grupy tym bardziej roz-
wijane są aspekty techniczne.
Jak wygląda współpraca z ro-
dzicami młodych piłkarzy?

W.M.: Rodzice bardzo ak-
tywnie uczestniczą w  życiu 
szkółki. Często biorą udział 
w  treningach i  turniejach, ale 
również w  organizowanych 
przez nas innych imprezach. 
Taką bardzo udaną akcją by-
ły pierwsze urodziny FA Boga-
tynia. Zorganizowaliśmy pik-
nik rodzinny, podczas które-
go dzieci wraz z rodzicami za-
grali wspólnie mecz. Mamy 
w swoim kalendarzu takie im-
prezy, w które staramy się włą-
czać rodziców i  razem dobrze 
się bawić.

W.W.: Warto też, wspo-
mnieć, że jako szkółka organi-
zujemy wiele imprez okolicz-
nościowych, np. Dzień Kobiet, 
Mikołajki, braliśmy również 
udział w akcji Szlachetna Pacz-
ka. Staramy się wspierać różne 
akcje, niekoniecznie piłkarskie.
Jakimi sukcesami mogą po-
chwalić się zawodnicy FA Bo-
gatynia?

W.W.: Tutaj można powie-
dzieć, że największe sukce-
sy dzisiaj odnoszą zawodni-
cy trenera Adriana Pawelczy-
ka. Naszym piłkarzom z  rocz-
nika 2004 udało się awansować 
do ścisłego finału Mistrzostw 
Polski Football Academy, 21-
22 czerwca nasi zawodnicy bę-
dą walczyć w Opolu o mistrzo-
stwo Polski w gronie 8 najlep-
szych szkółek Football Acade-
my. Mocno trzymamy za nich 
kciuki. Innym sukcesem jest 
także powołanie na Konsulta-
cję Reprezentacji Polski Foot-
ball Academy trzech naszych 
podopiecznych. W  roczniku 
U-10 powołany został Igor Wy-
drzyński, w roczniku U-11 zo-

stali powołani Gabryś Nalepka 
i Szymon Ligęza. Zgrupowanie 
kadry odbędzie się 6-8 czerw-
ca w Dzierżoniowie i mamy na-
dzieję, że nasi Reprezentanci 
zyskają sobie uznanie trenerów 
i znajdą miejsce w ścisłej doce-
lowej Kadrze.
A jak to było z Panów karierą 
piłkarską?

W.W.: Pasją do piłki nożnej 
zaraził mnie mój tato, to przy 
nim uczyłem się wszystkich 
piłkarskich „trików”. Tak na-
prawdę swoją przygodę z piłką 
nożną zaczynałem w „Granicy 
Bogatynia”, grając w  różnych 
grupach wiekowych w tym klu-
bie. Później był epizod w  roli 
sędziego piłkarskiego i powrót 
do gry z kolegami w lokalnym 
klubie LKS „Jaśnica” Opol-
no Zdrój. Tam też rozpoczą-
łem swoją przygodę trenerską 
z  juniorami jednocześnie kon-
tynuując grę w  seniorach. Jed-
nak doszedłem do wniosku, że 
warto pomyśleć o  szkółce dla 
młodszych dzieci i  tak zrodził 
się pomysł na Football Acade-
my.

W.M.: Od małego grałem 
w piłkę nożną, najpierw na po-
dwórku, stworzyliśmy „blo-
kowy klub sportowy”, którego 
byłem prezesem, założycielem 
i  trenerem , miałem chyba 
12 lat. Później już na poważnie 
grałem w  lokalnych klubach. 
Tak się stało, że moje życie za-
wodowe również poszło w kie-
runku sportu, ponieważ jestem 
nauczycielem wychowania fi-
zycznego. Właściwie sport jest 
cały czas obecny w moim życiu. 
Swego czasu działałem również 
w klubie „Szerszeń”, jednak za-
wsze bliższa mojemu sercu by-
ła piłka nożna. Postanowiłem 
założyć szkółkę i  powrócić do 
dawnych zainteresowań.

Wojciech Mikulski i Wojciech Walczak.

Treningi z najmłodszymi odbywają się 
w atrakcyjnej formie zabawy.

Pierwszy urodzinowy piknik Football Academy 
Bogatynia - wrzesień 2013.

Pierwszy trening - wrzesień 2012.
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„Pogoda na talerzu”
Pani Aneta Krzesińska z Bo-

gatyni proponuje pyszną sałat-
kę wiosenną. Doskonały prze-
pis na upalne dni. Pyszna kolo-
rowa przekąska dostarczy wie-
lu witamin, orzeźwi i  uroz-
maici każdy posiłek. Sałatka 
doskonale pasuje do obiadu, 
potraw z grilla jak również mo-
że służyć jako przekąska.

Przygotowanie:
Pomidory, ogórki i jajka po-

kroić w kostkę. Cebulę i szczy-
piorek również posiekać na 

drobniutką kosteczkę. Rzod-
kiewkę pokroić w talarki, a sa-
łatkę w  paski. Groszek odsą-
czyć i  dodać do reszty skład-

ników. Wszystko doprawić do 
smaku solą i pieprzem oraz wy-
mieszać z  majonezem. Smacz-
nego!
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Bogatynia
od kuchni

Produkcja: USA
gatunek: baœñ/przygodowy
data:

Ceny biletów: 15,00 z³ normalny, 13,00
z³ ulgowy, 4,00 z³ okulary do seansów 3D.

Produkcja: Polska
gatunek: dramat/wojenny
data:

Ceny biletów: 15,00 z³ normalny, 13,00
z³ ulgowy, 4,00 z³ okulary do seansów 3D.

Poniedziałek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy „ Muzyczny mix
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
21:15 – „Wehikuł Czasu” - Jarek Żelazo
22:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
22:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix

Wtorek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „Dax music rock” - Olek Marga-

siński i Dominik Warchał
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „Naturalny Trzask Płyty” 

– Wojtek Kulawski
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Muzycznie, historycznie i okolicz-

nie” - Agnieszka Salata Niemiec
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny
21:15 – „Muzyczny Tygiel”
- Tomasz Syczyk i Łukasz Fronczak

Środa
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia

12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Artradiowa Biblioteka”- Aldo-

na Walczak i Artur Wieczorek
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
21:15 – „Kanapka Kulturalna, spacerkiem po kul-

turę” – Artur Wieczorek i Bartek Różycki
22:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
22:15 – „Muzyczne szepty” - Anna Capriss

Czwartek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
16:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
16:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
18:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
18:15 – „No to gramy” Muzyczny mix
18:30 – „Zawsze w...eterze” - Ra-

zem Dla Bogatyni
20:00 – Serwis informacyjny
20:15 – Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
20:30 – „A - Friko/Gram, a co mi 

tam”- Grzegorz Dusza
22:00 – Serwis informacyjny
22:15 – „Smooth&Soul” - Jarek Żelazo

Piątek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Garmy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia

14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
16:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
16:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „Wolność w Muzyce” - Bartło-

miej Różycki i Tomasz Zagórski
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Weekend z ArtRadiem” - 

Marcin Woroniecki
20:00 – Serwis informacyjny
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
20:30 – „Weekend z ArtRadiem” - 

Marcin Woroniecki
21:00 – Serwis informacyjny
21:15 – „Lista Przebojów ArtRa-

dia” - Sławek Legeżyński

Sobota
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” - Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy”‚ - Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – „No to Gramy” - Muzyka non stop
11:00 – Serwis informacyjny
11:15 – Muzyka non stop
12:00 – Serwis informacyjny
12:15 – Muzyczny mix/Gość ArtRadia
13:00 – Serwis informacyjny
13:15 – Muzyczny mix/Gość ArtRadia
14:00 – Serwis Informacyjny ArtRadia
14:15 – „Muzyka pogranicza”- zespo-

ły, kapele, chóry lokalne
18:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
18:15 – „Relacje live-kultura / sport” 

- Marcin Woroniecki
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:00 – „No to Gramy” - Muzyka non stop
21:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
21:15 – „Muzyka non stop”

Niedziela
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” - Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Garmy” - Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – „No to Garmy” - Muzyka non stop
11:00 – Serwis informacyjny
11:15 – Muzyczny mix/Gość ArtRadia
12:00 – Serwis informacyjny
12:15 – „Nasze dzieci... w radiu”
13:00 – Serwis informacyjny
13:15 – „Muzyczny kosmos czyli Wojna Domowa” 

- Iwona Majewska i Mateusz Połoczański
15:00 – Serwis Informacyjny ArtRadia
15:15 – „Jedno radio – Trzy języ-

ki” - Wojtek Kulawski
18:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
18:15 – „Relacje live-kultura / sport” 

- Marcin Woroniecki
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – Muzyka non stop

104.8 FM
www.artradio.pl

104.8 FMradio Bogatynia

dubbing, napisy, 
2D, 3D 2D

Fotozagadka
W cyklu Fotozagadka Redakcja Biu-
letynu „Bogatynia” proponuje czy-
telnikom zabawę sprawdzającą zna-
jomość Bogatyni i okolic. Wszystkich, 
którzy rozpoznają obiekt na zdjęciu 
i  znają jego lokalizację zachęcamy 
do przesłania odpowiedzi na adres: 
konkurs@bogatynia.pl W nadsy-
łanych odpowiedziach prosimy o po-
danie imienia i nazwiska.

Poprzednia fotozagadka przedstawiała rzeźbę zdobiącą bra-
mę wjazdową do szkoły w Trzcińcu, przy ulicy Młodych Energety-
ków 24. Niestety, nie otrzymaliśmy prawidłowej odpowiedzi. 

Składniki: 6 pomidorów, 3 świeże 
ogórki, pęczek rzodkiewek, główka sała-
ty, 3 cebulki ze szczypiorkiem, 6 gotowa-
nych jajek, puszka groszku konserwowe-
go, słoiczek majonezu, pieprz, sól.

„Czarownica”
Czarownica po raz pierwszy 

pojawiła się w 1959 roku w kla-
sycznym filmie Śpiąca Królew-
na. Kiedyś była piękną i  łagod-
ną dziewczyną, żyjącą w spokoj-
nym leśnym królestwie. Jednak 
pewnego dnia jej osadę napadła 
armia najeźdźców. Wtedy sta-
ła się najgorliwszą obrończynią 
swojej ojczyzny. Doświadczyła 
wówczas okrutnej zdrady, w wy-
niku, czego jej czyste serce zmie-
niło się w kamień. Żądna zemsty 
podejmuje niestrudzoną walkę 
z  następcą nieprzyjacielskiego 
króla i w rezultacie rzuca klątwę 
na jego nowo narodzoną córkę, 
Aurorę. Gdy dziewczynka dora-
sta, Czarownica zdaje sobie spra-
wę, że Aurora może przynieść 
rozwiązanie dla pokoju w króle-
stwie i stać się przepustką do jej 
własnego, osobistego szczęścia.

„Powstanie 
Warszawskie”

„Powstanie Warszawskie” 
to pierwszy na świecie dra-
mat wojenny non-fiction 
zmontowany w całości z ma-
teriałów dokumentalnych, 
opowiadający o  tytułowym 
wydarzeniu poprzez histo-
rię dwóch młodych reporte-
rów, świadków powstańczych 
walk. Film wykorzystuje au-
tentyczne kroniki filmowe 
z  sierpnia 1944 roku. Posił-
kując się nowoczesną tech-
nologią koloryzacji i  rekon-
strukcji materiałów audiowi-
zualnych oraz zapraszając do 
współpracy grupę znamieni-
tych twórców, jego autorzy 
zrealizowali projekt, który 
nie ma odpowiednika w skali 
światowej.


