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Dyżury 
radnych
VI kadencji Rady Gminy 
i Miasta Bogatynia

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.

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. 14.00 – 17.00 
w budynku przy ul. Daszyńskiego 1 
(I piętro, pokój nr 15)

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji 
Dominik Matelski w każdy 
poniedziałek w godz. 14.00 – 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.

6 listopada w  Sejmie zorganizowana została konferencja „Samo-
rząd zrównoważonego rozwoju”, podczas której ogłoszono naj-
nowsze wyniki badań, dotyczące rozwoju polskich samorządów. 
Gmina Bogatynia znalazła się na 4 miejscu w rankingu (awans z 12 
pozycji - 2011r.). Kolejny raz niezależne wyniki badań potwierdzają 
wysoką pozycję naszej gminy. To wielki sukces, dlatego że w  kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich badanych jest 600 samorządów. Ho-
norowy patronat nad organizacją konferencji objęła Marszałek Sej-
mu Ewa Kopacz.

Zespół naukowców Wydzia-
łu Administracji i  Nauk Spo-
łecznych Politechniki War-
szawskiej, pod przewodnic-
twem prof. Eugeniusza Sob-
czaka, każdego roku przygo-
towuje ranking na podstawie 
analizy 16 zmiennych. Dzięki 
temu dane prezentowane w ze-
stawieniu we właściwy sposób 
odnoszą się do rzeczywistej sy-
tuacji. W  badaniach pod uwa-
gę brane są m.in.: wydatki ma-
jątkowe i  inwestycyjne, wy-
datki na transport i  łączność, 
liczba osób pracujących, licz-
ba osób bezrobotnych, licz-
ba podmiotów gospodarczych, 
migracje ludności, liczba kom-
puterów z  dostępem do inter-
netu w  szkołach, liczba absol-
wentów szkół ponadgimnazjal-
nych, a także dostępność infra-
struktury technicznej na tere-
nie gminy.

Głównym celem tego zestawie-
nia jest próba prezentacji naj-
lepiej rozwijających się samo-
rządów, w tym gmin wiejskich, 
gmin miejsko-wiejskich, gmin 
miejskich oraz miast na pra-

wach powiatu. Do najlepszych 
należą:
•	 gminy wiejskie: Kleszczów, 

Puchaczów, Kobierzyce, Tar-
nowo Podgórne, Suchy Las, 
Komorniki, Ornontowice, 
Rewal, Stepnica, Wielka Nie-
szawka;

•	 gminy miejsko-wiejskie: No-
we Warpno, Polkowice, Mię-
dzyzdroje, Bogatynia, Oża-
rów Mazowiecki, Kórnik, 
Zbąszynek, Grodzisk Wiel-
kopolski, Niepołomice, Swa-
rzędz;

•	 gminy miejskie: Kryni-
ca Morska, Łeba, Pruszcz 
Gdański, Puławy, Bieruń, 
Kołobrzeg, Węgrów, Luba-
wa, Sucha Beskidzka, Gorli-
ce;

•	 miasta na prawach powia-
tu: m.st. Warszawa, Poznań, 
Przemyśl, Sopot, Gdańsk, 
Krosno, Wrocław, Kielce, 
Katowice, Toruń.

Jak wyjaśniają autorzy ran-
kingu, aby rozwój miał właści-
wy charakter, musi być przede 
wszystkim trwały. Oznacza to, 
że jednostki samorządowe mu-
szą racjonalnie wykorzysty-

wać trzy podstawowe obsza-
ry, a  mianowicie: ekonomię, 
aspekt społeczny oraz środowi-
sko naturalne (zasoby).

Racjonalne wykorzystywanie 
zasobów gminnych, wielolet-
ni plan dla jej rozwoju, a  tak-

że sukcesywna realizacja i kon-
trola planu warunkują prawi-
dłowe kierunki rozwoju pol-
skich samorządów.

Badanie oparte na danych 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego daje gwarancję niezależ-
ności i  rzetelności rankingu, 
który przekrojowo pokazuje, 
jak rozwijają się wszystkie gmi-
ny i województwa w Polsce.

Czwarte miejsce to wielki suk-
ces. Bogatynia odnotowała 
awans w  rankingu o  8 pozy-
cji i  tym samym znalazła się 
w  pierwszej 10 najlepszych sa-
morządów miejsko-wiejskich 
(w  tej kategorii badanych jest 
600 gmin z całej Polski).
Na zaproszenie Sejmowej Ko-
misji ds. Samorządu Teryto-
rialnego i  Polityki Regional-
nej Burmistrz Miasta i  Gminy 
Bogatynia Andrzej Grzmiele-
wicz wziął udział w  konferen-
cji, podczas której wręczono 
wyróżnienia dla najlepszych 
samorządów.

Wynik tegorocznego rankin-
gu jest bardzo ważny, dlatego 
że Bogatynia otrzymuje wyróż-
nienie w  czasach kryzysu co-
raz mocniej docierającego do 
samorządów, a  także dlatego, 
że Bogatynia to miasto, które 
w dalszym ciągu mierzy się ze 
skutkami powodzi z 2010 roku.

Bogatynia awansuje 
na 4 miejsce w kolejnym rankingu

„Samorząd zrównoważonego rozwoju”

BURMISTRZ MIASTA i GMINY BOGATYNIA

Pracownikom służb socjalnych z

święta pragnę złożyć najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, satysfakcji z wykonywanej 

pracy, wiele radości oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym.

 okazji ich 

2 1 L I S TOPADA

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz odbiera dyplom za zajęcie 4 miejsca 
w rankingu podczas konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
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Redakcja: Referendum nie bę-
dzie – taką informację jeszcze 
przed ostatecznym terminem 
złożenia wniosku podali sami 
inicjatorzy. Jak Burmistrz sko-
mentuje tą informację?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: Chciałoby się powie-
dzieć bez komentarza… Jed-
nak powiem tylko tyle: dzięku-
ję mieszkańcom Miasta i Gmi-
ny Bogatynia za wsparcie, za 
wiele życzliwych słów kiero-
wanych do mnie osobiście, 
a także za pośrednictwem me-
diów. Dziękuję mieszkańcom 
za to, że w  dalszym ciągu po-
pierają mnie i wspierają – to dla 
mnie najważniejsza motywacja 
do działania i  pracy. Dzięku-
ję również za to, że Mieszkań-
cy nie dali się wciągnąć w po-
lityczną i  propagandową ak-
cję. W  trudnych czasach trze-
ba ciężko pracować, powiem 
więcej trzeba pracować jeszcze 
bardziej gorliwie ale na pewno 
nie wolno uprawiać polityki, bo 
samorząd to nie arena do wal-
ki partyjnej tylko ludzie, mia-
sto i  gmina, a  przy tym mnó-
stwo spraw do załatwienia.

Red.: Kryzys coraz mocniej 
dociera do samorządów. 
Zmniejszają się dochody – 
zmniejszyć muszą się wydat-
ki. Co to oznacza dla Gminy 
Bogatynia? Kiedy poznamy 
zapisy przyszłorocznego bu-
dżetu? Czy będziemy mocno 
„zaciskać pas”?

Burmistrz: Tak to prawda – 
kryzys coraz mocniej dociera 
do samorządów. Wielu samo-
rządowców zmuszonych zo-
stało do podejmowania bar-
dzo trudnych decyzji. Nieste-
ty, tak się składa, że za wie-
le spraw w  naszym kraju od-
powiadają samorządy lokalne, 
a  często zmieniające się prze-
pisy w  niektórych przypad-
kach uniemożliwiają skuteczną 
realizację podstawowych za-
dań. Zmniejszony udział w po-
datkach, zmieniające się prze-
pisy dotyczące ochrony zdro-
wia i  prowadzenia działalno-
ści leczniczej zmuszają do po-
dejmowania bardzo trudnych, 
często niepopularnych decyzji. 
Warto w  tym miejscu wspo-
mnieć o  tym, że Gmina Boga-
tynia jest również od wielu lat 
płatnikiem subwencji wyrów-
nawczej, którą popularnie na-
zywa się „janosikowym” – czyli 
bogate samorządy płacą na roz-
wój tych z mniejszymi budżeta-
mi. Okazuje się, że od początku 
obowiązywania tego przepisu 

Gmina Bogatynia przeznaczyła 
na rozwój innych miast i gmin 
wraz z nadwyżką w dochodach 
wpłacaną do Wojewódzkiego 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i tu uwa-
ga – ponad 150 mln zł. Znamy 
również założenia do przyszło-
rocznego budżetu, oznacza to, 
że w 2013 roku musimy oddać 
ponad 15 mln zł. Znajdujemy 
się w  gronie bogatych samo-
rządów ale konsekwencją tego 
jest również obowiązek dzie-
lenia się dochodami. Na temat 
zasadności przepisu można by 
mówić wiele ale jedno jest pew-
ne - Bogatynia otrzymuje du-
żą pomoc również dzięki te-
mu, że solidarnie przez wie-
le lat wspierała inne regiony. 
Reasumując, radni otrzyma-
li już projekt budżetu na 2013 
rok. Niestety nie będzie to bu-
dżet naszych marzeń ale póki 
co nie jesteśmy również w naj-
gorszej sytuacji – W tym miej-
scy chcę powiedzieć, że trzy ty-
godnie temu miałem przyjem-
ność odebrać w  Sejmie nagro-
dę przyznawaną w  „rankin-
gu zrównoważonego rozwoju”, 
awansowaliśmy z 12 na 4 pozy-
cję. W kwestii inwestycji mogę 
powiedzieć, że w  porównaniu 
do ostatnich dwóch lat wydatki 
na pewno będą mniejsze. Nato-
miast jeżeli chodzi o  wydatki 
bieżące to można się spodzie-
wać cięć. Niestety mamy kry-
zys i  dostosowujemy nasz bu-
dżet do panujących realiów – 
maksymalnie jak to możliwe. 
Cięcia oczywiście nie dotyczą 
szkół, organizacji pozarządo-
wych, jak również pomocy spo-
łecznej. Szukamy oczywiście 
oszczędności ale wszędzie tam 
gdzie jest to możliwe. Szczegól-
nie przyglądamy się konstruk-
cji wydatków na administra-
cję i  tu będą największe zmia-
ny. Informatyzacja urzędu to 
bardzo zaawansowany proces 
– wdrażamy nowe systemy i je-
stem przekonany, że w najbliż-
szym czasie przyniesie to pew-
ne oszczędności. Powtórzę: 
szukamy oszczędności i  stara-
my się w jak największym stop-
niu zbilansować planowane do-
chody i wydatki. Określenie za-
warte w pytaniu jest adekwatne 
do sytuacji ekonomicznej i go-
spodarczej w jakiej znajduje się 
gmina i  nasz kraj, dlatego po-
twierdzam – „zaciskamy pas”.

Red.: Wiele mówi się o proble-
mach samorządów. Niedofi-
nansowana oświata i  służba 
zdrowia to największe pro-
blemy. Jakie działania będą 

podejmowane w  najbliższym 
czasie? Co ze szpitalem w Bo-
gatyni?

Burmistrz: Szpital w  Bogatyni 
będzie i  podkreślę to raz jesz-
cze, że nie było i nie będzie za-
miaru likwidacji tej placówki, 
na pewno nie pozwolę na li-
kwidację szpitala. Każdy kto 
mówi o  likwidacji okłamu-
je swojego rozmówcę i  straszy 
mieszkańców. Takie zachowa-
nie spotyka się każdorazowo 
z  moim stanowczym sprzeci-
wem. Tylko ktoś kto nie rozu-
mie jak wyglądają realia funk-
cjonowania służby zdrowia al-
bo oświaty może wygłaszać tak 
nieodpowiedzialne tezy. Uczy-
niło to wiele osób, które chciały 
zbić polityczny kapitał i myślę, 
że ludzie to ocenią. Jeżeli cho-
dzi o konkrety to mogę powie-
dzieć, że w dalszym ciągu ana-
lizowana jest koncepcja połą-
czenia naszego szpitala ze szpi-
talem w Zgorzelcu, przy czym 
jednoznacznie trzeba powie-
dzieć, że warunki połączenia 
zaproponowane przez Powiat 
są bardzo trudne. Decyzji jesz-
cze nie ma, ale w  najbliższym 
czasie na pewno poinformuje-
my mieszkańców o  planowa-
nych działaniach. Dodam rów-
nież, że osobiście zająłem się 
sprawą pozyskania funduszy 
na remont szpitala, szczególnie 
na termomodernizację budyn-
ku. Dostępne są pewne możli-
wości i przy uzyskaniu pienię-
dzy na to zadanie zmienimy 
zewnętrzne otoczenie szpita-
la. Prowadziłem również roz-
mowy z przedstawicielami dol-
nośląskiego NFZ-tu w kwestii 
przyszłych kontraktów i mu-
szę powiedzieć, że były to 
bardzo owocne rozmowy. 
Nastąpiły również zmia-
ny w  strukturze boga-
tyńskiego SP ZOZ-u  – 
obowiązki dotych-
czasowego dyrektora 
pełni w chwili obec-
nej Pani Magdale-
na Załucka-Sewe-
ryn. Stoimy rów-
nież przed bardzo 
trudną decyzją 
dotyczącą prze-
niesienia ośrod-
ka zdrowia 
z  ulicy Wy-

czółkowskiego do ośrodka zlo-
kalizowanego przy ulicy Fa-
brycznej. Zmusza nas do tego 
sytuacja, ponieważ koszt funk-
cjonowania obiektu przy uli-
cy Wyczółkowskiego generuje 
duże straty. Pozwoliłoby to na 
lepsze zagospodarowanie po-
mieszczeń ośrodka przy ulicy 
Fabrycznej. Decyzji jeszcze nie 
podjęliśmy. W  tym momen-
cie rozważamy wszystkie „za” 
i „przeciw” – taki bilans pomo-
że nam w  podjęciu ostatecz-
nej decyzji. Reasumując szpital 
w  Bogatyni będzie ale dosto-
sowujemy jego działalność do 
potrzeb i wymogów prawnych.

Red.: Jak ocenia Pan realiza-
cję inwestycji?

Burmistrz: Na ostateczną oce-
nę trzeba jeszcze poczekać. Pó-
ki co wykonywanie zadań idzie 
sprawnie ale w kilku przypad-
kach są opóźnienia. W najbliż-
szym czasie zakończymy reali-
zację najważniejszych zadań 
inwestycyjnych przewidzia-
nych na ten rok, do użytku od-
dane zostaną wyremontowane 
drogi boczne, a także 82 miesz-
kania komunalne w trzech blo-
kach, które budujemy w  oko-
licy ulicy Skłodowskiej i  Bia-
łogórskiej. To bardzo ważne 
i trudne zadania. Proces inwe-
stycyjny przebiega bez więk-
szych zakłóceń ale trzeba rów-
nież przyznać, że mamy opóź-
nienie na budowie bloków. 
Wykonawca realizuje obecnie 
ostatnie prace związane z  wy-

kończeniem elewacji budyn-
ków i  zagospodarowaniem te-
renu. Kolejną sprawą są remon-
ty dróg. Tutaj trzeba jedno-
znacznie powiedzieć, że reali-
zujemy te zadania za pieniądze 
pochodzące z  budżetu pań-
stwa, w  ramach czwartej pro-
mesy. Są to dodatkowe pienią-
dze, które otrzymaliśmy w tym 
roku i również w tym roku mu-
szą być wydane, stąd po raz 
kolejny musieliśmy wyłączyć 
z ruchu część ulic. Niestety ta-
kie wymagania zostały nam 
postawione na etapie przeka-
zywania środków. W tym wy-
padku decyzja mogła być jedna 
– to znaczy, korzystamy z tych 
pieniędzy i remontujemy. Wie-
le osób było zaskoczonych tym, 
że remontujemy, odbudowuje-
my i  oddajemy do użytkowa-
nia, a w połowie roku zamyka-
my ponownie część ulic i pro-
wadzimy nowe, dodatkowe 
pracy. Niestety zmusza nas do 
tego sytuacja, nie wiedzieliśmy 
wcześniej na jakie środki mo-
żemy liczyć ale dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu wielu 
osób udało się wywalczyć do-
datkowe pieniądze i  wykonać 
remonty dróg bocznych, które 
uległy uszkodzeniu po powo-
dzi. Wiele z tych zadań wyma-
gało również odbudowy mu-
rów oporowych na rzece, któ-
re jednocześnie stanowiły fun-
dament drogi, tak jak w  przy-
padku ulicy Nadbrzeżnej. Są to 
inwestycje, które realizuje kil-
ka firm i  już niebawem odda-
my do użytku kolejne odcinki 

dróg. Przed nami jeszcze wie-
le do zrobienia. Przy okazji 

dziękuję swoim współpra-
cownikom i  radnym za 

pomoc, a mieszkańcom 
za cierpliwość i wyro-

zumiałość.

Rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejem Grzmielewiczem

Samorząd to nie arena 
do walki partyjnej
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„11 listopada to dzień szczególny w  życiu każdego Polaka. 94 lata 
temu rozbłysła w Europie Polonia Restituta – niepodległa, suweren-
na, odrodzona Rzeczpospolita - nasza Ojczyzna. Polska stała się do-
mem, w  który można było zamieszkać, cieszyć się nim, ponieważ 
przez lata niewoli była tylko w sferze marzeń, często krwawo tłumio-
nych podczas powstańczych zrywów.”- te słowa skierował burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz w stronę zebranych podczas obchodów Świę-
ta Niepodległości. W Bogatyni 11 listopada oddaliśmy hołd walczą-
cym o wolną i niepodległą Polskę.

Uroczystości upamiętniające 
wydarzenia sprzed 94 lat roz-
poczęły się mszą świętą w  in-
tencji Ojczyzny w kościele pod 
wezwaniem Najświętszej Ma-
ryi Panny. Po mszy mieszkań-
cy prowadzeni przez poczty 
sztandarowe przemaszerowa-
li do parku im. Jana Pawła II, 
aby złożyć kwiaty pod pomni-
kiem upamiętniającym chwa-
lebny czyn żołnierzy walczą-
cych o niepodległość Polski.

Kolejnym punktem obcho-
dów Święta Niepodległości by-
ła uroczysta akademia w  sali 
widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury, podczas któ-

rej okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili burmistrz An-
drzej Grzmielewicz oraz zapro-
szeni goście. Oficjalne wystą-
pienia przeplatane występami 
artystycznymi w  wykonaniu 
uczniów z Zespołu Szkół z Od-
działami Integracyjnymi w Bo-
gatyni uświetniły niedzielną 
akademię. Na scenie wystąpi-
ła również pani Bożena Mazo-
wiecka wraz z Agatą Jurewicz, 
które, przy akompaniamencie 
Krzysztofa Wermińskiego, wy-
konały utwory o  wydźwięku 
nostalgiczno – patriotycznym.

W  uroczystościach udział 
wzięli Sybiracy ze Związku Sy-

biraków w Bogatyni oraz Kom-
batanci ze Związku Komba-
tantów RP i  Byłych Więźniów 
Politycznych, a  także bogaty-
nianie, którzy w  okresie PRL 
walczyli o przywrócenie demo-
kracji, przedstawiciele władz 
samorządowych Bogatyni, du-
chowni, przedstawiciele służb 
mundurowych, poczty sztan-
darowe, organizacje funkcjo-
nujące na terenie naszej gminy 
oraz mieszkańcy.

Święto było również okazją do 
wręczenia Honorowych Od-
znak Sybiraków. Postanowie-
niem Prezesa Zarządu Główne-
go Sybiraków odznaczenie ode-
brali p. Jadwiga Szoda, p. Olga 
Kurczyk oraz p. Adam Dyrda.

Na zakończenie uroczystości 
burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz osobiście wręczył oko-
licznościowe upominki miesz-
kańcom Bogatyni, którzy swoją 
młodość okupili walką o „Wol-
ną i Niepodległą”.

Oddaliśmy hołd walczącym o wolną i niepodległą Polskę

Obchody Święta 
Niepodległości
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13 października br. w kościele pod wezwaniem NP NMP w Bogaty-
ni rozpoczęły się uroczystości związane z 15 rocznicą powstania Ze-
społu Ludowego „Rozmaryn” oraz 45-lecia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Markocicach.

Druga część obchodów jubi-
leuszowych odbyła się Multi-
funkcjonalnym Centrum Trój-
styku, gdzie zespół wraz z ko-
łem gospodyń, w  gruntownie 
odremontowanym domu ludo-
wym, ma swoją siedzibę i  do-

skonałe warunki do odbywania 
licznych prób i spotkań.

Niezwykła uroczystość pełna 
niepowtarzalnej, ludowej at-
mosfery była świetną okazją 
do przedstawienia genezy i za-

poznania się z  historią zespo-
łu, który od 15 lat stał się atry-
butem kultury lokalnej i wizy-
tówką gminy Bogatynia.

Jubileusz przebiegał w serdecz-
nej, wesołej atmosferze, w  kli-
macie wspomnień, podzięko-
wań i  wzruszeń, które składa-
li licznie przybyli przyjaciele, 
dawni członkowie, przedsta-
wiciele władz samorządowych, 

kościelnych oraz zaprzyjaźnio-
nych organizacji pozarządo-
wych współpracujących z  ze-
społem, jak i kołem gospodyń. 
Szacowni jubilaci przyjmowa-
li urodzinowe prezenty, gratu-
lacje i życzenia. Jednym w wie-

lu prezentów otrzymanym z tej 
okazji były nowe stroje, w któ-
rych członkowie zespołu pre-
zentowali się niezwykle okaza-
le i dostojnie.

W  trakcie jubileuszu wystę-
pom artystycznym nie było 
końca. Występowali zarówno 
zaproszeni goście, jak i  jubila-
ci, prezentując pieśni obrzę-
dowe, miłosne, zalotne. Swo-
im repertuarem przypominali 
teksty i melodie przekazywane 
niejednokrotnie z pokolenia na 
pokolenie. Zwieńczeniem uro-
czystości było podzielenie jubi-
leuszowego tortu i wspólna za-
bawa do białego rana.

To był wspaniały

jubileusz

W klimacie wspomnień, 
podziękowań i wzruszeń
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Koło Gospodyń Wiejskich w Działoszynie ma duży wpływ na rozwój 
kultury w naszym mieście i gminie. Od początku swojej działalno-
ści włącza się w życie społeczno-kulturalne wsi, a swoim działaniem 
obejmuje wszystkie miejscowości gminy Bogatynia. Prezesem jest 
pani Irena Siemiernik, która koordynuje pracę koła.

Panie zrzeszone w kole są bar-
dzo aktywne, organizują wiele 
imprez a  także same uczestni-
czą we wszystkich działaniach 
organizowanych na rzecz lo-
kalnego środowiska. Na stałe, 
w  kalendarz imprez koła wpi-
sały się obchody Międzynaro-
dowe Święto Chleba. Tradycyj-
ne, od wielu lat organizowane 
są one w Działoszynie. Jednak 
rok temu zrodził się pomysł, by 

święto to obchodzić wraz z za-
przyjaźnionymi członkiniami 
koła z  sąsiedzkiej wsi Višňo-
vá i tak 22 września 2012 roku, 
we wsi Víska odbyło się Mię-
dzynarodowe Święto Chleba, 
na którym polskie gospody-
nie zaprezentowały swoje wy-
pieki. W  ramach tego spotka-
nia ogłoszono konkurs na naj-
smaczniejsze wyroby i najpięk-
niej przygotowany stół. Komi-

sja konkursowa uznała, że Koło 
Gospodyń Wiejskich w  Dzia-
łoszynie zasługuje na miano 
zwycięzcy.

Wspólne spotkania zaowoco-
wały, tym, iż 5 października br. 
zostało podpisane porozumie-
nie o  nawiązaniu współpra-
cy między KGW Działoszyn 
a  KGW Višňová. Celem tego 
porozumienia jest pogłębienie 
kontaktów między organiza-
cjami, rozwijanie współpracy 
w  dziedzinach: kultury, trady-
cji i obrzędów a także turysty-
ki oraz wspólny udział w  wy-
stawach, przeglądach i festiwa-
lach. Ważne jest, by wspólnie 
wnosić wkład w rozwój regionu 
między Smedą a Nysą Łużycką.

Kalendarz imprez KGW 
w Działoszynie jest bardzo bo-
gaty, członkinie organizują 
m.in.: Międzynarodowy Dzień 
Kobiet, Międzynarodowy 
Dzień Matki, festyn dla dzie-
ci „Lato na wsi”, wigilie dla sa-
motnych i wiele innym imprez 
na terenie Działoszyna. KGW 
zawsze bierze czynny udział 
w imprezach na terenie Gminy 
Bogatynia, np.: Festyn Trzech 
Państw czy Karbonalia. Koło 
prowadzi również współpracę 

z Kołami Gospodyń Wiejskich 
w naszej gminie i powiecie, po-
bliską szkoła i  wieloma inny-
mi organizacjami. Może po-
szczycić się I Nagrodą – Złoty 
Smak, którą zdobyło w Miliko-
wie, w konkursie tradycyjnych 

wypieków chlebowych, pod-
czas Święta Chleba 2012. 

Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Działoszynie, to 
panie, które bezinteresownie 
pracują na rzecz swojej miej-
scowości i  gminy. Dzięki ich 
charyzmatycznej pracy orga-

nizacja, ta może poszczycić się 
wieloma sukcesami. Panie sta-
wiają przede wszystkim na in-
tegrację lokalnego środowiska 
i  podtrzymywanie dawnych, 
wiejskich tradycji. Kultywu-
jąc je koło reprezentuje Gminę 
Bogatynia na wielu imprezach 
wyjazdowych. 

Prężnie działające KGW w Działoszynie

Międzynarodowe Święto Chleba

Z okazji tak wspaniałego jubileuszu wszystkim członkom zarów-
no Zespołu „Rozmaryn”, jak i Koła Gospodyń Wiejskich Marko-
cice życzymy dalszych sukcesów, satysfakcji z  podejmowanych 
działań oraz samych pogodnych dni, a także zdrowia, szczęścia 
i pomyślności w życiu osobistym.

Redakcja

Wspaniałe i pyszne wypieki prezentowane podczas 
„Święta Chleba” w Działoszynie.
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26 października br. w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku w Mar-
kocicach odbyły się uroczyste obchody 5-lecia Stowarzyszenia „Izis” 
Klubu Nauczycielskiego w Bogatyni.

W  gronie znajomych i  przyja-
ciół wspominano, podsumo-
wywano i  snuto plany. Były 
występy artystyczne przygo-
towane przez członkinie klu-
bu, które zauroczyły zebra-
nych, dostarczając dużo rado-
ści i  uśmiechu, zarazem wy-
wołując gromkie brawa gości. 
Nie zabrakło również gratula-
cji i  życzeń oraz tortu urodzi-
nowego, toastu lampką szam-
pana i hucznych stu lat odśpie-
wanych przez wszystkich.

Okrągły jubileusz był również 
okazją do złożenia podzięko-

wań. Honorowe wyróżnienia 
„Paszport Honorowego Człon-
ka Klubu” decyzją zarządu klu-
bu zostały przyznane osobom 
współpracującym i  wspierają-
cym klub.

W  miłej i  serdecznej, peł-
nej wzruszeń atmosferze pre-
zes klubu Wanda Trojanowska 
opowiadała o  początkach klu-
bu, przedstawiła jego 5 –letnią 
historię i  związane z  nią wy-
darzenia. Podczas prezenta-
cji multimedialnej, ukazującej 
działalność klubu, podkreśla-
ła, że ich motto „Żyj barwnie 

z uśmiechem i pasją” to nie tyl-
ko hasło, ale rzeczywiste dzia-
łania, jakimi kierują się w  ży-
ciu członkowie, a  także starają 

się zarazić nimi swoich znajo-
mych. „Klub jest doskonałą re-
ceptą na życie na emeryturze. 
Bo nie starzeje się ten, kto nie 
ma na to czasu. Dzięki nasze-
mu ogromnemu zaangażowa-
niu i  wspólnym pasjom uda-
ło nam się stworzyć wspania-
ły klimat współpracy. Kiero-
wani maksymą „Nie wystarczy 
mieć sprawny umysł, trzeba go 
jeszcze sprawnie używać, bo 
źle jest zmarnować młodość, 
a  już całkiem głupio zmarno-
wać starość” działamy na róż-
nych płaszczyznach. Nasze 
przedsięwzięcia są bardzo róż-
norodne, a nasz harmonogram 
jest tak skonstruowany, by każ-
dy czerpał z  nich przyjemno-
ści i mógł realizować swoje pa-
sje. Warsztaty, wykłady, kon-
kursy, wycieczki, imprezy oko-
licznościowe składają się na 

całokształt ogromu pracy, ja-
ki wkładają członkowie. W ra-
mach współpracy międzypoko-
leniowej kultywujemy polskie 
tradycje, wspólnie przygoto-
wując programy o wielkich Po-
lakach. Spędziliśmy wspólnie 
wiele niezapomnianych chwil, 
a w naszej pamięci wciąż pozo-
stają wspaniałe wrażenia. Cze-
kamy na kolejne jubileusze.” – 
podkreślała prezes Wanda Tro-
janowska.

Wszystkim członkiniom Sto-
warzyszenia „Izis” Klubu Na-
uczycielskiego składamy ser-
deczne życzenia samych po-
godnych dni w  życiu, ogrom-
nego optymizmu na co dzień 
oraz niesamowitych wrażeń, 
satysfakcji i zadowolenia z pro-
wadzonych działań.

Redakcja

Jubileusz Klubu Nauczycielskiego IZIS

Żyć barwnie…

W tym roku Orkiestra Reprezentacyjna Elektrowni Turów obchodzi 
jubileusz 40 - lecia istnienia. Z tej okazji 27 października br. odbył się 
jej uroczysty przemarsz, w którym uczestniczyły także zaprzyjaźnio-
ne orkiestry, m.in.: Orkiestra PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów, PGE 
GiEK S.A. Oddział Dolna Odra oraz Orkiestra Dęta Miejskiego Domu 
Kultury z Przemkowa. Koncert Galowy odbył się w BOK w ramach te-
gorocznych obchodów 50-lecia Elektrowni Turów.

Rozmawiamy z kapelmistrzem 
Orkiestry Reprezentacyjnej 
Elektrowni Turów Panem Ry-
szardem Drużbiakiem.

Jakie były początki orkiestry?

Zakładowa Orkiestra Dęta zo-
stała założona w  1972 r. z  ini-
cjatywy Eugeniusza Mroza, by-
łego dyrektora Elektrowni Tu-

rów. Skład orkiestry komple-
tował kapelmistrz Kazimierz 
Bachorczyk, który prowadził 
ją do 1981 r. Wtedy składała 
się ona wyłącznie z  pracowni-
ków Elektrowni Turów. W  ro-
ku 1981 funkcję Kapelmistrza 
przejął Piotr Janek i  utrzymy-
wał ją aż do 1995 r. Bazą or-

kiestry był wówczas Ośrodek 
Zajęć Pozalekcyjnych Szkoły 
Przyzakładowej, której dyrek-
torem był Eugeniusz Seweryn. 
Ja mam zaszczyt pełnić funkcję 
kapelmistrza od 1995 r. W 2001 
r. zmieniono nazwę Orkiestry 
Zakładowej na Orkiestrę Re-
prezentacyjną Elektrowni Tu-
rów S.A. Obecna i  pełna na-
zwa to „Orkiestra Reprezenta-
cyjna Polskiej Grupy Energe-
tycznej Górnictwa i Energetyki 
Konwencjonalnej S.A. Oddział 
Elektrownia Turów.”

Jakie największe osiągnię-

cia Orkiestra odnotowała 
w okresie swojej działalności?

Od początku istnienia orkie-
stra brała udział w  wielu uro-
czystościach w  kraju i  za gra-
nicą. W 2000 r. zdobyła pierw-
sze miejsce na Wojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr we Wro-
cławiu, reprezentowała także 
Dolny Śląsk na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Orkiestr w Pozna-
niu, gdzie zdobyła główną na-
grodę Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Od 
7 lat zajmuje pierwsze miejsce 
na Wojewódzkich Przeglądach 
Orkiestr.

Ilu muzyków liczy Orkiestra 
Reprezentacyjna Elektrowni 
Turów?

Na dzień dzisiejszy jest to gru-
pa 21 osób. W orkiestrze mamy 
cztery osoby po szkołach mu-
zycznych, pozostali członkowie 
grupy to spawacze, tokarze, bu-
dowlańcy i elektrycy, ja sam je-
stem strażakiem w  Elektrow-
ni Turów. Jednak najważniejsze 
jest to, że są to osoby, które ko-
chają muzykę, są dyspozycyj-
ne, a  przede wszystkim potra-
fią grać.

Jak można zapoznać się z do-
robkiem muzycznym Orkie-
stry? Czy można gdzieś nabyć 
płyty z muzyką?

Na bazie Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Elektrowni Turów za-
łożyłem Big Band, który może 
pochwalić się nagraniem 3 płyt 
CD, z  muzyką rozrywkową 
oraz Jazz. Jednak na dzień dzi-
siejszy płyt już nie ma, ale moż-
na nas usłyszeć na wielu impre-
zach organizowanych w  kraju 
i za granicą.

Jakimi osiągnięciami może 
pochwalić się wspomniany 
przez Pana Big Band?

Podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki Greckiej 
wystąpiliśmy z  Demisem Ro-
ussosem. W 2008 r. i w 2011 r. 
Big Band zdobył drugie oraz 
trzecie miejsce na Międzyna-
rodowym Przeglądzie Big Ban-
dów w  Czeskim Decinie, wte-
dy wówczas otrzymałem na-
grodę najlepszego trębacza obu 
festiwali. W  2009 r. zdobyli-
śmy 1 miejsce na Międzynaro-
dowym Przeglądzie „Karbona-
lia 2009” oraz pierwsze miejsce 
na Wojewódzkim Przeglądzie 
w  Legnicy. Big Band corocz-
nie obsługuje „Festiwal Filmów 
Komediowych” w  Lubomierzu 
oraz „Lato Agatowe”.

Dziękujemy Panu za rozmo-
wę, życzymy dalszych sukce-
sów.

Kolejny okrągły jubileusz

40-lecie Orkiestry Elektrowni
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Więcej o klubie na stronie: www.klubizis.cba.pl
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Mirosław Bednarczyk, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 
w Bogatyni, po ponad 11 latach pracy w niej przeszedł na emerytu-
rę. Podziękowanie za długoletnią pracę przekazał w imieniu samo-
rządu Sekretarz Gminy Daniel Fryc.

W  spotkaniu, które  odbyło 
się 31 października br. udział 
wzięli: przedstawiciele Ochot-
niczych Straży Pożarnych z te-

renu gminy Bogatynia, Komen-
dant Komisariatu Policji w Bo-
gatyni oraz zaproszeni goście.

St.kpt. Mirosław Bednarczyk 
otrzymał podziękowania za 
wieloletnią współpracę z samo-
rządem gminy Bogatynia, za 
wkład i  zaangażowanie w  za-
pewnianie bezpieczeństwa jej 
mieszkańcom.

Podziękowaniom, gratulacjom 
i życzeniom nie było końca, do-
wódca jednostki, za długie lata 
służby, usłyszał wiele ciepłych 
słów i otrzymał wiele upomin-
ków. „Życzymy Ci zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności” – 
mówili strażacy z jednostki.

Podziękowano za 
wieloletnią służbę

V Międzynarodowy Festiwal

Bogatynia 2012

14 GRUDNIA
MAŁA AKADEMIA JAZZU: 9:00 

Prowadzący:

Piotr Wojtasik – trąbka

Jacek Kotlarski – wokal

Artur Florkowski – fortepian

Krzysztof Witkowski – gitara basowa

Michał Lasota – perkusja

JAZZOWY MARATON FILMOWY: 18:00 

„Chico i Rita” (2010)

Gatunek: Animacja, Romans, Muzyczny

Produkcja: Hiszpania, Wielka Brytania

Reżyseria: Javier Mariscal, Fernando Trueba, Tono Errando

Scenariusz: Ignacio Martínez de Pisón, Fernando Trueba

Muzyka: Bebo Valdes

„Monolog trębacza” (1965)

Gatunek:  Fabularny

Produkcja: Polska

Scenariusz: Andrzej Kondratiuk

Reżyseria: Andrzej Kondratiuk

Muzyka: Krzysztof Komeda-Trzciński

„Ray” (2004)
Gatunek: Biograficzny, Dramat, Muzyczny

Produkcja: USA

Scenariusz: James L. White

Reżyseria: Taylor Hackford

Muzyka: Ray Charles, Craig Armstrong, Stephen Altman

15 GRUDNIA
WIGILIA JAZZOWA: 18:30 

Jacek Kotlarski – wokal

Tomasz Wendt – saksofon

Marcin Fic – trąbka

Wojciech Pruszyński – fortepian

Artur Florkowski – pianino elektryczne

Krzysztof Witkowski – gitara basowa

Kamil Pełka – kontrabas 

Michał Lasota – perkusja

oraz

Karen Carroll – wokal

Piotr Wojtasik – trąbka

Piotr Domagała – gitara

www.haldajazz.com

www.bok.art.pl

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego”22 października

Bogatyński Ośrodek Kultury, godz.19.45

Sponsorzy Patronat medialnyWspółpraca

Wstęp wolny - za okazaniem 

karnetów festiwalowych 

Karnety do odbioru 

w Bogatyńskim Ośrodku Kultury:

rezerwacja telefoniczna  

tel. 75 77 30 522, 75 77 32 522 

odbiór w księgowości 

(w godz. 9.00 – 15.00)

odbiór w kasie

(w godz. 15.00 – 20.00) 

Bogatyński Ośrodek Kultury

ul. II Armii Wojska Polskiego 1

59-920 Bogatynia

Bogatyński Ośrodek Kultury

ul. II Armii Wojska Polskiego 1

59-920 Bogatynia

Pięćdziesiąt lat przeżyli ze sobą małżonkowie, którzy 16 i 17 listopa-
da br. świętowali swoje Złote Gody. Jubilaci zostali uhonorowani dy-
plomami i medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji 
świętujących, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, dokonał bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz.

Odznaczeni zostali:
•	 Wiktoria i Marian 

Włodkiewicz
•	 Maria i Zbigniew 

Wójcikiewicz
•	 Katarzyna i Stanisław 

Chorągwiccy
- „Swoim życiem zapisaliście 
piękną kartę w  historii swo-
ich rodzin, ale i w dziejach te-
go miasta. Ten medal jest na-
grodą za to, że wytrwaliście 
w  miłości” - mówił podczas 

uroczystości burmistrz, gra-
tulując małżonkom pięknego 
święta oraz życząc także bry-
lantowych godów. Jubilatom 
towarzyszyły rodziny - dzie-
ci, wnuki, prawnuki, znajomi... 
Nie zabrakło gratulacji i życzeń 
oraz pamiątkowych fotografii. 
Tradycyjnie wzniesiono toast 
lampką szampana.

Złotym Jubilatom życzymy 
dalszych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia i spokoju.

Razem od ponad pół wieku

Złote Gody
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Wiktoria i Marian Włodkiewicz.

Maria i Zbigniew Wójcikiewicz.

Katarzyna i Stanisław Chorągwiccy.
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Historie rodzinne
zachować wspomnienia

Dzieje rodziny państwa Burdziak

O  swojej historii rodzinnej opowiadają państwo Stanisława i  Wła-
dysław Burdziakowie. Wspominają lata beztroskiego dzieciństwa, 

które przerwane wojną i tragicznymi wydarzeniami, skończyło się na-
gle, a  historie, jakie przyszło im przeżyć pozostawiły trwały, bolesny 
ślad, kształtując charakter oraz stosunek do takich pojęć, jak patrio-
tyzm, wiara w człowieka czy dobra materialne.
Opowiadają o wywózce na nie-
ludzką ziemię syberyjską, gdzie 
w  tragicznych warunkach 
przyszło spędzić panu Włady-
sławowi najtragiczniejsze lata 
swojego życia. Gdzie głód, nę-
dza, choroby i  mordercza pra-
ca dziesiątkowały najbliższych. 
Ich wyprawa w  przeszłość to 
prawdziwa głębia tragedii, ja-
kiej nie da się opisać słowa-
mi. Jednak pomimo drama-
tów, z  jakimi przyszło im się 
zmierzyć, dziś serdeczni, pełni 
optymizmu opowiadają rów-
nież o  szczęśliwych chwilach, 
o problemach życia codzienne-
go, o  priorytetach, jakimi kie-
rują się w życiu, o walce z cho-
robami. Zdradzają także recep-
tę na długi i  szczęśliwy zwią-
zek małżeński, który od po-
nad pięćdziesięciu lat wspólnie 
tworzą.

Czas straszliwej kaźni
„Była gwieździsta, bardzo 
mroźna noc - luty 1940 ro-
ku. Jedna z najtragiczniejszych 
nocy w  moim życiu. Nigdy jej 
nie zapomnę.” Tak rozpoczy-
na swoją historię pan Włady-
sław. Pan Władysław drżącym, 
ale spokojnym głosem konty-
nuuje swoją opowieść: „Uro-
dziłem się 27 lutego 1934 roku 
w  Jasienicy w  powiecie prze-
myskim. Miałem więc 6 lat tej 
feralnej nocy. Pamiętam jak 
dziś. Obudziło nas głośne wa-
lenie do drzwi i okien naszego 
domu, w  którym mieszkałem 
z  rodzicami i  dwiema siostra-
mi. Ojciec, szanowany szewc 
po dobrej lwowskiej szkole, 
prowadził swój zakład, w  któ-
rym robił najpiękniejsze oficer-
ki na świecie. Mama zajmowa-
ła się domem i gospodarstwem. 
Na owe czasy wiodło nam się 
dobrze. Jednak tej nocy rosyj-
scy enkawudziści zmienili na 
zawsze nasze życie. Krzycząc 
i przystawiając broń do skroni 
mojego ojca kazali się mamie 
pakować. Nie wiedzieliśmy, co 
się dzieje. Krzyk, płacz, prze-
rażenie i  ogromny strach. Po-
wiedzieli nam tylko, że mamy 

się zbierać do wyjazdu. Zaprzę-
gnięto do sań konie, załadowa-
liśmy najpotrzebniejsze rzeczy, 
jakie zdołaliśmy w  pośpiechu 
zabrać. Przy straszliwym mro-
zie, popędzani, ruszyliśmy do 
oddalonego o  30 km Przemy-
śla. Był przeraźliwy ziąb. Na 
miejscu na bocznicy kolejowej 
stały bydlęce wagony, jak się 
później okazało przeznaczone 
dla nas. Dołączyliśmy do resz-
ty przerażonych ludzi, którzy, 
tak jak my, nie wiedzieli, co się 
dzieje. Spotkaliśmy tam resztę 
naszej rodziny. Był stryj, wu-
jostwo, zarówno od strony oj-
ca, jak i  mamy, z  rodziny Ko-
walskich. Wszyscy wystrasze-
ni, zatrwożeni. Zapakowano 
nas, stłoczono jak zwierzęta do 
tych wagonów, gdzie drewnia-
ne prycze, zakratowane małe 
okienka, dziura wycięta do za-
łatwiania potrzeb fizjologicz-
nych, ścisk, przeplatane pła-
czem i  lamentem potęgowa-
ły strach. Po załadowaniu wa-
gonów zaryglowano łańcucha-
mi drzwi, pozakładano kłódki. 
Usłyszeliśmy gwizd i  trans-
port ruszył w  nieznanym kie-
runku. Ludzie płakali, krzycze-
li. Dla wielu z nas były to ostat-
nie chwile na ziemi polskiej. 
Jechaliśmy ponad 3 tygodnie. 
W czasie podróży ludzie umie-
rali, rodziły się dzieci. Było tak 
zimno, że ludzie przymarzali 
do desek wagonowych, zmar-
łych wyrzucano z  wagonów. 
Wszyscy cierpieli straszliwie – 
tego się nie da opisać. Dotarli-
śmy, aż za Ural. Stamtąd sania-
mi, przy straszliwych mrozach, 
przetransportowano nas i  za-
kwaterowano w  barakach. Po 
kilkadziesiąt osób w  niewiel-
kich pomieszczeniach. Po kilku 
dniach wypędzono wszystkich 
nadających się do pracy, do wy-
rębu lasów. Była to bardzo cięż-
ka praca. Do tego trzeba było 
wypracowywać normy. Zmia-
ny klimatyczne, głód i  ciężkie 
mrozy, były przyczyną zdzie-
siątkowania naszych rodaków. 
Umierali i młodzi i starsi. Wy-
cieńczeni chorobami, głodem, 
morderczą pracą nie wytrzy-

mywali tak ciężkich warun-
ków. Moi rodzice początkowo 
pracowali razem, jednak trwa-
ło to krótko, bo zaraz ojca za-
brali, ze wzglądu na jego fach 
w ręku, do naprawiania i wyra-
biania butów, a potem do woj-
ska. Mama została sama z  na-
szą trójką. Mnie i moje rodzeń-
stwo, razem z innymi dziećmi, 
w  godzinach pracy „przecho-
wywano” w takich niby „przed-
szkolach”. Były tam wszystkie 
nacje narodowościowe, zarów-
no z Europy, jak i z Azji. Mama 
dbała o  nas jak mogła, ciężko 
pracując ponad siły, zdobywa-
ła dla nas choć trochę pożywie-
nia. Tak znosiliśmy tę gehen-
nę syberyjską, żyjąc w nadziei, 
że może kiedyś powrócimy do 
Polski, do naszej ukochanej Oj-
czyzny. Tak minęły dwa lata. 
Nastał rok 1942. Tych, co zo-
stali przy życiu, przetranspor-
towano w  głąb Rosji. Z  rodzi-
ny Burdziaków nikt oprócz nas 
nie przetrwał, jedynie od stro-
ny mamy, czyli z  rodziny Ko-
walskich, zaledwie parę osób. 
Tam w Rosji było już trochę le-
piej, przynajmniej na począt-
ku. Mama pracowała w  mły-
nie, my dzieci pomagaliśmy 
w kołchozie. Najgorzej było zi-
mą. Byliśmy często tak głod-
ni, że podkradanie zwierzę-
tom jedzenia było normą. Naj-
gorsze jednak miało się wyda-
rzyć. Mama ciężko zachorowa-
ła. Wycieńczony, spracowany 
organizm i  brak lekarstw spo-
wodowały, iż w ogóle nie mia-
ła szans na walkę z  chorobą. 
Zmarła w  nocy, po tym, jak 
przemarzła doszczętnie pod-
czas przeprawy przez rzekę. 
Miała zaledwie 32 lata. Zosta-
liśmy całkiem sami i wtedy za-
częła się walka o  przetrwa-
nie. Zostaliśmy pozostawieni 
na pastwę losu. Błąkaliśmy się, 
jak bezdomne zwierzęta, głod-
ni, zmarznięci, skazani na po-
niewierkę i  ogromną nędzę. 
Mamę pochowano pod brzóz-
kami, tam nikt nie kopał gro-
bów. Nawet nie wiem, gdzie jest 
jej grób. Zdani sami na siebie 
biedowaliśmy strasznie. Głod-

ni, przerażeni myśleliśmy, że 
przyjdzie nam umrzeć. Na do-
miar złego zostaliśmy pozba-
wieni dachu nad głową. Kto 
wtedy przejmował się dziećmi 
bez opieki dorosłych? Nie miał 
kto o  nas zawalczyć. Jednak 
w  tym nieszczęściu los się do 
nas uśmiechnął. To opatrzność 
czuwała nad nami. Do naszego 
miejsca pobytu trafili Rosjanie 
wysiedleni z  Leningradu. Ra-
zem z nimi przybyła pewna ko-
bieta, również Rosjanka, miała 
na imię – Marusia. Miała przy 
sobie tylko córkę Ninę, męża 
straciła na froncie, a  o  swoich 
dwóch synach nic nie wiedzia-
ła. Miała tyle samo lat, co na-
sza mama i prawie tak ogrom-
ne serce, jak ona. Tak się prze-
jęła naszym losem, że przygar-
nęła nas do siebie. Dziś już nie 
żyje, ale ja będę jej wdzięczny 
do końca swoich dni. W  1943 
roku odnalazł nas mój ojciec. 
Już wtedy mówił o  Katyniu, 
o  tym, co się dzieje na świe-
cie. Myśmy nic nie wiedzie-
li, zresztą, gdy ojciec przykazał 
nam te informacje, nic nie mo-
gliśmy nikomu powtarzać. Nie 
mogliśmy z nikim na ten temat 
rozmawiać. Nawet nie wszyst-
ko wówczas rozumiałem. Mo-
gliśmy przecież przypłacić ży-
ciem. Ojciec cierpiał z  powo-
du utraty swojej ukochanej żo-
ny, ale cieszył się choć z tego, że 
my jesteśmy cali. A że był czło-
wiekiem wielkiego honoru i za-
gorzałym katolikiem, poprzy-
siągł Marusi, że jeśli pomoże 
jego dzieciom do końca wojny, 
to zabierze ją do Polski i wtedy 
on zaopiekuje się nią i jej rodzi-
ną. Sam musiał wracać do woj-
ska. Przeżyliśmy tylko dzięki 
niej. Było nam już lepiej. Dba-
ła o  nas, jak mogła. Choć by-
ło ciężko, jakoś jej się udawa-
ło zdobyć pożywienie, ubrania. 
Była zaradną kobietą. I tak do-
trwaliśmy do końca wojny. Oj-
ciec, tak jak obiecał, wrócił po 
nas. Ożenił się z  Marusią i  za 
wszelką cenę chciał wracać 
w swoje rodzinne strony.” – tak 
wspomina pan Władysław po-
byt na nieludzkiej syberyjskiej 
ziemi i dodaje szybko „w moich 
wspomnieniach wracam pa-
mięcią do moich bliskich, któ-
rzy nie powrócili stamtąd. My-
ślę o  mojej mamie, krewnych, 
znajomych, którzy zginęli tylko 
dlatego, że byli Polakami. Tam 
zostali pochowani, w  nieludz-
ki sposób, gdzieś pod brzoza-
mi, bez grobów, w zaspach sy-
beryjskiego śniegu - a tak bar-

dzo marzyliśmy wszyscy, aby 
powrócić do Polski.”

W rodzinne strony 
za wszelką cenę
„Wracaliśmy więc do Polski. 
Przekraczając granicę cieszyli-
śmy się niezmiernie. Nasze ma-
rzenia się spełniły. Schorowa-
ni, obdarci, wycieńczeni, ale 
bardzo szczęśliwi, że jesteśmy 
w Polsce. W Przemyślu zajął się 
nami Polski Urząd Repatria-
cyjny, który dawał możliwość 
wyjazdu na ziemie zachodnie 
lub w inną część Polski. Ojciec 
jednak chciał wracać na ojco-
wiznę. Nie chciał nawet słyszeć 
o innym miejscu. Łudził się, że 
będzie tak, jak dawniej. Bardzo 
chciał powrócić w  swoje ro-
dzinne strony, chociaż nama-
wiano go, że przecież ma fach 
w ręku, że łatwiej mu będzie za-
cząć wszystko od nowa. Ale on 
był uparty. Do domu i koniec. 
Pojechaliśmy więc do domu. 
Jakież było nasze rozczarowa-
nie, kiedy dotarliśmy na miej-
sce. Domu nie było, wsie spa-
lone, a  grasujący banderowcy 
nie dawali żyć Polakom. Z  je-
go oszczędności ulokowanych 
w  banku też nic nie pozosta-
ło. Marusia także lamentowała: 
„Gdzie Ty mnie przywiozłeś?”- 
płakała. Nie mając wyjścia, za-
mieszkali u kuzynostwa. Ja po-
szedłem do krewnych, tam za 
przysłowiowy wikt i opierunek 
pomagałem na roli. Oni mo-
zolnie zaczynali wieść w miarę 
normalne życie. Na świat przy-
szła trójka dzieci. U ciotki mia-
łem dobrze. Byłem tam dwa la-
ta. Chodziłem do szkoły. Dora-
stałem. W wieku 17 lat powoła-
no mnie do brygady SP. To by-
ła organizacja, która pomagała 
w  odbudowie państwa. Trafi-
łem do Oświęcimia do 11 bry-
gady POSP. Po siedmiu mie-
siącach poszedłem do pracy 
w  transporcie leśnym, ale, jak 
wszyscy niepełnoletni, praco-
wałem za grosze. Po skończe-
niu 18 roku życia zacząłem za-
rabiać prawdziwe pieniądze. 
Dostałem talon na rower. Ku-
piłem sobie swój pierwszy no-
wy garnitur. Byłem samowy-
starczalny. Pomagałem rodzi-
com. Niedługo potem powo-
łali mnie do wojska. Najpierw 
byłem w  szkole podoficerskiej 
w  Ciechanowie, później służy-
łem w Warszawie. Gdy wysze-
dłem z  wojska, zacząłem bu-
dowę domu. Swojego własne-
go. To było moje marzenie. Bu-
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dowałem dom, ciężko praco-
wałem na roli. Wtedy właśnie, 
podczas pracy w polu, zobaczy-
łem pierwszy raz moją przy-
szłą żonę. Była bardzo młoda 
i bardzo ładna, miała niespełna 
18 lat. Mieszkała w  sąsiedniej 
wsi. Od razu mi się spodoba-
ła. Zagadnąłem do niej, chcia-
łem podwieźć do domu rowe-
rem, ale ona nie chciała ze mną 
rozmawiać. Była płochliwa jak 
owieczka. Tylko się zarumie-
niła i uciekła.” – śmieje się pan 
Władysław. „Co mnie będzie 
jakiś dorosły mężczyzna za-
czepiał. Był przecież sporo ode 
mnie starszy.”- dodaje pani Sta-
nisława zaczepnie.

To była decyzja życia
„Budowa domu mi nie szła. 
Brak pieniędzy, ciężkie czasy. 
Był rok 1958, dostałem zapro-
szenie na wesele do mojego ku-
zyna, który mieszkał tu w Po-
sadzie. Uzbierałem trochę pie-
niędzy i pojechałem. Choć zo-
stawiłem obsiane pole i rozpo-
czętą budowę domu, to szybko 
przekonałem się, że tu na zie-
miach zachodnich jest inaczej. 
Jest praca, ludziom żyje się ła-
twiej. Wiedziałem, że tam u oj-
ca nie mam żadnych perspek-
tyw, że jak tam wrócę, to będę 
się borykał, jak on. Zostałem 
więc. Z dnia na dzień dostałem 
posadę w  kopalni. Zamieszka-
łem u kuzyna. Strasznie podo-
bała mi się ogromna koparka. 
Nie znałem przecież wcześniej 
przemysłu. Wszystko było dla 
mnie nowe, nieznane. Mówi-
łem sobie, Boże, żebym mógł 
na tej maszynie pracować. Mo-
je marzenie się ziściło. Praco-
wałem, a  jakże, prawie przez 
40 lat, w  trakcie których zdo-
byłem wiele uprawnień, papie-
rów mistrzowskich, uczestni-
czyłem w  kursach, począwszy 
od operatora zwałowarki, po 
inne maszyny górnicze. Swoim 
doświadczeniem zawodowym, 
pracując jako brygadzista, dzie-
liłem się z  wieloma młodymi 
ludźmi. Ale to nie koniec nie-
spodzianek” – śmieje się pan 
Władysław. „Wracam pewnego 
dnia z pracy, patrzę, a tu moja 
ulubienica z  dawnych czasów, 
ta, którą kiedyś zaczepiałem 
wiesza pranie przy sąsiednich 
zabudowaniach. Jakież było 
moje zdziwienie. Zaraz rozpy-
tałem, co i jak, i dowiedziałem 
się, że to Stasia, że przyjechała 
tu do siostry tylko na wakacje. 
Nie, takiej okazji już nie mo-

głem przepuścić” – śmieje się 
pan Władysław.

Szkoła przetrwania
„Wcale nie było mi wtedy do 
śmiechu. Miałam nakaz pracy 
w  Przemyślu. Ciężkie i  tragicz-
ne dzieciństwo za sobą.”- do-
daje pani Stanisława. „Urodzi-
łam się też w lutym, tak jak mój 
mąż, tyle, że w 1941 roku w nie-
wielkiej miejscowości Piątkowa, 
oddalonej o  2 km od miejsco-
wości mojego męża. Jednak los 
chciał, aby nasze ścieżki życia 
spotkały się tutaj na ziemiach 
zachodnich. Był więc 1941 rok. 
Trwała wojna. Niewiele pamię-
tam z  tamtych czasów. Rodzice 
pracowali na roli. Mieli niewiel-
kie gospodarstwo. W domu by-
ła nas czwórka rodzeństwa. Ja 
przyszłam na świat jako trze-
cie dziecko. W pamięci utkwiły 
mi czasy powojenne. Szczegól-
nie banderowcy, którzy rabowa-
li, plądrowali, mordowali i gnę-
bili Polaków tam mieszkają-
cych. Ojciec zachorował na dur 
brzuszny, a Ukraińcy zamiast go 
leczyć, podali mu truciznę. Jed-
nego Polaczka mniej, mawia-
li. Mama została sama z  naszą 
czwórką. Przygarnęła nas bab-
cia. Banderowcy tak uprzykrzali 
życie Polakom, że nie mogliśmy 
normalnie żyć. Na noc uciekali-
śmy spać do lasu. Chowaliśmy 
się w krzakach. Czuwaliśmy ca-
łe noce. Grabili nam całą żyw-
ność, palili domy, gwałcili. By-
liśmy wykończeni. W końcu ge-
henna się skończyła, wkroczyło 
wojsko polskie i  pilnowało po-
rządku. Jak to przy wojsku, mie-
liśmy co jeść, czuliśmy się bez-
pieczniej. Jednak nie za długo 
cieszyliśmy się lepszym życiem. 
Mama zachorowała na gruźlicę. 
Z  dnia na dzień słabła. Ostat-
kiem sił dbała o nas, jak mogła. 
Babci już nie było na świecie. 
Musiałam iść na służbę. Pilno-
wałam dzieci u  dalekich krew-
nych. Sama jeszcze potrzebowa-
łam opieki, ale cóż mama mo-
gła poradzić. Tam miałam cho-
ciaż jedzenie. Nie było nas stać 
na lekarza, na lekarstwa. Ma-
ma wkrótce zmarła. Zostaliśmy 
sami na świecie. Najstarsza sio-
stra miała 12 lat. Z początku to 
ona opiekowała się nami, z po-
mocą opieki społecznej, któ-
ra raz na jakiś czas przywozi-
ła worek mąki, cukru czy ziem-
niaków. W końcu trafiliśmy do 
rodzin zastępczych. Było nam 
tam w  miarę dobrze. Stamtąd, 
dzięki zainteresowaniu naszej 

nauczycielki ze szkoły, trafili-
śmy do pogotowia opiekuńcze-
go, a stamtąd do domu dziecka. 
Na rodzinę nie mogliśmy liczyć, 
oni sami ledwo wiązali koniec 
z końcem. Wszędzie była strasz-
na bieda. W  domu dziecka, 
choć dyscyplina była jak w woj-
sku, czyli sprzątanie, odrabia-
nie lekcji, wszystko na czas, 
mieliśmy jednak to, co najważ-
niejsze, dach nad głową i mini-
mum normalności. Skończyłam 
podstawówkę, poszłam do kra-
wieckiej szkoły w  Przemyślu. 
Uczyłam się zawodu. Chciałam 
jak najszybciej wyrwać się z te-
go jarzma, z  tej dyscypliny. Po 
skończeniu szkoły dostałam na-
kaz pracy w Przemyślu. Ale było 
lato, miałam tu, na ziemiach za-
chodnich, siostrę. Tak pragnę-
łam przyjechać do niej choć na 
krótki czas. Przyjechałam więc 
tylko na wakacje, a zostałam do 
dziś, ale najważniejsze, że spo-
tkałam tu swoją drugą połów-
kę.” – śmieje się pani Stanisława.

Już na zawsze razem
„Ślub wzięliśmy w  1959 roku. 
Najpierw mieszkaliśmy u  sio-
stry w  małym pokoiku, ale 
najważniejsze, że byliśmy ra-
zem. Byliśmy szczęśliwi, że ma-
my siebie. Szybko nadarzyła się 
okazja, aby zamieszkać w  do-
mu, który zajmujemy do dziś. 
Był w opłakanym stanie. Praw-
dziwa ruina. Zawalony strop, 
zdemolowany. Tak, to był naj-
bardziej zaniedbany dom w ca-
łej Posadzie! Ale my nie mieli-
śmy wyjścia. Zakasaliśmy więc 
rękawy i  z  młodzieńczym za-
pałem rzuciliśmy się do pracy. 
Odbudowaliśmy go prawie ca-
łego na nowo. Ile wyrzeczeń, 
potu i pracy nas to kosztowało, 
wiemy tylko my.” – podkreśla 
pani Stanisława. „Nieważne czy 
w dostatku, czy w biedzie, waż-
ne, że razem” – dodają zgodnie 
obydwoje. „Pracowaliśmy cięż-
ko, nie oglądaliśmy się za sie-
bie. Stąd jeszcze pomagaliśmy 
rodzinie męża. Uczyliśmy się 
wszystkiego, jak gospodarzyć, 
wychowywać dzieci. Nie mie-
liśmy przecież pomocy. 
Niedługo na świat przy-
szła nasza pierwsza córka 
– Irena. Nasze szczęście 
było ogromne. Bez me-
bli, potrzebnych rzeczy 
ciężko było funkcjo-
nować, ale my nie pod-
dawaliśmy się. Ciągle 
na pożyczkach, nie by-
ło lekko. Jednak z bie-
giem czasu było coraz 
lepiej. Dobieraliśmy 
ziemię. Staraliśmy się 
jak najlepiej sobie ra-
dzić. Urodził nam się 
syn – Bogdan. Po pa-
ru latach nasza rodzina 
znowu się powiększyła. 
Na świat przyszłą córka – 
Bożena.” – wspominają. 
Pani Stanisława zajmo-
wała się domem, wycho-
waniem dzieci. Musia-

ła także dbać o  gospodarstwo. 
Dziś, dzięki opłacaniu składek 
rolniczych, ma swoją uczciwie 
wypracowaną emeryturę, ale 
w  międzyczasie zdobyła rów-
nież kwalifikacje rolnicze. Pan 
Władysław pracował w  kopal-
ni. Dużo obowiązków spoczy-
wało więc na pani Stanisławie. 
„Dzieci i rodzina była i jest dla 
nas najważniejsza. Tak bardzo 
o nich dbaliśmy. Za wszelką ce-
nę chcieliśmy, aby miały lepiej 
niż my. Wpajaliśmy im zasa-
dy, według których mieli postę-
pować. Szczególny nacisk kła-
dliśmy na to, aby zdobyły so-
lidne wykształcenie. I tak na-
sze marzenia się spełniły. Cała 
trójka naszych dzieci ukończy-
ła studia. Spełniają się zawodo-
wo. Pozakładali swoje rodziny. 
Teraz pomagają nam, jak mo-
gą. Dobrze ich wychowaliśmy. 
Są naszą prawdziwą podporą. 
Jesteśmy z nich bardzo dumni. 
A nasze wnuki są naszą chlubą. 
Mamy ich ośmioro, plus nasz 
rodzynek, jedyna prawnuczka.” 
– mówią chórem. Dzisiaj pań-
stwo Burdziak odpoczywają 
na zasłużonej emeryturze. Pan 
Władysław mówi, że podziwia 
żonę za hart ducha i  siłę, jaką 
ma. Ona z  kolei mówi, że bez 
niego nie dałaby rady. Zgodnie 
podkreślają, że są zahartowa-
ni przez to, co musieli przejść 
w  życiu. Obydwoje niezwy-
kle sympatyczni, serdeczni lu-
dzie. Choć choroby pana Wła-
dysława nie oszczędzają, to on 
nie poddaje się. Kolejne opera-
cje są efektem zwyrodnień, ja-
kich nabawił się podczas poby-
tu na Syberii i ciężkiej pracy, ja-
ką wykonywał przez całe życie. 
Za swój wysiłek otrzymał wie-
le medali i  odznaczeń. Należą 
do nich: Zło-
ty Krzyż 
Z a s ł u -

gi nadany w 1983 roku Uchwa-
łą Rady Państwa za wyróżniają-
cą się pracę w  górnictwie, Or-
der Sztandaru Pracy, wiele od-
znaczeń „zasłużony pracownik 
Turowa” oraz Krzyż Zesłań-
ców Sybiru nadawany Sybira-
kom przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej. Dziś, tak jak 
i przez całe życie, tryskają opty-
mizmem. Dbają o  ogródek. 
Spotykają się z  dziećmi. Urzą-
dzają spotkania okolicznościo-
we z  okazji urodzin, imienin 
czy rocznic, podczas których 
serwują własnoręcznie wyko-
nane smakołyki, począwszy od 
wędliniarskich, po przepyszne 
wypieki. Wszystkie własnej ro-
boty, według starych sprawdzo-
nych receptur przekazanych 
z pokolenia na pokolenie, są nie 
lada atrakcją dla całej rodzi-
ny. Utrzymują również bardzo 
serdeczny i wyjątkowy kontakt 
z  córką Marusi – Niną, prze-
cież łączą ich te same tragiczne 
wspomnienia. Mówią, że Posa-
da to ich miejsce na ziemi. Prze-
żyli tu najszczęśliwsze lata swo-
jego życia. „Tu jest nasz dom. 
Przybyliśmy tu w  poszukiwa-
niu lepszego życia i choć bywa-
ło różnie, to bilans wychodzi na 
plus.” – śmieją się oboje.

Państwu Stanisławie i  Wła-
dysławowi Burdziak życzymy 
wielu radosnych chwil w życiu. 
Samych szczęśliwych i  pogod-
nych dni, ale przede wszystkim, 
dużo, dużo zdrowia i uśmiechu 
na co dzień oraz radości z dzie-
ci, wnuków i prawnuków.

Redakcja

Redakcja Biuletynu „Bogatynia” 
składa państwu Burdziak serdeczne 
podziękowania za przekazane informacje 
i poświęcony czas niezbędny do 
opracowania tego materiału oraz 
życzy kolejnych wielu lat przeżytych 
wspólnie w zdrowiu i szczęściu.
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W czwartek 15 listopada 2012 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpoczął się Festiwal Piosenki Dzie-
cięcej „Jesienny Liść”.

W Festiwalu wzięło udział po-
nad 150 uczestników z  przed-
szkoli, oddziałów przedszkol-
nych oraz szkół z  terenu Mia-
sta i  Gminy Bogatynia. Dzieci 
zaśpiewały piosenki tematycz-
ne związane z  jesienią. Usły-
szeliśmy utwory pełne uśmie-
chu i  jesiennych promieni sło-

necznych, które przypomnia-
ły publiczności zgromadzo-
nej w  Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury, że właśnie wkracza-
my w  tę kolorową porę roku. 
„Jesienny Liść” miał charakter 
przeglądu, dlatego też występy 
nie podlegały ocenie jury. Każ-
dy z uczestników festiwalu oraz 

ich opiekunowie, oprócz mi-
łej zabawy, otrzymali okolicz-
nościowy dyplom oraz słodki 
upominek, natomiast każda in-
stytucja pamiątkową statuetkę. 
Składamy serdeczne podzięko-
wania dyrektorom, pedagogom 
oraz opiekunom za przygoto-
wanie dzieci do występów ar-
tystycznych.

Znajdź swoje dziecko na 
www.bok.art.pl

Festiwal Piosenki Dziecięcej

Jesienny Liść
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8 listopada 2012 r. powitaliśmy gości i publiczność Międzynarodo-
wego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”. Już 
po raz siódmy mieliśmy przyjemność zaprosić wykonawców z tere-
nu „Małego Trójkąta” oraz dawnego województwa jeleniogórskie-
go do wykonania wokalnych prezentacji scenicznych.

Festiwal muzycznie rozpoczę-
ła Zakładowa Orkiestra Dę-
ta PGE GiEK S.A. Oddział Ko-
palnia Turów pod batutą Pana 
Jerzego Bzowskiego. W  zma-
ganiach konkursowych wzięły 
udział osoby, dla których śpiew 
to pasja wypełniająca wolne 
chwile, pozwalająca na wspól-
ne spotkania i  czynny udział 
w  życiu społeczności lokalnej. 
Uczestnicy, propagując ama-
torską działalność artystyczną, 
podarowali publiczności chwi-
leczkę zapomnienia, prezentu-
jąc utwory o  tematyce ludowej 
i folkowej. Usłyszeliśmy kreso-
we i  lwowskie brzmienia, cza-
sami gdzieś zasłyszane, a  czę-
stokroć już zapomniane, a na-
wet nieznane współczesnemu 
pokoleniu. Podczas Festiwa-
lu, specjalnie dla publiczności, 
przeprowadzone zostały kon-
kursy, których laureaci otrzy-
mali upominki rzeczowe. Mię-
dzynarodowy charakter Fe-
stiwalu stanowił prawdziwą 
mozaikę kulturową, a  przede 
wszystkim był ważnym ele-
ment integracji oraz współpra-
cy transgranicznej. W VII Mię-
dzynarodowym Festiwalu Pio-
senkarzy Dojrzałych „Śpiewa-
jący Seniorzy” wzięło udział 
ponad 150 wykonawców, zaś 
łącznie gościliśmy około 350 
widzów. W poszczególnych ka-
tegoriach konkursowych wyło-

nieni zostali laureaci, których 
przedstawiamy poniżej:

w  kategorii soliści i  duety na-
grodzeni i wyróżnieni zostali:
•	 Waldemar Sikora 

z Pieńska - I miejsce
•	 Weronika Dacyszyn 

i Elżbieta Górak 
z Radostowa - I miejsce

•	 Kazimierz Marszał 
z Bogatyni - II miejsce

•	 Bogusława Taszarek 
z Dłużyny Dolnej 
- II miejsce

•	 Elżbieta Górak 
z Radostowa - III miejsce

•	 Weronika Dacyszyn 
z Radostowa - III miejsce

•	 Irena Szostak z Bogatyni 
- wyróżnienie

•	 Maria Maszewska 
z Henrykowa - 
nagroda specjalna

•	 Maria Maszewska 
z Henrykowa - 
nagroda specjalna za 
niepowtarzalną interpretację 
prezentowanych piosenek.

w kategorii zespoły nagrodzeni 
i wyróżnieni zostali:
•	 Zespół „MALWY” 

z Włosienia - I miejsce
•	 Zespół „LASOWIANIE” 

z Pieńska - I miejsce
•	 Zespół „JUBILACI” 

z Bogatyni - II miejsce
•	 Zespół „MARYSIEŃKI” 

z Radostowa - II miejsce

•	 Chór „NIEZAPOMINAJKI” 
z Bogatyni - III miejsce

•	 Zespół „ROZMARYN” 
z Markocic - III miejsce

•	 Zespół 
„DZIAŁOSZYNIANKI” 
z Działoszyna - wyróżnienie

•	 Zespół „JARZĘBINA” 
z Zawidowa - wyróżnienie

•	 Zespół „WENA 
SENIOR” ze Zgorzelca 
- nagroda specjalna za 
prezentację własnych 
utworów muzycznych.

Serdecznie gratulujemy!

Prezentacje sceniczne ocenia-
ło jury w składzie: Bożena Ma-
zowiecka - Przewodnicząca Ju-
ry - Kierownik Domu Kultu-
ry w Zatoniu – wokalistka, Je-
rzy Bzowski – Kapelmistrz Za-
kładowej Orkiestry Dętej PGE 
GiEK S.A. Oddział KWB Tu-
rów w Bogatyni, Ryszard Druż-
biak - Kapelmistrz Orkiestry 
Reprezentacyjnej PGE GiEK 
S.A. Oddział Elektrownia Tu-
rów w  Bogatyni, Andrzej Lip-
ko - Wiceprzewodniczący Ra-
dy Gminy i Miasta Bogatynia.

Organizator Festiwalu: Boga-
tyński Ośrodek Kultury

Sponsorzy: Urząd Miasta 
i  Gminy Bogatynia, PGE Gór-
nictwo i  Energetyka Konwen-
cjonalna S.A. Oddział KWB 
Turów, Rada Osiedla nr 1 w Bo-
gatyni, Rada Gminy Bogatynia, 
Andrzej Lipko.

Patronat honorowy: Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia.

Więcej na www.bok.art.pl

VII Międzynarodowy Festiwal 
Piosenkarzy Dojrzałych

Śpiewający 
Seniorzy
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Stowarzyszenie Silne Kobiety Bogatyni 25 października uczestniczy-
ło w konferencji „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku 2012”. Na kon-
ferencji w  Bolesławcu zostały także rozdane nagrody konkursu pt. 
„Aktywność Kobiet 2012”.

Stowarzyszenie Silne Kobiety 
Bogatyni reprezentowały Panie 
Katarzyna Kaczor oraz Anna 
Olejarz. Była to doskonała oka-
zja, aby wymienić się doświad-
czeniami z  innymi kobietami, 
reprezentantkami świata biz-
nesu, gospodarki, życia lokal-
nego.

Stowarzyszenie SKB nieustan-
nie rozwija swoją misję, a  za-
łożone cele statutowe bardzo 
w tym pomagają. Udział w  ta-
kich wydarzeniach jest bardzo 
budujący i daje siłę do dalszego 
działania, a także rozwoju sto-
warzyszenia.

Kino Forum w Bolesławcu go-
ściło kobiety, których działania 

i  inicjatywy są istotne dla ak-
tywizacji innych pań i integro-
wania społeczności lokalnych 
– zarówno w miastach, jak i na 
obszarach wiejskich naszego 
województwa.

Organizatorami wydarzenia 
było Stowarzyszenie Aktyw-
ność Kobiet na Dolnym Śląsku, 
(z którym Silne Kobiety Boga-
tyni aktywnie współpracują) 
oraz Prezydent Miasta Bole-
sławiec. Konferencja odbyła się 
pod patronatem Ilony Antoni-
szyn-Klik, podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki.

Sukces I edycji konkursu „Ak-
tywność kobiet na Dolnym Ślą-
sku” oraz wzrost społecznego 

zainteresowania problematyką 
zwiększenia aktywności kobiet 
w życiu publicznym skłonił or-
ganizatorów do poszerzenia za-
sięgu terytorialnego konkursu, 
uwzględniającego poziom za-
angażowania kobiet w  dzia-
łalność polityczną, zawodową, 
gospodarczą i społeczną, o wo-
jewództwa opolskie, śląskie 
i świętokrzyskie.

W  tym roku celem II edycji 
konkursu „Aktywność Kobiet 
–2012” było promowanie i upo-
wszechnianie idei zwiększania 
aktywności kobiet w sferze pu-
blicznej w  zakresie przedsię-
biorczości, a  także aktywno-
ści środowisk lokalnych i  spo-
łecznych w zwiększeniu udzia-
łu kobiet w życiu zawodowym, 
społecznym i gospodarczym.

Na uroczystości pojawi-
li się m.in. podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Gospodar-
ki Ilona Antoniszyn-Klik (jed-
na z inicjatorek powstania sto-
warzyszenia oraz projektu Ak-
tywność Kobiet na Dolnym 
Śląsku), wicewojewoda dolno-
śląski Ewa Mańkowska, woje-
wódzki komendant OHP Piotr 
Olchówka, posłanka na Sejm 
RP Aldona Młyńczak. Imprezę 
uświetnił recital Olgi Bończyk.

Serdecznie zapraszamy na spektakl komediowy pt. ”Andropauza 2”, 
który odbędzie się 20 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowisko-
wej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

„Nie ma niewiast w naszej cha-
cie”… dopóki się nie pojawią. To 
właśnie kobieta determinuje lo-
sy pięciu sympatycznych boha-
terów w sile wieku!
Przed nami przygody roztań-
czonych, rozśpiewanych i  peł-
nych wigoru pensjonariuszy – 
członków kultowej formacji ta-
necznej „Andropauza Dance”. 
Czy ich przyjaźń przetrwa pró-
bę sił w  zabieganiu o  wzglę-
dy kobiety bezwzględnej i  bez-
względnie pięknej? Czy wśród 
wielu różnic między mężczyzną 
a kobietą może pojawić się jesz-
cze jedna różnica – różnica wie-
ku? Męska rzecz być z  kobietą, 
problem pojawia się wtedy, kie-
dy ona jest jedna, a  ich pięciu. 
Autor, wychodząc z  założenia, 
że nie ma problemów, są tylko 
rozwiązania, zapewnia o szczę-
śliwym zakończeniu. Dla kogo? 
O tym będziecie mogli przeko-
nać się Państwo sami, bo wojna 
płci jest odwieczna i  w  PESEL 
nie zagląda.
Bilety w  cenie 60 zł do nabycia 
w  kasie Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury. Istnieje także moż-
liwość nabywania biletów gru-
powych (dla grup min. 20 osób 
cena biletu wynosi 55 zł). Ser-
decznie i  gorąco zapraszamy 
na niezapomniane spotkanie 
z  teatrem! Organizator: Studio 
ATUT I.A.U.S. Współorganiza-
tor: Bogatyński Ośrodek Kultury

Spektakl teatralny w BOKu

Andropauza 2

W sobotę 13 października 2012 r. w Świdnickim Ośrodku Kultury od-
był się Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pięterko”, ma-
jący na celu promowanie uzdolnionej wokalnie młodzieży oraz pre-
zentację ich dorobku artystycznego.

Część konkursowa festiwalu 
obejmowała 15 prezentacji mło-
dych artystów, natomiast gwiaz-
dą wieczoru była Joanna Kwa-
śnik - autorka solowej płyty i lau-
reatka programu X-Factor. Za 
pośrednictwem Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury lokalna woka-
listka z  grupy „Yamayka”- Iza-
bela Wieczorek (lat 17) przygoto-
wywana przez Panią Bożenę Ma-
zowiecką, zgłosiła chęć udzia-
łu w części konkursowej ogólno-
polskiego festiwalu w  Świdnicy, 
który adresowany jest do osób 
w wieku od 17 do 26 lat.
Rada Artystyczna, spośród zgło-
szeń nadesłanych podczas wrze-
śniowych eliminacji, wyłoni-
ła do konkursu 15 prezentacji, 
w których znalazł się utwór na-
szej reprezentantki. W ocenie in-
struktorów jest to duże osiągnię-

cie, biorąc pod uwagę wiek wo-
kalistki oraz jej niewielkie do-
świadczenie w  prezentacjach na 
żywo. Młoda artystka wykonu-
jąc utwór „Brzydcy”, entuzja-
stycznie przyjęty przez festiwa-
lową publiczność, godnie repre-
zentowała nasz Ośrodek Kultu-
ry wśród talentów z całego kraju. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Bogatyński Ośrodek Kultury

Izabela Wieczorek 
na Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki

Stowarzyszenie Silne Kobiety Bogatyni

Aktywność kobiet
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18 listopada br. po raz trzeci zespół wokalny Yamayka, z Domu Kul-
tury w Bogatyni, zaprezentował swoje interpretacje utworów muzy-
ki popularnej na „Międzygminnym Konkursie Piosenki Polskiej”. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w  Węglińcu już po raz 
czwarty ogłosił konkurs pol-
skiej piosenki, dzięki, któremu 
dzieci i młodzież z gmin powia-
tu zgorzeleckiego konfrontują 
swoje umiejętności artystyczne 
i  estradowe prezentując wybra-
ne utwory. W  niedzielę o  godz. 
15.30 odbył się koncert finało-
wy w  Węglinieckim Centrum 
Kultury, na którym zaprezen-
towało się 26 solistów i  8 grup 
wokalnych. Członkinie zespo-
łu Yamayka przygotowywane 
przez kierownika Domu Kultury 
- Panią Bożenę Mazowiecką, za-
prezentowały łącznie 7 utworów 
w dwóch kategoriach. Jako grupa 
wokalna zespół Yamayka w skła-
dzie: Klaudia Gawryło, Izabela 
Wieczorek, Agata Jurewicz, Kla-
ra Kisiel, Wiktoria Marko, zdo-
był II miejsce z  utworem „Ży-

cie cudem jest” z repertuaru ze-
społu DESU. W  tej samej kate-
gorii III miejsce zajął duet Klau-
dii Gawryło i Izabeli Wieczorek 
z piosenką „Rękawiczki” Joanny 
Zagdańskiej. Jako solistki dziew-
częta wyśpiewały kolejno: Wik-
toria Marko (w kat. 7-10 lat) – III 
miejsce z piosenką Majki Jeżow-
skiej „Laleczka z saskiej porcela-
ny”; Agata Jurewicz (w kat.15-19 
lat) – II miejsce z utworem Blue 
Cafe „Niewiele mam”. Natomiast 
pierwszą lokatę w kategorii 11-14 
lat zajęła Klara Kisiel wykonu-
jąc przebój Patrycji Markowskiej 
„Świat się pomylił”. Na szczęście 
o  pomyłce jury nie było mowy 
i przygotowania oraz umiejętno-
ści wokalne dziewcząt z lokalne-
go zespołu Yamayka zostały do-
cenione. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatkom konkur-
su i życzymy dalszych sukcesów!

Międzygminny Konkurs Piosenki Polskiej

Sukces Yamayki
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Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Kaczor, Anna Olejarz, 
Ilona Antoniszyn - Klik, Piotr Roman.
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103 młodych badmintonistów z  21 klubów wzięło udział w  Krajo-
wym Turnieju Juniorów i  Młodzików, który odbył się w  dniach 10-
11 listopada 2012 roku w  Ostrowie Wielkopolskim. Nasz klub UKS 
Smecz Bogatynia reprezentowało dwoje zawodników.

Najlepszy wynik osiągnął Mar-
cin Nowak, który zdobył złote 
medale. Pierwszy, w  grze sin-
glowej, drugi w  mikście w  pa-
rze z  Klaudią Sochą z  Jeleniej 
Góry. Marcin aktualnie po-
siada 11 miejsce w  rankingu 
w Polsce w swojej kategorii. Na 
tym turnieju został rozstawio-
ny z numerem 1 ponieważ nie 
było zawodników wyżej noto-
wanych. Wygrał i zajął 1 miej-
sce, ale nie było wcale tak ła-

two. W  grze finałowej prze-
grywał już 0:5 i w konsekwen-
cji przegrał tego seta z Barkiem 
Szukałą z  Przezimierowa. Ale 
przegrana 18:21 w  pierwszym 
secie podziałała jak płachta na 
byka i  Marcin w  drugim se-
cie wygrywa aż 21:6. W  trze-
cim utrzymuje wysoki poziom 
swojej gry i osiąga wynik 21:13; 
finałowy mecz 2:1 w  setach. 
W  grze mikstowej też nie by-
ło lekko. W  rundzie finałowej 

także oddali z  Klaudią pierw-
szego seta 18:21, lecz w  pozo-
stałych było lepiej – 21:16 oraz 
21:10. I kolejny turniej Klaudii 
i  Marcina wygrany. Nasza pa-
ra zajmuje aktualnie 3 miejsce 
w rankingu krajowym i praco-
wicie zbiera punkty.

Nasze szkolne reprezentacje 
też zanotowały sukcesy. W Mi-
strzostwach Strefy Jeleniogór-
skiej Szkół Podstawowych, któ-
re odbyły się w  Pisarzowicach 
k/Kamiennej Góry, nasza SP 3 
zajęła 4 miejsce, a Gimnazjum 
nr 2 zajęło 2 miejsce i  wywal-
czyło awans do finału woje-
wódzkiego. O wynikach kolej-
nych turniejów będziemy in-
formować i  jak zwykle zapra-
szamy na naszą stronę www.
smecz-rackets.pl, gdzie można 
obejrzeć szczegółowe wyniki 
z zawodów.

stanley

Drodzy działacze, zawodnicy oraz kibice! Każdy jubileusz jest nie-
zwykłym świętem i wydarzeniem. Jest też okazją do dokonania oce-
ny dotychczasowych osiągnięć naszego klubu oraz wyznaczenia 
nowych celów i zadań. Skłania również do refleksji, wspomnień mi-
nionych lat oraz przemyśleń.

Szanowni Państwo 65 lat dla 
Miejskiego Klubu Sportowego 
Granica Bogatynia, który jest 
najstarszym klubem na tym te-
renie, to niemal epoka, tym bar-
dziej, że przez okres działalno-
ści naszego klubu przetoczy-
ło się trudne koło powojennej 
i teraźniejszej historii. A jednak 
zwyciężyła w tamtym czasie, jak 
i obecnym, rozwaga i wielki za-
pał do pracy oraz umiejętność 
poznawania potrzeb i  zwalcza-
nia trudności. Trud ogrom-
nej pracy i zaangażowania wie-
lu działaczy, nie boję się powie-
dzieć - wspaniałych szalonych 
fanatyków, zawodników oraz 
kibiców na przestrzeni 65 lat 
działalności klubu pozwoliły na 
jego przetrwanie i  istnienie do 
dnia dzisiejszego.

Dzień dzisiejszy to nowe wy-
zwania i nowa rzeczywistość dla 
działaczy, zawodników, kibi-
ców, sponsorów. Uważam, że po 
przemianach ustrojowych, ja-
kie Polska przeszła po 1989 ro-
ku wymuszają na naszych wła-
dzach powiatowych, gminnych, 
działaczach, zawodnikach, kibi-
cach, sponsorach nowego spoj-
rzenia i  większej kreatywności 
w działaniu.

Dzisiejszy jubileusz 65 - le-
cia istnienia naszego klubu, ja-
ki przypada w  2012 roku, jest 
okazją do przekazania byłym 
i  obecnym wspaniałym dzia-
łaczom, zawodnikom, kibicom 
oraz sponsorom ciepłych słów 
uznania i podziękowań za trud 
i  zaangażowanie, jaki na prze-

strzeni 65 lat włożyli w  rozwój 
Miejskiego Klubu Sportowe-
go Granica Bogatynia. To dzię-
ki Wam, waszemu fantastyczne-
mu oddaniu i  zaangażowaniu, 
w  tamtych trudnych oraz dzi-
siejszych latach, nasz klub może 
istnieć i nadal może szkolić du-
że rzesze dzieci i młodzieży od 6 
do 17 roku życia i odnosić spo-
re sukcesy na arenie międzyna-
rodowej, krajowej, wojewódz-
kiej, powiatowej oraz gminnej. 
Za to wszystko chciałbym gorą-
co podziękować i  prosić o  dal-
sze wsparcie i pomoc w działal-
ności naszego klubu. Dziękuję.

Niech na następne lata działal-
ności naszego klubu posłużą 
słowa słynnego piłkarza Juven-
tusu - Cesare Prandellego, który 
powiedział, że: „Czasem musisz 
podnieść ręce do góry i się pod-
dać. Czasami trzeba przyznać, 
że rywal był lepszy od ciebie, że 
to są doświadczenia, z którymi 
trzeba sobie poradzić. Trzeba 

jednak być pewnym, że one cię 
wzmocnią i  pomogą dążyć we 
właściwym kierunku. Porażki 
zdarzają się każdemu piłkarzo-
wi, działaczowi, taki jest właśnie 
sport”.

W  roku tak doniosłym, ze 
względu na obchody 65 - le-
cia istnienia Miejskiego Klu-
bu Sportowego Granica Boga-

tynia życzę wszystkim działa-
czom, zawodnikom, trenerom, 
kibicom, żeby w następnych la-
tach nasz klub nadal z  powo-
dzeniem mógł szkolić młodzież 
oraz chciałbym życzyć awansu 
pierwszej drużyny do III ligi.

Andrzej Lipko„Granica” ma już 65 lat

UKS Smecz Bogatynia

Podwójne złoto 
dla Bogatyni

20 października br. w  Opolu odbyły się Mistrzostwa Młodzików 
w Taekwondo Olimpijskim. Startowało w nich około 100 zawodni-
ków z roczników 2000-2001.

Zawody były rozgrywane 
w konkurencjach sprawnościo-
wych, w  układach formalnych 
tzw.: Poomse oraz w  walkach 
sportowych. Klub Sportowy 
GROM Bogatynia reprezento-
wało pięcioro zdolnych spor-
towców. Dla większości z  nich 
był to pierwszy start na ogólno-
polskich zawodach. Młodzi za-
wodnicy trenujący Taekwondo 
Olimpijskie na co dzień w  ha-
li sportowej Ośrodka Sportu 

i  Rekreacji w  Bogatyni zapre-
zentowali się z  jak najlepszej 
strony, zdobywając kolejno:
•	 Szymaniak Anna – złoty me-

dal
•	 Samelski Maciej – złoty me-

dal
•	 Kochanowska Wiktoria – 

brązowy medal
•	 Rajski Wiktor – brązowy 

medal
•	 Cyran Michał – brązowy 

medal

Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim

Kolejny sukces 
Gromu
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Bartosz Szukała - zdobywca 
III miejsca w juniorach 
młodszych.

Najlepsze miksty na podium.
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Rekordowa ilość dzieci, bo aż 78, ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, wzięła udział w Mistrzostwach Miasta i Gminy Bogatynia 
w Badmintonie. 

Zawody odbyły się w  sobotę 
20. października 2012, a  głów-
nym organizatorem był Ośro-
dek Sportu i  Rekreacji w  Boga-
tyni. Jako pierwsi grę rozpoczę-
li uczniowie ze szkół podstawo-
wych, dla których przygotowano 
6 boisk. W  kategorii dziewcząt 
klas 3-4 zgłosiło się 8 zawodni-
czek. Najlepiej zagrała Justyna 
Sławińska, która w finale poko-
nała Natalię Kazimierską.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt 
klas 3-4 szkół podstawowych: 
Justyna Sławińska, 2. Natalia 
Kazimierska, 3. Estera Łuków, 4. 
Oliwia Topa, 5. Oliwia Lorek, 6. 
Nikola Stefaniak, 7. Aleksandra 
Czarniecka, 8. Agnieszka Choj-
nacka
Wśród licznej grupy chłopców 

z  klas 3-4 bo aż 16 - osobowej, 
dominowali ci, którzy trenują 
w UKS Smecz Bogatynia. W fi-
nale zagrali dwaj bracia – Jakub 
i Dawid Twerd, z których tym ra-
zem lepszy okazał się Dawid.
Klasyfikacja końcowa chłopców 
klas 3-4 szkół podstawowych: 
Dawid Twerd, 2. Jakub Twerd, 
3. Jakub Zaborek, 4. Jan Legięć, 
5-6. Przemysław Mesnerowicz, 
Kacper Tomaszewski, 7-8. Hu-
bert Paszkiewicz, Krystian Tur-
czyn, 9-12. Mikołaj Onyszko, 
Damian Bojarun, Kacper Kida-
łowski, Dawid Olejniczak, 13-16. 
Radosław Tymochowicz, Gra-
cjan Smółka, Jaromir Wysocki, 
Marcin Olesiński
Najliczniejsza była jednak kate-
goria klas 5-6 ze szkół podsta-

wowych, gdzie łącznie zagrało 
32 dziewcząt i chłopców. Wśród 
dziewcząt zwyciężyła Kasia Paw-
łowicz, która w  finale pokona-
ła Hanię Piotrowską. O  drugie 
miejsce Hania przegrała z Liwia 
Szatkowską.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt 
klas 5-6 szkół podstawowych: 
1.Katarzyna Pawłowicz, 2. Li-
wia Szatkowska, 3. Hanna Pio-
trowska, 4. Zuzanna Bilińska, 
5-6. Alicja Węckowska, Alek-
sandra Płocharz, 7-8. Weroni-
ka Szmytka, Danuta Fajfrowska, 
9-12. Milena Wronka, Patrycja 
Górowska, Klaudia Bojarun, Ni-
kola Piela, 13-15. Weronika Szy-
lińska, Wiktoria Skuza, Anita 
Chojnacka
W  kategorii chłopców klas 5-6 
szkół podstawowych rywalizo-
wało 17 graczy. Poziom tej grupy 
była bardzo wyrównany. Domi-
nowali uczniowie ze szkoły pod-
stawowej z Opolna, którzy zdo-
byli 1 i 3 miejsce.
Klasyfikacja końcowa chłopców 
klas 5-6 szkoły podstawowej: Ja-
kub Frankiewicz, 2. Gracjan Wa-
syniak, 3. Karol Pora, 4. Mate-
usz Włodarczyk, 5-6. Dominik 
Skwarczyński, Dawid Sławiński, 
7-8. Maciej Cisek, Bartosz Ko-
nieczny, Konrad Stefaniak, 9-12. 

Hubert Turczyn, Kacper Iwa-
nicki, Dawid Wolkiewicz, Kac-
per Sprysa, 13-16. Kornel Mły-
narczyk, Dominik Melnarowicz, 
Oktawian Turczyn, Kewin Ku-
riata
Turniej dla szkół podstawowych 
zakończono ok. godziny 13:00, 
rozdano dyplomy, medale, statu-
etki oraz wspaniałe nagrody rze-
czowe dla najlepszych. Kolejnym 
punktem był mecz pokazowy 
dwóch bardzo dobrych zawod-
ników UKS Smecz Bogatynia – 
Przemka Szydziaka i  Marcina 
Nowaka. Zagrali oni 1 seta do 21 
pkt, pokazali młodym adeptom 
badmintona wiele trudnych ude-
rzeń, smecze z  wyskoku, skró-
ty, obronę, serwisy różnego ty-
pu, wiele długich i szybkich ak-
cji. Dużymi brawami podzięko-
wano im za pokaz dobrego bad-
mintona i  rozpoczęto zmagania 
gimnazjalistów.
W kategorii dziewcząt zwycięży-
ła Ola Legięć, natomiast o  dru-
gie miejsce dziewczęta walczyły 
do samego końca. W fazie elimi-
nacyjnej Ewelina Olechnik ule-
gła Oli Michalskiej, ale w bezpo-
średnim meczu o 2 miejsce wy-
grała Ewelina.
Klasyfikacja końcowa - dziew-
częta gimnazja: Aleksandra Le-

gięć, 2.Ewelina Olechnik, 3. 
Aleksandra Michalska, 4. Ad-
rianna Kopaczyńska, 5. Eliza 
Zarzycka, 6. Anna Jaworska, 7. 
Martyna Płowuszyńska, 8.San-
dra Zacharska, 9. Anna Dworak, 
10. Zuzanna Hantke, 11. Kata-
rzyna Nowak
Ostatnia kategoria to chłopcy 
z gimnazjów. Zgłosiło się 11 za-
wodników, podobnie jak dziew-
cząt. Zwyciężył rozstawiony z nr 
1 Rafał Jakiel, a na drugim miej-
scu niespodziewanie ukończył 
turniej Kornel Mały, który poko-
nał Rafała Kazimierskiego.
Klasyfikacja końcowa - chłop-
cy gimnazja: Rafał Jakiel, 2.Kor-
nel Mały, 3.Rafał Kazimierski, 4. 
Jakub Walczak, 5. Jakub Zeman-
kiewicz, 6. Krystian Wasyniak, 7. 
Filip Walczak, 8.Patryk Włodar-
czyk, 9-11. Paweł Szyliński, Łu-
kasz Grzywa, Mateusz Domusa
Organizatorzy byli mile zasko-
czeni tak dużą frekwencją, ozna-
cza to, że istnieje duże zapotrze-
bowanie na organizowanie tego 
typu imprez sportowych dla naj-
młodszych. Zapraszamy na stro-
nę OSiR-u  do obejrzenia gale-
rii zdjęć z tych zawodów oraz na 
stronę www.smecz-rackets.pl do 
obejrzenia szczegółowych wyni-
ków i tabel.

W  sobotę 10 listopada 2012r. odbyły się w  Bogatyni zawody Mas 
Wrestlingu. Ta mało znana dyscyplina sportu gościła w naszej miej-
scowości po raz pierwszy, a  jej organizatorami byli: Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Bogatyni, Stowarzyszenie Sportowe „Gladiator” oraz 
Fitness Studio Fit&Gym II.

W  zmaganiach wzięło udział 
kilkunastu zawodników, któ-
rzy startowali w  dwóch gru-
pach wiekowych: juniorów i se-
niorów. Podczas zawodów sę-
dziowie zaprezentowali pu-
bliczności zgromadzonej w sali 
sportowej OSiR przy ul. Spor-
towej 8 zasady rywalizacji 
i  umożliwili wszystkim chęt-
nym wypróbowania własnych 
sił i umiejętności. Sportowa ry-
walizacja oraz dobra atmosfera 
udzielała się wszystkim obec-
nym. Kategorię juniorów wy-
grał, reprezentujący Stowarzy-
szenie Sportowe „Gladiator”, 
Mateusz Stanek, który w  po-
jedynku finałowym pokonał 
Maćka Borkowskiego. W  ry-
walizacji o miejsce trzecie lep-
szy okazał się Michał Nierad-

ko, który w bezpośrednim po-
jedynku pokonał Mateusza 
Zielenieckiego.

Wśród seniorów zwyciężył Mi-
rosław Jastrzębski, który oka-
zał się także najsilniejszym za-
wodnikiem w  kategorii open. 
W  bezpośrednim starciu fina-
łowym pokonał Jarka Kluczy-
ka. W  rywalizacji o  miejsce 
trzecie lepszy okazał się Piotr 
Fajfrowski, który wygrał 2:0 
z Łukaszem Gołębiewskim.

Dla najlepszych zawodników 
organizatorzy przewidzieli dy-
plomy, pamiątkowe statuet-
ki, a  także nagrody rzeczowe. 
Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy, zwycięzcom gratuluje-
my i zapraszamy na kolejne im-
prezy sportowe.

Mało znana dyscyplina sportu

Mas Wrestling

Turniej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

Mistrzostwa 
w badmintonie

W niedzielę 11 listopada 2012r. w sali gimnastycznej znajdującej się 
przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni odbył 
się Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości. Organi-
zatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Gra roz-
poczęła się o godz. 9:00 do rozgrywek zgłosiło się siedem ekip: Chiń-
ska, Mad Men, Drink Team, Gladiator, Motocross Bogatynia, GPO 
Bogatynia, Dream Team Wałbrzych.

W  pierwszej części turnieju, po 
rozlosowaniu 2 grup, odbyły 
się spotkania każdy z  każdym. 
W  grupie A  zawodnicy drużyn 
Gladiator, Mad Men, Drink Te-
am, GPO rozegrali sześć spo-
tkań. Trzy zespoły zakończyły 
zmagania grupowe z  jednako-
wym wynikiem sześciu punk-
tów. O  miejscach zadecydował 
w  pierwszej kolejności stosunek 
bramek i tym samym na pierw-
szej pozycji znalazł się Drink Te-
am z  Wałbrzycha (+6). O  dru-
gim miejscu w grupie, ze wzglę-
du na jednakowy stosunek go-
li (+3), zadecydowało bezpo-
średnie spotkanie, w  którym 
Mad Men pokonali GPO wyni-
kiem 2:1. Z  rozgrywek odpadli 
Gladiatorzy – czwarte miejsce 
w grupie. Zmagania w Grupie B, 
w której sytuacja była bardzo ja-
sna, zakończyły się zwycięstwem 
Dream Team, który wyprzedził 
w  tabeli punktowej kolejno ze-
społy Chińska oraz MotoCross 
Bogatynia.

O miejscu w finale zadecydowały 

bezpośrednie spotkania rozegra-
ne „na krzyż” pomiędzy zwycięz-
cami w grupach oraz zespołami 
z drugich miejsc. Mecz Chińska 
– Drink Team zakończył się wy-
nikiem 1:3 w  rzutach karnych. 

Spotkanie zespołów Dream Te-
am – Mad Men dało finał dla ze-
społu z Wałbrzycha, który poko-
nał przeciwników wynikiem 2:0. 
Piąte miejsce w turnieju wywal-
czyli piłkarze MotoCross Boga-
tynia. Walka o miejsce trzecie za-
kończyła się w dogrywce rezulta-
tem 3:2 dla Mad Men, przesuwa-
jąc na miejsce czwarte Chińską. 
Jako czternasty mecz rozegra-
ny został finał, w  którym mło-
dy zespół z Wałbrzycha – Dream 
Team, pokonał przeciwników 
z Drink Team z Bogatyni.

Podczas turnieju wspólnym wer-
dyktem organizatorów oraz sę-
dziów wyłoniono dwóch najlep-
szych zawodników: najlepszy 
bramkarz – Sławomir Ksykie-
wicz, najlepszy zawodnik – Ka-
mil Duda. Króla strzelców „wy-
strzelał” Grzegorz Zarzycki.

Z okazji Dnia Niepodległości

Turniej Halowej 
Piłki Nożnej
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Tradycyjnie już Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki” przeprowadziło w październiku 
szereg akcji, które miały za zadanie z jednej strony aktywizację społeczną oraz fizyczną 
kobiet ze Stowarzyszenia, a z drugiej strony przypominały społeczeństwu o koniecznych 
badaniach, o dbaniu o siebie, aby zminimalizować ryzyko zachorowania na raka.
Grupa bogatyńskich Ama-
zonek przez cały rok realizu-
je powyższe zadania, jednak-
że miesiąc ten, ze względu na 
swój charakter, jest szczegól-
ny. Pierwszym wydarzeniem 
był wyjazd grupy bogatyńskich 
Amazonek na Pielgrzymkę Ko-
biet z  Chorobą Nowotworową 
na Jasną Górę. W  Pielgrzym-
ce uczestniczyły również Ama-
zonki z  Czech (Liberec) oraz 
Niemiec (Zittau), które współ-
pracują z naszym Stowarzysze-
niem już od kilku lat. W  tym 
roku był to wyjazd szczególny, 
z tego powodu, że była to jubi-
leuszowa XV Pielgrzymka. Ob-
szerną relację z  jej przebiegu 
zamieściło Biuro Prasowe w Ja-
snej Górze, tam też znajduje się 
relacja z  wypowiedzi uczest-
niczek (http://www.jasnagora.
com/). Pragnę dodać, że w tym 
roku na Jasnej Górze zebrało 
się ponad 9 tysięcy kobiet, co 

świadczy o  tym, że z  roku na 
rok przybywa chorujących.

Następnym wydarzeniem by-
ła III Międzynarodowa Spar-
takiada Sportowa Amazonek 
z rejonu Dolnego Śląska, Czech 
i  Niemiec, która odbyła się 
w  dniach 12 – 14 październi-
ka. Wzięły w niej udział Ama-
zonki z zaprzyjaźnionych z Bo-
gatynią stowarzyszeń, aby ry-
walizować w  konkurencjach 
sportowych. Trzecia spartakia-
da odbyła się we Wieleniu, nad 
pięknym jeziorem, wśród lasów 
pełnych grzybów. Pogoda dopi-
sała, a wszystkim towarzyszyły 
znakomite humory i wola wal-
ki o pierwsze miejsca w rywali-
zacji sportowej. Grupa Amazo-
nek wracała do Bogatyni o wie-
le silniejsza w walce z chorobą 
nowotworową. Ten czas spę-
dzony razem pozwolił zapo-
mnieć o  chorobie i  leczeniu, 

a  o  to przecież przede wszyst-
kim chodziło. Projekt był reali-
zowany przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz Urzę-
du Miasta i Gminy Bogatynia.

Następnym wydarzeniem by-
ła organizacja badań mam-
mograficznych w  dniach 18 – 
20 października. Badania by-
ły wykonywane przez NZOZ 
MEDICA Centrum Nowo-
czesnej Diagnostyki w  Łodzi 
przy współpracy z „MegaMed” 
Sp. z  o.o  z  Bogatyni. Badanie 
mammograficzne wykonało 
106 kobiet, liczba ta z  pewno-
ścią przyczyniła się do podnie-
sienia liczby badających się ko-
biet w naszym powiecie. Pragnę 
poinformować, że 14 pań przed 
50 rokiem życia badanie mia-
ło zrobione bezpłatnie. W  wy-
niku losowania w siedzibie Bo-
gatyńskiego Stowarzyszenia 
„Amazonki” wybrano 10 ko-
biet, natomiast 4 paniom bada-
nie zafundowała firma Medica 
z Łodzi. Następne badania bo-
gatyńskie Amazonki przewi-
dują zorganizować w okolicach 
Dnia Kobiet w 2013 roku. Pra-
gnę zaznaczyć, że środki na fi-
nansowanie badań dla kobiet 
przed 50 rokiem życia pocho-
dzą z darowizn 1%.

W dniu 19 października w Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultury 
odbyły się warsztaty pn. „Nie 

tylko leki leczą – jak powró-
cić do zdrowia”. Wzięły w nich 
udział zarówno osoby chorują-
ce na choroby nowotworowe, 
jak również osoby je wspiera-
jące. Psycholog Dominika Bal-
cer przedstawiła zasady tera-
pii Simontona, która traktuje, 
jak żyć i  radzić sobie z  choro-
bą. Przy pysznym cieście i  ka-

wie dyskutowano, jak żyć po 
zachorowaniu. Spotkanie było 
kontynuacją audycji radiowych 
pn. „Myśleć prozdrowotnie”, 
które są na żywo relacjonowa-
ne w ArtRadio Bogatynia w cy-
klicznie nadawanej już audycji 
radiowej pt. „Zawsze po 21-ej” 
w każdy czwartek. 

Lada dzień Stowarzyszenie ob-
chodzić będzie 10 - lecie po-
wstania, co jest kolejną oka-
zją do wspólnej pracy związa-
nej z  przygotowaniem progra-

mu obchodów. Działania te 
pozwalają na integrację oraz 
zabawę, która, co jest naukowo 
udowodnione jest największym 
wrogiem choroby.

Powyższe działania są dowo-
dem na to, że w  naszym mie-
ście i gminie osoba, która cho-
ruje na raka piersi ma moż-
liwość zwrócenia się o  pora-

dę, o wsparcie. Zapraszam ser-
decznie na nasze comiesięczne 
spotkania, które odbywają się 
w sali nad basenem w Zespole 
Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi przy ul. Wyczółkowskie-
go 42a. Wszelkie informacje 
o stowarzyszeniu znaleźć moż-
na na stronie www.amazonki.
bogatynia.pl.

Dorota Bojakowska 
Prezes Bogatyńskiego Sto-
warzyszenia „Amazonki”

Październik miesiącem walki z rakiem

Wygraj z rakiem
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11 października w Bibliotece Publicznej w Bogatyni odbył się piąty 
już wernisaż znanego artysty regionalnego – Mariana Lorka, który 
tym razem zaprezentował kolekcję zabytków z Gdańska i Göerlitz.

Nie zabrakło oczywiście prac 
przedstawiających zabudowę 
łużycką. Zebranym na werni-

sażu gościom Pan Lorek opo-
wiadał o początkach swojej pa-
sji, o  pierwszych pracach, ich 

tematyce, jak zdobywał mate-
riał, co inspiruje go do tworze-
nia oraz jak ważną rolę w jego 
życiu odgrywa sztuka.

Marian Lorek należy do grona 
czołowych artystów regional-
nych naszej gminy. Przez 30 lat 
swojej artystycznej działalno-
ści stworzył ponad 1500 prac 
o  bardzo różnorodnej tematy-
ce, ze słomy z  polskich zbóż. 
Nie czerpie korzyści material-
nych ze swojej pasji, wykona-
ne dzieła wystawia na aukcjach 
charytatywnych, obdarowuje 
nimi przedszkola, szkoły, szpi-
tale, Domy Dziecka. Jego pra-
ce znane są mieszkańcom nie 
tylko Bogatyni, ale całego Trój-
styku. Organizuje wystawy 
w  Hradku, Göerlitz, Frydlan-
cie. Zapraszany jest również do 
prowadzenia warsztatów ar-
tystycznych, podczas których 
zapoznaje dzieci i  młodzież ze 
sposobem przygotowywania 
prac z bardzo dostępnego i  ta-
niego materiału - słomy.

  

 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży  
zaprasza  

na projekcję bajek  
w każdy  piątek  grudnia 

o godz. 16.00. 

  „ Bajkowy grudzień w Bibliotece 

Publicznej w Bogatyni” 

Kolejna akcja „Tak dla SingleTrack” zakończona sukcesem. 20 paź-
dziernika br. na wzgórzu Guślarz-Vyhledy kilkadziesiąt osób ponow-
nie spotkało się, aby rozpocząć drugi etap porządkowania.

Na międzynarodowym spotka-
niu pojawili się włodarze Chra-
stawy oraz lokalna czeska te-
lewizja. Po ciężkiej pracy, jak 
zwykle, wszyscy uczestnicy za-
siedli do wspólnego biesiado-
wania przy czeskim piwie i pol-

skich kiełbaskach. Na naszej 
stronie internetowej oraz pro-
filu na facebooku obszerna re-
lacja z akcji wraz ze zdjęciami. 
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział!

Patronami medialnymi akcji 
są: Artradio Bogatynia, Bike-
Board, bogatynia.info.pl - lo-
kalny portal informacyjny oraz 
www.fototapety4you.pl - deko-
rowanie to nasza pasja!

Stow. Razem dla Bogatyni 
Adam Balcer, Joanna 

Pawłowicz, Marta Wąsicka

Tak dla SingleTrack

Guślarz drugie starcie

Tym razem odwiedzamy czeskie Jindrichovice pod Smrkem. To nie-
wielka miejscowość położona u podnóża Gór Izerskich, gdzie jesie-
nią można odetchnąć świeżym powietrzem i  powędrować w  kie-
runku drewnianych chat i rozległych łąk i lasów. W te historyczno – 
przyrodnicze tereny Jindrichovic prowadzi nowa ścieżka dydaktycz-
na. Tereny te od XI w. wchodziły w skład Korony Czeskiej. W 1431 r. 
najazd Husytów zniszczył wioskę i istniejący tam kościół św. Jakuba. 
Wieś odbudowano, ale już w innym miejscu, a mury kościoła stoją 
do dziś przed Jindrichovicami (jadąc od Nowego Mesta) – jest to pe-
rełka historyczna.

Dziś Jindrichovice leżą na po-
graniczu czesko – polskim, 
tylko 25 km od Bogatyni, co 
sprzyja rozwojowi turystyki 
pieszej i  rowerowej. Działające 
w  wiosce Społeczne Stowarzy-
szenie „Lunaria” stara się przy-
ciągnąć turystów, oferując im 
różnorodne atrakcje. Założo-
no tu Wioskę Wiecznego Życia, 
swego rodzaju „Żywy Skan-
sen”, który działa na zasadzie 
wzajemnej pomocy i jest samo-
wystarczalny dzięki wykorzy-
staniu lokalnych źródeł natu-
ry. Zatrzymując się w  skanse-
nie na parę godzin, można od-
nieść wrażenie, jakbyśmy prze-
nieśli się w  czasie do XVIII 
i  pocz. XIX wieku. Podwórze 
wyłożone polnymi kamienia-
mi, wokół drewniane zabudo-
wania mieszkalne i  gospodar-
cze, w rzędzie ustawione urzą-
dzenia rolnicze – tak, jakby 
miały za chwilę ruszyć w  po-
le. W  oddali stoi wiatrak oraz 
wielka kamienna misa groma-
dząca wodę źródlaną do picia, 
mycia się i  potrzeb gospodar-
czych. Na otaczających wieś łą-
kach pasą się owce, kozy, kro-
wy, konie, a pilnuje ich bardzo 
przyjazny pies. Wiosną na łąki 
wystawiane są ule. Skansen tęt-
ni życiem. Brak prądu i innych 
„darów” techniki nie sprawia 
mieszkańcom żadnych trud-
ności, żyją w zgodzie z rytmem 
natury i  wykorzystują jej bo-
gactwo. Jak mówi pan Zbynek, 
gospodarz skansenu: „Wiatr 
nie będzie sobie hulał i  nisz-
czył drzewa, wiatr u nas pracu-

je: miele zboże, uruchamia wia-
trak i różne maszyny.” W ogro-
dzie stoi piec do wypieku chle-
ba, wędzarnia, kuchnia polo-
wa, w której słońce gotuje zupę 
czy wodę na kawę lub herba-
tę ziołową, gorzej, gdy jest po-
chmurno.

Oglądamy to wszystko z  po-
dziwem, ale czy chcieliby-
śmy tak mieszkać? Bez świa-
tła elektrycznego, radia, tele-
wizora, lodówki, pralki, c.o., 
gdzie wieczory wypełnia mu-
zyka i  śpiew, a  rozświetla to 
wszystko tylko blask ogniska? 
Zabudowę stanowią przysłupo-
we domy mieszkalne, stodoły 
i stajnia- mistrzowsko wykona-
ne w  każdym detalu, dopiesz-
czone do perfekcji, jakby to bu-
dowali cieśle z  XVIII w. Obok 
stodoły stoi kierat do młóce-
nia zboża. W stodole zaś znaj-
dują się na dole maszyny rol-
nicze, na piętrze siano (latem 
służy też do spania). Krużga-
nek łączy to z  drugim budyn-
kiem przysłupowym z  XVIII 
w, służącym dla turystów jako 
muzeum, a  dla mieszkańców 
skansenu jest to miejsce pracy 
i wypoczynku. Obiekt obecnie 
jest w  remoncie, przy którym 
każdy może pomóc i przy oka-
zji zapoznać się z renowacją do-
mów przysłupowych.

W ten bajeczny XVIII- wieczny 
świat zabrało nas Bractwo Zie-
mi Bogatyńskiej, za co im ser-
decznie dziękujemy.

Stanisław Jarosz

XVIII- wieczny świat

Historyczne 
wędrówki

Wernisaż w Bibliotece

Kolejna wystawa 
Mariana Lorka
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Kacper Furmantowicz
9 Wrzesnia 2012

Oliwia Daniel
11 Wrzesnia 2012

Mateusz Soja
16 Wrzesnia 2012

Julia Cichońska
17 Wrzesnia 2012

Maksymilian Porębski
18 Wrzesnia 2012

Milena Kowalak
22 Wrzesnia 2012

Tomasz Golasowski
22 Wrzesnia 2012

Kajetan Gaudusiński
22 Wrzesnia 2012

Maciej Mikulski
25 Wrzesnia 2012

Albert Podstawczuk
25 Wrzesnia 2012

Filip Skrabek
27 Wrzesnia 2012

Michał Szymański
27 Wrzesnia 2012

Nikodem Olejarz
1 Października 2012

Fabian Ufniarz
2 Października 2012

Karmela Frączyk
4 Października 2012

Zosia Myślińska
4 Października 2012

Bastian Para
4 Października 2012

Jakub Stachnik
4 Października 2012

Kamil Krzysztof Medycki
5 Października 2012

Julia Pokarowska
5 Października 2012

Nadia Arciszewska-Ambrożewicz
9 Października 2012

Artur Basa
9 Października 2012

Bartosz Mieciecki
11 Października 2012

Daniel Lipka
12 Października 2012

Natasza Bark
15 Października 2012

Karol Żeglin
16 Października 2012

Hubert Nowacki
18 Października 2012

Emilka Jakimowicz
18 Października 2012

Dawid Nosidlak
21 Października 2012

Gabriel Motor
23 Października 2012

Weronika Gieracka
25 Października 2012

Maria Weremkowicz-Pachucka
27 Października 2012

Lena Manaj
28 Października 2012

Maja Kurantowicz
30 Października 2012

Karol Kameduła
31 Października 2012

Nasze maleństwa Kontynuujemy cykl prezentowania maleństw, które przyszły na 
świat w oddziale położniczym naszego szpitala. Przedstawiamy 

dzieci urodzone we wrześniu i październiku 2012 roku.
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Jak każdego roku myśliwi z Bogatyni obchodzili święto swojego pa-
trona, którym jest św. Hubert. Tegoroczne obchody, które odbyły się 
9 listopada br., były również okazją do świętowania jubileuszu 65-le-
cia istnienia Koła Łowieckiego „Diana”.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą święta w  kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w  Bogatyni. Dokonano uro-

czystego wprowadzenia pocz-
tu sztandarowego Koła Ło-
wieckiego „Diana”. We mszy 
uczestniczyli: burmistrz Mia-

sta i Gminy Bogatynia pan An-
drzej Grzmielewicz, radni, my-
śliwi wraz z  rodzinami oraz 
sympatykami łowiectwa, a tak-
że zaproszeni goście.

Dalsza część uroczystości od-
była się w  Multifunkcjonal-
nym Centrum Trójstyku, gdzie 
wspaniała dekoracja sali przy-
ciągała wzrok przybyłych go-
ści. Prezes Koła Łowieckiego 
„Diana” Mariusz Frankiewicz 
przywitał wszystkich zebra-
nych. Podziękował za owocną 
współpracę z Gminą Bogatynia 
i  wręczył burmistrzowi oko-
licznościowy upominek. Z oka-
zji jubileuszu koła na ręce pre-
zesa złożono wiele serdecznych 
życzeń i ciepłych słów. Nie za-
brakło gości z  zaprzyjaźnio-
nych stowarzyszeń oraz przyja-
ciół z czeskich kół łowieckich.

Następnie myśliwym wręczo-
no dyplomy i drobne upomin-
ki, podziękowano za dotych-
czasową działalność oraz zło-
żono życzenia zdrowia, oka-
załych trofeów oraz wielu lat 
owocnego kultywowania tra-
dycji i  kultury łowieckiej. Ko-
lejnym punktem obchodów by-
ło odznaczenie myśliwych oraz 

sympatyków myślistwa meda-
lami i  odznakami nadanymi 
przez Kapitułę Odznaczeń Ło-
wieckich. Podczas uroczystości 
wręczono również medale „Za-
służony dla Łowiectwa Jelenio-
górskiego” nadane przez Okrę-
gową Radę Łowiecką w Jeleniej 
Górze.

Obchody Dnia Św. Huberta w Bogatyni

Darz bór

BARBÓRKA 2012
DRODZY GÓRNICY!

Z okazji Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, satysfakcji z osiągnięć zawodowych, 

pomyślności i wielu radosnych chwil w gronie najbliższych. 

Niech każdego dnia towarzyszy Wam opieka św. Barbary.

Niech żyje nam Górniczy Stan!

Miasto i Gmina
Bogatynia

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Bogatynia
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Jak to jest z tą muzyką? Od za-
wsze trzeba ją „słyszeć”, żeby 
móc śpiewać?

„Śpiewać każdy może…”, tak 
śpiewał Jerzy Stuhr, a ja dodam, 
że nie każdy może słuchać☺. 
Muzykę trzeba słyszeć, mieć po-
czucie rytmu, a  przede wszyst-
kim predyspozycje wokalne. 
Kiedy sięgam pamięcią wstecz, 
przypominam sobie, że ja śpie-
wałam od zawsze i  to w duecie 
z  moją siostrą bliźniaczką. Pa-
miętam, że na podwórku często 
organizowałam „festiwale” dla 
dzieci, a za mikrofon służyła mi 
żarówka☺. Zawsze śpiewałam 
w  szkołach, do których uczęsz-
czałam, obecnie studiuję i  rów-
nież zdarzyło mi się zaśpiewać 
na lektoracie z języka rosyjskie-
go - oczywiście po rosyjsku☺.

Jak to było w Pani przypadku? 
Czy sama Pani kształciła swój 
warsztat wokalny?

Tak, jestem samoukiem, a umie-
jętności wokalne zdobyłam śpie-
wając w  zespołach muzycznych 
i  biorąc udział w  festiwalach, 
konkursach, przeglądach regio-
nalnych i ogólnopolskich. Przez 
ponad 10 lat śpiewałam w scho-
lii, gdzie byłam głosem prowa-
dzącym. W 1986 roku zaczęłam 
śpiewać w  zespole instrumen-
talno – wokalnym „Street”, któ-
ry działał w BOK. I tak zaczęła 
się moja współpraca z  Ośrod-
kiem Kultury, która trwa do 
dziś. Zdobywane przez lata do-
świadczenia były moją „eduka-
cją artystyczną”. Obecnie jestem 
instruktorem prowadzącym ze-
spół „Yamayka”, który powstał 
z mojej inicjatywy, pod szyldem 
Domu Kultury w Zatoniu.

Jak długo trzeba ćwiczyć, by 
zostać wokalnym profesjona-
listą?

Nigdy nie myślałam o  sobie 
w  kategoriach profesjonalistki, 
a  raczej artystki. Dla mnie ży-
cie bez muzyki byłoby bezbarw-
ne, monotonne, a nawet powie-
działabym, pozbawione jednej 
z  najważniejszych życiowych 
treści. Jeśli chodzi o  warsztat 
wokalny to myślę, że wyznacz-
nikiem osiągnięć są indywi-
dualne predyspozycje wokal-
ne, potencjał danej osoby, ale 
również wytrwałość w  dążeniu 
do celu i  osobiste zaangażowa-
nie. Ja swoją pasję realizowałam 
współpracując z  lokalnymi ze-
społami i  miejscowym Ośrod-
kiem Kultury, a ponieważ życie 
rodzinne było dla mnie bardzo 
ważne, zrezygnowałam z karie-
ry w show-biznesie, bo z pewno-
ścią wymagałaby ona wielu po-

święceń. Dziś jest inaczej, mło-
dzież realizuje swoje pasje w zu-
pełnie innych realiach, „bardziej 
przyjaznych” rozwojowi talen-
tów niż kiedyś.

Proszę opowiedzieć o  swoich 
wyróżnieniach i sukcesach?

W  ciągu tylu lat udało mi się 
zdobyć wiele nagród i  wyróż-
nień, które wpłynęły na rozwój 
moich umiejętności wokalnych. 
Najbardziej pamiętam rok 1987, 
kiedy to pomyślnie przeszłam 
eliminacje kwalifikujące do Fe-
stiwalu Piosenki Radzieckiej 
w Zielonej Górze. Był to w tam-
tych latach najbardziej prestiżo-
wy festiwal dla wokalistów i in-
strumentalistów amatorów. Ju-
ry festiwalu przyznało mi wy-
różnienie, konsekwencją czego 
był wyjazd z Orkiestrą Polskie-
go Radia i  Telewizji w  Katowi-
cach pod dyrekcją Jerzego Mi-
liana w miesięczną trasę koncer-
tową do ówczesnego Związku 
Radzieckiego. Koncerty wszyst-
kich laureatów odbyły się m.in. 
w  Leningradzie, Moskwie, No-
worosyjsku i wielu innych mia-
stach. Po trasie nadszedł czas na 
odpoczynek i  relaks. Najpierw 
lot do Odessy, potem siedmio-
dniowy rejs po Morzu Czarnym 
luksusowym statkiem „Gruzja”. 
Idąc dalej, w 1987 roku zostałam 
instruktorem muzyki w  BOK. 
W  1988 roku wraz z  zespołem 
„Street” brałam udział w  Wo-
jewódzkim Przeglądzie Pio-
senki Polskiej w  Jeleniej Górze. 
Następnie w  1989 roku zosta-
łam zaproszona, jako laureatka, 
na Festiwal Piosenki Radziec-
kiej w  Zielonej Górze, z  okazji 
jubileuszu 25. rocznicy festiwa-
lu. Pod koniec 1994 roku wraz 
z kolegami: Stanisławem Nowa-
kiem i ś.p. Zdzisławem Lazano-
wiczem stworzyliśmy grupę wo-
kalno-instrumentalną „Mariaż”. 
Razem braliśmy udział w  wie-
lu przeglądach, zawsze zdoby-
wając zaszczytne miejsca. Mia-
łam również okazję występo-
wać w  doborowym towarzy-
stwie polskich kabaretów m.in.: 
„Masztalscy”, „Kabaretem Mo-
ralnego Niepokoju”, „Ani Mru 
Mru”, „OTTO”, „Pirania”, a tak-
że ze znanym satyrykiem Tade-
uszem Drozdą.

Jest Pani instruktorem w gru-
pie wokalnej Yamayka, pro-
szę opowiedzieć o swojej pra-
cy z zespołem.

Od marca 2000 r. pełnię funk-
cję kierownika Domu Kultu-
ry w Zatoniu, jednak nigdy nie 
przestałam być instruktorem. 
Grupa wokalna „Yamayka” po-

wstała w 2006 r. z mojej inicja-
tywy. Początkowo prowadziłam 
grupę wokalno – teatralną „We-
sołe Smerfetki”, którą później 
przekształciłam w  zespół wo-
kalny „Yamayka”, składający się 
z  ośmiu osób. Przez cały okres 
istnienia grupy skład wielokrot-
nie się zmieniał. Obecnie jest to 
zespół pięciu naprawdę utalen-
towanych i dobrze śpiewających 
młodych osób w wieku od 7 do 
18 lat. Grupę tworzą: Wikto-
ria Marko, Klara Kisiel, Klaudia 
Gawryło, Agata Jurewicz i  Iza-
bela Wieczorek.

W jaki sposób mobilizuje Pani 
młodzież, by znajdywała czas 
na próby i występy?

Młodzież sama się mobilizuje, 
przychodzą na zajęcia z własnej 
woli i  chęci rozwijania swojego 
talentu, ja natomiast jestem „na-
rzędziem”, które im to umożli-
wia. Poza tym bardzo się lubi-
my, a dobra atmosfera w zespo-
le to połowa sukcesu. Staram się 
również nie narzucać dziewczy-
nom repertuaru, najczęściej sa-
me wybierają piosenki, które 
chcą śpiewać.

Co jest najtrudniejsze w pracy 
z grupą, a co cieszy?

Najtrudniejsze jest utrzymanie 
grupy na wysokim poziomie, 
nie lada wyzwaniem jest rów-
nież dopasowanie zajęć do czasu 
wolnego każdej członkini grupy. 
Cieszą mnie natomiast postępy, 
jakie widzę u dziewcząt w sferze 
wokalnej, jak również wyrażania 
emocji na scenie, co jest równie 
ważne. Satysfakcję sprawiają mi 
zdobywane przez nie nagrody, 
zarówno te mniejsze, jak i więk-
sze. Miło jest też słyszeć głosy 
sympatii ze strony odbiorców.

Jakie sukcesy odnoszą Pani 
uczniowie?

Staram się, by dziewczęta jak 
najczęściej brały udział w  kon-
kursach i  przeglądach, to po-
zwala zdobywać im sceniczne 
doświadczenie, a przede wszyst-
kim kształcić ich wokal. Do tej 
pory grupa wielokrotnie wy-
stępowała na imprezach orga-
nizowanych przez Dom Kultu-
ry w  Zatoniu oraz przez BOK. 
„Yamayka” śpiewała w  Klubie 
Jubilat podczas obchodów Dnia 
Górnika, wielokrotnie brała 
udział w Międzygminnym Kon-
kursie Piosenki Polskiej w  Wę-
glińcu, gdzie w tym roku w kate-
gorii zespołów wokalnych zaję-
ła II miejsce; dziewczęta jako so-
listki wyśpiewały również: Kla-
ra Kisiel I miejsce-kat. solistów 
11-14 lat, Agata Jurewicz II miej-
sce-kat. solistów 15-19 lat i Wik-

toria Marko III lokatę-kat. soli-
stów 7-10 lat; duet Klaudii Gaw-
ryło i Izabeli Wieczorek zajął III 
miejsce w kat. grup wokalnych. 
Także w  tym roku w  Świdnic-
kim Ośrodku Kultury odbył się 
Ogólnopolski Młodzieżowy Fe-
stiwal Piosenki „Pięterko”. Tam 
Rada Artystyczna, spośród na-
desłanych zgłoszeń podczas 
wrześniowych eliminacji, wyło-
niła do konkursu 15 prezentacji, 
w których znalazł się utwór na-
szej wokalistki Izabeli Wieczo-
rek. To nasze tegoroczne osią-
gnięcia.

Czym interesuje się Pani poza 
muzyką?

Uwielbiam czytać książki, to 
moja druga pasja. Czytałam 
je od dziecka, dlatego też ni-
gdy nie miałam problemów ze 
szkolnymi lekturami, do niektó-
rych powracam nawet teraz, np. 
”Nad Niemnem” czy „Pana Ta-
deusza”. Lubię również tańczyć. 
Taniec pozwala mi wyładować 
energię, jaką mam w sobie. Inte-
resuje mnie też sztuka kulinar-
na. Uwielbiam gotować i ekspe-
rymentować w  kuchni, szukać 
nowych dań i smaków.

Jest Pani również kierowni-
kiem Domu Kultury w  Zato-
niu, proszę opowiedzieć o  je-
go działalności.

Funkcjonowanie Domu Kultu-
ry w Zatoniu różni się nieznacz-
nie od celów statutowych BOK. 
Nasze działania skierowane są 
głównie do osób, które miesz-
kają na obrzeżach miasta i ma-
ją nie jako ograniczony dostęp 
do oferty kulturalnej. W ramach 
działań Domu Kultury prowa-
dzimy świetlicę, w której dzieci 
i  młodzież mają możliwość ko-
rzystania z wiedzy i doświadcze-
nia instruktorów. Dom Kultury 

to także pracownia plastyczna, 
w której poprzez sztukę pozwa-
lamy wyrazić emocje i doświad-
czenia, a przede wszystkim od-
krywać i  rozwijać talenty drze-
miące w dzieciach. Ponadto pla-
cówka posiada nowoczesną pra-
cownię komputerową ze stałym 
dostępem do Internetu, w której 
dzieci uczą się obsługi kompute-
ra, a i dorośli chętnie z niej ko-
rzystają. Codziennie odbywają 
się zajęcia edukacyjne, podczas 
których dzieci odrabiają zada-
nia domowe oraz uczą się języ-
ka angielskiego. Współpracuje-
my z  Publiczną Szkołą Podsta-
wową nr 5 w Bogatyni, Publicz-
nym Przedszkolem nr 7, Klubem 
Seniora, Stowarzyszeniem Ko-
ła Gospodyń „Amarylis” oraz 
Radą Osiedlową nr 6. W naszej 
placówce zatrudniona jest pię-
cioosobowa kadra: Joanna Wor-
kun i  Marta Janik - instrukto-
rzy, Jolanta Kruk i Zygmunt Go-
łaszewski – pracownicy gospo-
darczy oraz ja, Bożena Mazo-
wiecka – kierownik. Ważne jest 
to, iż z naszej oferty może korzy-
stać każdy mieszkaniec Gminy 
Bogatynia.

Dziękuję za rozmowę, życzę 
dalszej, owocnej pracy i kolej-
nych sukcesów.

Energia mieszkańców
Rozmowa z panią Bożeną Mazowiecką - instruktorem 
muzyki, kierownikiem Domu Kultury w Zatoniu.
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Bożena Mazowiecka.

Poprosiliśmy, aby nasza rozmówczyni dokoń-
czyła rozpoczęte zdania. Oto jej wypowiedzi.
Urodziłam się w… w Bolesławcu.

Z zawodu jestem… pedagogiem i terapeutą.

Moje ulubione zajęcie to… śpiewanie i gotowanie.

Czas wolny spędzam… w gronie rodzinnym.

Kiedy jestem zła to… objadam się gorzką czekoladą.

Najbardziej 
w Bogatyni lubię… swój dom.

Miejsce, z którym kojarzy 
mi się Bogatynia to… moje miejsce pracy

Na wakacje chętnie 
wyjeżdżam… na Mazury.

Moja ulubiona książka to… „Nad Niemnem”.

Mój ulubiony film to… „Zielona mila”.

Mój ulubiony sport to… kręgle, tenis ziem-
ny i koszykówka.

Moim marzeniem jest… zobaczenie na własne oczy 
Wielkiego Kanionu w USA.
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Pink ruffle cake

Pani Urszula Frątczak - Skoru-
pa z Bogatyni proponuje pysz-
ny tort. Łatwy w przygotowa-
niu z pewnością uświetni nie-
jedną uroczystość. 

Składniki na biszkopt do tor-
townicy 20 - 21 cm: 5 jajek, 
białka i  żółtka oddzielnie, 3/4 
szklanki cukru, 3/4 szklan-
ki mąki pszennej, 1/4 szklanki 
mąki ziemniaczanej, mniej niż 
pół łyżeczki barwnika różowe-
go, w paście/żelu

Białka ubić na sztywną pianę, 
pod koniec ubijania stopniowo 
dodawać cukier, dalej ubijając. 
Dodać barwnik. Do różowej 
masy wsypać przesiane mąki. 
Gotową masę przełożyć do wy-
łożonej papierem tortownicy. 
Piec w  temp. 160 stopni przez 
ok. 15-20 min. (do tzw. suchego 
patyczka). Gorące ciasto wyjąć 
z  piekarnika i  z  wysokości 60 
cm opuścić (w formie) na pod-
łogę. Odstawić do uchylone-
go piekarnika do ostygnięcia. 
Biszkopt nasączyć 1/4 szkl. so-
ku z cytryny i 1/4 szkl. wody.

Do przełożenia biszkoptów:

250 ml śmietany kremówki, 
schłodzonej, 2 łyżki cukru pu-
dru, skórka otarta z 1 cytryny

Kremówkę ubić, pod koniec 
ubijania dodawać cukier puder. 
Wmieszać z otartą skórką z cy-
tryny. Odłożyć.

Krem maślany na bezie szwaj-
carskiej (swiss meringue but-

tercream): 460 g masła, w tem-
peraturze pokojowej, pokrojo-
nego na małe kawałki, 6 białek, 
1,5 szklanki cukru, szczypta 
soli, 1 łyżeczka ekstraktu z wa-
nilii lub pasty z  wanilii, odro-
bina barwnika różowego lub 
czerwonego

W  kąpieli wodnej umieścić 
białka, sól i  cukier, do całko-
witego ich rozpuszczenia. Na-
stępnie ubijać przez około 10 
min. aż masa będzie bardzo gę-
sta. Za pomocą końcówki mie-
szającej, stopniowo, po kawał-
ku dodawać masło. Kiedy masa 
wyraźnie zgęstnieje dodać eks-
trakt waniliowy i barwnik.

Biszkopt przełożyć ubitą śmia-
taną, a  wierzch posmarować 
częścią kremu maślanego. Na-
stępnie dekorować tort falban-
kami za pomocą rękawa cu-
kierniczego z  tylką w  kształ-
cie ostrej łezki (wilton nr 104). 
Schłodzić i  przechowywać 
w lodówce. Smacznego :)
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Data:. 30 XI – 2 XII, 
godz. 17.00
produkcja: USA
gatunek: Animacja, 
Familijny, Fantasy
ceny biletów: 13,00 zł 
normalny, 11,00 zł ulgowy

Data:. 21-23, 27-30
XII, godz. 17.00 
produkcja: Dania, Finlandia, 
Irlandia, Niemcy 
gatunek: Animacja
ceny biletów: 13,00 zł 
normalny, 11,00 zł ulgowy

Fotozagadka
W  cyklu Fotozagadka Redakcja Biuletynu „Bogatynia” propo-
nuje czytelnikom zabawę sprawdzającą znajomość Bogatyni 
i okolic. Wszystkich, którzy rozpoznają obiekt na zdjęciu i znają 
jego lokalizację zachęcamy do przesłania odpowiedzi na adres: 
konkurs@bogatynia.pl W  nadsyłanych odpowiedziach prosi-
my o podanie imienia i nazwiska.

104.8 FM
radio Bogatynia

Poniedziałek
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - 

Sławek Legeżyński
09 - 14 Babski Poniedziałek - Marta Justyńska
16 - 18 Popołudnie z ArtRadiem - 

Marcin Woroniecki
18 - 19 Wehikuł czasu - Jarek Żelazo
19 - 20 Popołudnie z ArtRadiem - 

Marcin Woroniecki
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia 

i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 ArtRadio na dobranoc - 

Marcin Woroniecki
21 - 07 Muzyczny MIX

Wtorek
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - Artur Wieczorek
09 - 14 Dobre przedpołudnie - Marta 

Justyńska i Artur Wieczorek
16 - 17 Popołudnie z ArtRadiem - 

Marcin Woroniecki
17 - 19 Dub Z Wami - Grzegorz Dusza
19 - 20 Muzycznie, historycznie 

i okolicznie - Agnieszka Salata
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia 

i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 ArtRadio na dobranoc - 

Marcin Woroniecki
21 - 07 Muzyczny MIX

Środa
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - 

Sławek Legeżyński
09 - 14 Dobre przedpołudnie - Marta 

Justyńska i Artur Wieczorek
14 - 17 Muzyczny MIX

17 - 18 Muzyczny Chillout - Olek 
Margasiński i Bartosz Samsel

18 - 20 Moje zderzenie z muzyką 
- Wojtek Kulawski

20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia 
i mamusi - Aldona Walczak

2030 - 21 ArtRadio na dobranoc - Artur Wieczorek
21 - 07 Muzyczny MIX

Czwartek
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - Marta Justyńska
09 - 14 Dobre przedpołudnie - Marta 

Justyńska i Artur Wieczorek
14 - 18 Muzyczny MIX
18 - 20 Muzyczny Tygiel - Piotr Olewniczak
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia 

i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 Muzyczny MIX
21 - 22 Czwartek zawsze po 21 - 

Razem dla Bogatyni

Piątek
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - Marta Justyńska
09 - 14 Dobre przedpołudnie - Artur 

Wieczorek i Marta Justyńska
14 - 17 Muzyczny MIX
17 - 19 Wolność w Muzyce - Bartłomiej 

Różycki i Tomasz Zagórski
19 - 20 Muzyczny MIX
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia 

i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 Muzyczny MIX
21 - 23 Lista Przebojów ArtRadia 

- Sławek Legeżyński
23 - 07 Muzyczny MIX

Sobota
10 - 12 Muzyczny Mix
12 - 14 Muzyczny Tygiel - Piotr Olewniczak
14 - 15 Wehikuł Czasu - Jarek Żelazo
15 - 17 Wolność w Muzyce - Bartłomiej 

Różycki i Tomasz Zagórski
17 - 19 Muzyczny Mix
19 - 21 Lista Przebojów ArtRadia 

- Sławek Legeżyński
21 - 22 Muzyczny Mix
22 - 23 Muzyczny Chillout - Olek 

Margasiński i Bartosz Samsel
23 - 24 Rap przekaz - Tomasz Syczyk 

i Łukasz Fronczak

Niedziela
10 - 11 Muzycznie, okolicznie, historycznie 

- Agnieszka Salata
11 - 12 Muzyczny Mix
12 - 13 ArtRadio Dzieciom - Julia Stachyra
13 - 14 Wojna Domowa - Iwona 

Majewska i Mateusz
14 - 1430 30 minut na poważnie - 

Wojtek Kulawski
1430 - 17 Muzyczny MIX
17 - 19 Dub z Wami - Grzegorz Dusza
19 - 21 Wieczorny Rock - Michał Karski
21 - 23 Moje zderzenie z muzyką 

- Wojtek Kulawski
23 - 24 Muzyka nocą - Anna Capriss

Bogatynia 
od kuchni

„Dzwoneczek 
i uczynne wróżki”
Andrzejkowe popołudnie dla 
dzieci! Film opowiadający lo-
sy znanej i  lubianej wróżki 
o imieniu Cynka Dzwoneczek. 
Tym razem akcja skupia się nie 
na Nibylandii, lecz na Stałym 
Lądzie, gdzie elfy o przyrodni-
czych talentach przygotowują 
właśnie dla ludzi piękne, upal-
ne lato. Niestety, Dzwoneczek 
zapuszcza się daleko w  ludz-
ką wioskę, gdzie trafia do do-
mu małej dziewczynki. Zostaje 
przez nią schwytany i uwięzio-
ny w  małym słoiczku. Świad-
kiem tego wydarzenia jest po-
nura i  egoistyczna elfa Widia, 
która wkrótce otrzymuje waż-
ne zadanie - wraz z  Iskierką, 
Różyczką, Jelonką i  Mgiełką 
musi uwolnić Cynkę. Czy po-
doła zadaniu? 

„Renifer Niko 
ratuje brata”
Magia świątecznej bajki!

Marzenia Niko się spełniły 
– trafił do ekipy odlotowych 
reniferów Świętego Mikoła-
ja. Jednak teraz czeka go zu-
pełnie nowe wyzwanie. Już 
nie jest sam w domu. Pojawił 
się młodszy braciszek, który 
sprawia bohaterowi mnóstwo 
problemów. Ale kiedy niesfor-
ny reniferek zaginie, dzielny 
Niko stanie na czele wypra-
wy ratunkowej, mając do po-
mocy niezawodnych przyja-
ciół – wiewióra Juliusza i łasi-
cę Wilmę. 

Ten film poleca sam Święty 
Mikołaj!
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