
WesolegoWesolego

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę 

Państwu zdrowia, wiele uśmiechu, 

nadziei, która tak obficie wypełnia 

Poranek Wielkanocny, pomyślności 

w codziennych zmaganiach, otuchy 

w obliczu trudności, a nade wszystko 

serdecznej bliskości najukochańszych osób.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

ISSN 2299-9868

BIAŁOPOLE • BRATKÓW • DZIAŁOSZYN • JASNA GÓRA • KRZEWINA • KOPACZÓW • LUTOGNIEWICE  
OPOLNO ZDRÓJ • PORAJÓW • POSADA • SIENIAWKA • WYSZKÓW-WOLANÓW 

Bogatynia
www.bogatynia.pl

W numerze:
Nie będzie 
podwyżek za wodę

... podjęto uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę ...

str. 3

Bawimy się 
dla Hani

Każdy może pomóc małej, 
pogodnej dziewczynce, która od 
urodzenia choruje na nowotwór 
złośliwy prawego oczka.

str. 6

Dzień Talentu

Kolejne obchody Dnia Talentu 
w bogatyńskiej „Trójce”.

str. 10

Energia 
mieszkańców

Rozmowa z Wojciechem 
Wierzbickim – zawodnikiem 
kick-boxingu, Zawodowym 
Mistrzem Europy Wako Pro.

str. 19

Nr 3 (64) marzec 2015

BEZPŁATNY



2 w w w . b o g a t y n i a . p l w w w . b o g a t y n i a . p lNr 3 (64) marzec 2015

Fo
t.

 P
io

tr
 G

re
nd

a

Dyżury 
radnych
VII kadencji Rady 
Miejskiej w Bogatyni

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

Poniedziałek
 y 15.00 – 16.00 
Jerzy Wiśniewski

 y 16.00 – 17.00 
Krystyna Gnacy 
Jarosław Woźnicki

 y 16.30 – 17.00 
Robert Flak

Wtorek
 y 13.30 – 14.30 
Dorota Bojakowska 
Filip Barbachowski

 y 14.00 – 15.00 
Artur Siwak 
Krzysztof Peremicki

 y 15.00 – 16.00 
Zygmunt Kostecki 
Katarzyna Piestrzyńska-Fudali

Środa
 y 14.30 – 15.30 
Eugeniusz Kubica

 y 15.00 – 15.30 
Piotr Kawecki 
Michał Kubica

 y 15.00 – 16.00 
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
 y 14.00 – 15.00 
Tomasz Wieliczko

Piątek
 y 12.00 – 13.00 
Ryszard Morawski

 y 13.00 – 14.00 
Tomasz Tracz 
Henryk Komarnicki 
Krzysztof Musielak

W Urzędzie Miasta i Gminy 

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

Burmistrz Miasta i Gminy 

Andrzej Grzmielewicz

Zastępca Burmistrza ds. Polityki 

Regionalnej Jerzy Stachyra 

w każdy poniedziałek w godz. 

15.00 – 17.00 w budynku przy ul. 

Daszyńskiego 1 (I piętro, pokój nr 15)

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji 

Dominik Matelski w każdy 

poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00 

w budynku przy ul. I-go Maja

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi 

Interesanta, ul. Daszyńskiego 1, 

parter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.

 y Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych czynny codziennie w  go-
dzinach urzędowania, tel. 75 77 25 293,

 y Zajęcia grupowe edukacyjno-
-wspierające dla osób uzależnio-
nych wtorek - od godz. 18:00, czwartek 
- od godz. 16:00,

 y Zajęcia grupowe edukacyjno-wspie-
rające dla osób współuzależnionych 
1-3 środa miesiąca - od godz. 16:00,

 y Punkt Interwencji Kryzysowej ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie poniedziałek - godz. 14:00-19:00, wto-
rek - godz.12:00-15:30, tel. 75 77 25 293,

 y Grupa Edukacyjno-Wspierająca dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie wtorek - 
godz. 16:00-18:00, tel. 75 77 25 293,

 y Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania przemocy w Rodzinie 
posiedzenia Zespołu zgodnie z zapotrze-
bowaniem, tel. 75 77 25 293,

 y Konsultacje psychologiczne dla 
klientów Ośrodka wtorek - od godz. 
18:00, tel. 75 77 25 291,

 y Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych czynny co-
dziennie w  godzinach urzędowania, tel. 
75 77 25 293,

 y Grupy wsparcia dla osób uzależnio-
nych piątek - godz. 18.00,

 y Trening Zastępowania Agresji ponie-
działek - godz. 16.00,

 y Grupa AA czwartek - godz. 18:00,
 y Konsultacje oraz zajęcia grupowe 
edukacyjno-wspierające dla osób 
mających problemy z zażywaniem 
środków psychoaktywnych ponie-
działek – godz. 15:00 do 16:00, oraz od 
19:00 do 20:30,

 y Trening zachowań konstruktyw-
nych dla osób uzależnionych środa – 
godz. 15:00.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Bogatynia, ul. II Armii WP 14
tel. 75 77 25 291
tel. 75 77 25 292
tel. 75 77 25 293

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Bogatyni dnia 14 stycznia br. rad-
ni podjęli uchwałę umożliwiającą restrukturyzację zobowiązań 
przez SP ZOZ w  Bogatyni. Zaproponowana umowa subrogacji 
pozwoli bogatyńskiemu szpitalowi na prawidłowe funkcjono-
wanie i  przygotowanie do nowego kontraktu z  NFZ w  2016 ro-
ku.  W styczniu i lutym br. Dyrekcja bogatyńskiego szpitala ogło-
siła zamówienie publiczne pod nazwą: „Restrukturyzacja zo-
bowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bogatyni” poprzez spłatę bezspornych zobo-
wiązań SP ZOZ w Bogatyni w trybie art. 518 §1pkt.3 K.C. (subro-
gacja).

Przedmiotem zamówie-
nia była usługa: spłata bez-
spornych zobowiązań (należ-
ności głównych wraz z  od-
setkami) SP ZOZ w  Bogatyni 
w kwocie: 2.754.502,35 zł tytu-
łem należności głównych oraz 
kwota odsetek ustawowych 
na dzień 27.02.2015 r. w  wy-
sokości 189.319,84 zł co da-
je łączną kwotę w  wysokości 
2.974.958,50 zł. Okres finanso-
wania to 108 miesięcy od daty 
uruchomienia spłaty wierzy-
telności. Obowiązuje  przy tym 
roczna karencja spłaty należ-
ności głównej liczona od dnia 
zawarcia umowy.

Umowa została zawarta 
w lutym br. z firmą MW Trade 
z  Wrocławia, oferującą dostęp 
do nowoczesnych form finan-
sowania, które mają poprawić 
lub utrzymać właściwą efek-
tywność finansową jednostek 
służby zdrowia oraz ich kon-
trahentów.  27 lutego br. zosta-
ły spłacone wszystkie bezspor-
ne zobowiązania ZOZ-u  za-
warte w umowie subrogacji.

W  ciągu ostatnich lat SP 
ZOZ rokrocznie wykazuje stra-
ty z  prowadzonej działalności. 
Na przełomie ostatnich 3 lat 
wysokość strat wynosiła od-
powiednio w 2011 r. – 1,2 mln; 
w 2012 – 1,4 mln i w 2013 – 640 
tys. zł.

Główną przyczyną obniże-
nia wielkości straty są działa-
nia prowadzone przez samo-
rząd Bogatyni. Aktywność 
i wsparcie finansowe udzielane 
jednostce jest istotnym czynni-
kiem wpływającym na popra-

wę zarządzania, jak też popra-
wę wyniku finansowego. Dota-
cja z Gminy Bogatynia w 2014 
roku wyniosła 5,2 mln zł. Kło-
poty finansowe takiej jednostki 
jak SP ZOZ Bogatynia są nie-
zależne od niej samej. Główną 
przyczyną takiej sytuacji jest 
monopol NFZ-tu jako płatni-
ka finansującego działalność 
medyczną. Zbyt niski kontrakt 
z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia jest jedną z głównych 
przyczyn takiego stanu rzeczy. 
Niezwykle trudno jest wyeg-
zekwować od płatnika środ-
ki za wykonane już procedury, 
w tym, nawet te ratujące życie. 
Jednocześnie koszty działal-
ności są bardzo wysokie. Szpi-
tal na przełomie ostatnich czte-
rech lat wypracował nadwy-
konania na kwotę 2 611 414 zł. 
Z  wypracowanych nadwyko-

anań w  roku 2013 bogatyński 
szpital otrzymał 345 089 zł. Jak 
wynika z  powyższego, kwota 
którą SP ZOZ powinien otrzy-
mać z  NFZ to ponad 2,2 mln 
zł. Środki te pokryłoby zobo-
wiązania bogatyńskiej placów-
ki. Jednym z rozwiązań, zmie-
niających sytuację finansową 
ZOZ-u, byłoby utrzymanie ści-
słych rygorów kontraktowych, 
co niestety spowodowałoby od-
mowę świadczenia usług me-
dycznych pacjentom i  pozo-
stawienie ich bez opieki. Sytu-
acja taka jest niedopuszczal-
na, „Zdrowie i  życie naszych 
mieszkańców jest wartością 
nadrzędną, nigdy nie będziemy 
zarabiać na służbie zdrowia, 
będziemy zawsze do niej do-
kładać” mówił podczas sesji 14 
styczni br. burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz. Bogatyński szpi-
tal, który jest jedynym w  Pol-
sce szpitalem gminnym, prze-
chodzi sukcesywne remonty 
oraz wyposażany jest w nowo-
czesny sprzęt. To właśnie dzię-
ki dotacjom z  budżetu gminy 
udało się przywrócić funkcjo-
nowanie Izby Przyjęć przez ca-
łą dobę. Sytuacja ta miała miej-
sce, gdy NFZ nie zgodził się na 
podział kontraktu na szpitale 

w Bogatyni i w Zgorzelcu. Kon-
trakt przejął w  całości szpital 
zgorzelecki, zarządzany przez 
Starostwo Powiatowe. Celem 
zapewnienia opieki mieszkań-
com Gminy Bogatynia zadania 
tego w całości podjął się samo-
rząd Bogatyni.

Bogatyński SP ZOZ, jak po-
kazują dane, jest niezwykle 
ważną jednostką w  codzien-
nym życiu mieszkańców Gmi-
ny Bogatynia. Średnio w ciągu 
roku bogatyńska służba zdro-
wia przyjmuje około 70 tys. pa-
cjentów.

Mająca miejsce restruktu-
ryzacja zobowiązań SP ZOZ-
-u  jest zasadna ekonomicznie. 
Przejęcie przedmiotowych zo-
bowiązań przyczyni się do po-
prawy płynności finansowej 
szpitala oraz pozyskania sta-
bilnego partnera finansowego. 
Elastyczne podejście oraz wie-
lowymiarowa obsługa obsza-
rów finansowych zagwarantu-
je, przy zachowaniu minimum 
niezbędnych formalności, zde-
cydowaną poprawę, obniżenie 
kosztów finansowych, ograni-
czenie kosztów sądowych i ko-
morniczych, a  także przyczyni 
się do poprawy relacji handlo-
wych z kontrahentami.

Subrogacja w SP ZOZ Bogatynia

Spłata zobowiązań szpitala
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Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 6 marca radni zde-
cydowali o zmianach w budżecie, przyjęciu „Planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
Bogatyńskich Wodociągów i  Oczyszczalni S.A.”, jak również 
podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w  wodę i  odprowadzane ścieki na terenie Miasta 
i Gminy Bogatynia.

Zdecydowanie najważniej-
szymi punktami zwołanej na 6 
marca sesji były kwestie zwią-
zane z BWiO S.A. Radni przy-
jęli plan rozwoju i moderniza-
cji bogatyńskiej spółki wodo-
ciągowej na lata 2015 - 2019. 
Przypomnijmy, iż pierwszy 
plan został odrzucony przez 
radnych na sesji 14 stycznia br. 
Powodem takiej decyzji były 
nierealne założenia w przedło-

żonej koncepcji. W międzycza-
sie nastąpiły zmiany w  Zarzą-
dzie BWiO. Spółka przedłożyła 
poprawiony wniosek o zatwier-
dzenie wieloletniego planu in-
westycyjnego. Plan ten jest kon-
tynuacją inwestycji i zamierzeń 
spółki z  lat ubiegłych, a  tak-
że wprowadza nowe przedsię-
wzięcia, mające na celu rozwój 
oraz modernizację urządzeń 
wodociągowych i  kanalizacyj-

nych. Do najważniejszych za-
dań stojących przez wodocią-
gami należy z  pewnością mo-
dernizacja głównej magistrali 
wody pitnej ze Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Trzcińcu do Boga-
tyni. Prezes spółki Dariusz Da-
raż podczas sesji zaznaczył, iż 
plan ten jest ambitny i możliwy 
do realizacji.

Kolejnym punktem było za-
twierdzenie przez radnych ta-
ryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w  wodę i  odprowadzenia 
ścieków w  okresie od 1 kwiet-
nia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 
Najistotniejszą informacją jest 
to, że opłaty za wodę i  ścieki 
nie ulegną zmianie. Taryfy po-
zostają na niezmiennym od kil-
ku lat poziomie:
• Gospodarstwa domowe: wo-

da - 5,22 zł/m3 i  ścieki - 8,20 
zł/m3*

• Pozostali odbiorcy: woda - 
7,68 zł/m3 i ścieki - 10,89 zł/m3.

Koszty poniesione przy do-
starczeniu i  uzdatnieniu wo-
dy są ogromne. Składa się na to 

wiele czynników: źródło wody 
pitnej, jakim jest zbiornik Wit-
ka, droga, jaką woda musi prze-
być, a w szczególności uzdatnie-
nie surowej wody, co jest proce-
sem bardzo skomplikowanym 
i kosztownym. Samorząd Gmi-
ny Bogatynia wychodzi naprze-
ciw tym trudnościom, stosu-
jąc dopłaty do wody dla gospo-
darstw domowych, aby miesz-
kańcy w jak najmniejszym stop-
niu byli obciążeni rachunkami 
za ten surowiec. Jak podkre-
ślał na sesji burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz, od kilku lat ce-
na wody kształtuje się na tym 
samym poziomie. Nie można 
pozwolić na to, aby mieszkań-
cy ponosili dodatkowe kosz-
ty związane z wodą i ściekami. 
Wypracowanie takiej taryfy, jak 
w roku ubiegłym, było możliwe 
między innymi, dzięki wpro-
wadzanym zmianom w  sa-
mej spółce. Radni jednogłośnie 
przyjęli proponowane projekty.

Rajcy na sesji podjęli również 
uchwały w  sprawie podziału 
Gminy i Miasta na stałe obwo-
dy głosowania, ustalenia ich nu-
merów i granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych 
oraz utworzyli obwód głosowa-
nia w  Szpitalu w  Sieniawce dla 
przeprowadzenia głosowania 
w  wyborach Prezydenckich 10 

maja 2015 r.
Niewątpliwie wartym uwagi 

był wniosek złożony przez Rad-
nego Piotra Kaweckiego, doty-
czący zmian nazwy ulic koja-
rzących się z  minioną epoką. 
Radny Kawecki zawnioskował 
o  rozpoczęcie prac i  przepro-
wadzenie konsultacji społecz-
nych przy zmianie nazw ulic: 
Waryńskiego i Armii Czerwo-
nej. Z pewnością jest to począ-
tek długiego i złożonego proce-
su. W Bogatyni, ale i nie tylko, 
funkcjonuje wiele nazw ulic, 
nawiązujących do czasów PRL 
i  wcześniejszych. Do takich 
nazw należ zaliczyć łącznie ze 
wspomnianymi wcześniej Wa-
ryńskiego i  Armii Czerwonej 
następujące ulice: 25-lecia PRL, 
Żymierskiego, Świerczewskie-
go (w  tym Bogatynia, Opolno 
Zdrój i  Sieniawka), Bojowni-
ków o  Wolność i  Demokrację, 
Dymitrowa, 22 lipca, Nowotki, 
Sawickiej, Przodowników Pra-
cy, Komuny Paryskiej, 1 Ma-
ja, Ludowa. Dotyczyło to bę-
dzie ponad 2 tysięcy mieszkań-
ców. Przy tych ulicach zareje-
strowanych jest ponad 600 po-
jazdów i wydanych ponad 900 
praw jazy. Radni przyjęli wnio-
sek zgłoszony przez Radnego 
Piotra Kaweckiego 16 głosami 
za i 1 wstrzymującym.

Dopłaty do wody utrzymane

Nie będzie podwyżek za 
wodę i ścieki

Prace związane z kompleksową modernizacją Osiedla Piastow-
skiego w Porajowie właśnie dobiegły końca. Ta długo wyczeki-
wana inwestycja obejmowała odbudowę istniejących sieci ka-
nalizacyjnych, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych oraz 
oświetlenia drogowego.

Porajów to miejscowość, któ-
ra ucierpiała podczas powodzi 
w 2010 roku. Wielka woda wy-
rządziła ogromne starty szcze-
gólnie na Osiedlu Piastowskim, 
położonym w  bliskim sąsiedz-
twie rzeki Nysa. Dodatkowo 
w  roku 2013 czerwcowe, obfi-
te opady deszczu, burze, a  tak-
że silny wiatr doprowadziły do 
wielu podtopień. Woda płynąca 
ulicami zalewała liczne gospo-
darstwa domowe, szkołę, w tym 
ponownie Osiedle Piastowskie.

Niezbędna była gruntow-
na odbudowa wraz z uporząd-
kowaniem i  przebudową ka-
nalizacji oraz sieci wodocią-
gowej. W ramach zadania wy-
konano kanalizację deszczową 
wraz z przyłączami oraz zbior-
czą kanalizację sanitarną. Wy-
mieniono sieć wodociągową 
wraz z  przyłączami oraz po-
łożono nową nawierzchnię na 

drogach i  chodnikach, a  tak-
że wyremontowano oświetle-
nie ulic Osiedla Piastowskiego 
oraz oświetlenie ścieżki pieszo-
-rowerowej od Osiedla do gra-
nicy państwa. 

Na realizację tej inwesty-
cji przeznaczono prawie 5 mln 
złotych. Zadanie zrealizowa-
ne zostało z udziałem środków 
zewnętrznych. Prace związa-
ne z  modernizacją Osiedla 
Piastowskiego rozpoczęły się 

pod koniec czerwca 2014 ro-
ku i  trwały zaledwie pół roku. 
Gruntowną modernizację wy-
konała firma Hydro – Instal 
z siedzibą w Jasnej Górze, któ-
ra została wyłoniona w ramach 
postępowań przetargowych. 

Modernizacja Osiedla Pia-
stowskiego to nie jedyna in-
westycja zrealizowana w ostat-
nim czasie w  tej miejscowości. 
Pod koniec roku 2014 do użyt-
ku oddano również gruntow-
nie zmodernizowaną świetli-
cę wiejską oraz przeprowadzo-
ny został remont szkoły, która 
także ucierpiała podczas powo-
dzi i podtopień w roku 2013. 

Najciekawsza Modernizacja Roku

Osiedle w nowym blasku

Najciekawsza Modernizacja Roku
Aleksander Marek Skorupa Prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zare-
komendował obiekt realizowany przez Gminę Bogatynia „Mo-
dernizacja kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Pia-
stowskim w Porajowie” jako najciekawszą modernizację ukoń-
czoną w 2014 roku. Tym samym obiekt uzyskał prawo udziału w 
Finale Konkursu „Modernizacja Roku 2014” i znajduje się na liście 
obiektów „Polska się Modernizuje 2014”.
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iż droga ta była zablokowana 
przez kilka godzin, uniemożli-
wiając przejazd chociażby służb 
ratunkowych. Na uwagę zasłu-
guje również stan drogi powia-
towej Bogatynia – Sieniawka, 
który przy tak znaczącej eksplo-
atacji bardzo się pogorszył i na-
wierzchnia tego odcinka wyma-
ga niemalże natychmiastowej 
modernizacji.

Krokiem decydującym pod-
jętym przez Burmistrza Mia-
sta i  Gminy Bogatynia An-
drzeja Grzmielewicza są pra-
ce nad zmianą organizacji ru-
chu. W  chwili obecnej jest re-
alizowany projekt organizacji 

ruchu, który będzie miał na ce-
lu wprowadzenie ograniczeń to-
nażowych w  Bogatyni. Takie 
rozwiązanie uniemożliwi prze-
jazd pojazdów powyżej 12 ton 
przez Bogatynię. Ogranicze-
nie to oczywiście nie będzie do-
tyczyło mieszkańców i  zaopa-
trzenia, ale znacząco ograniczy 
ruch ciężarówek przez Boga-
tynię i dalej do Sieniawki. Naj-
istotniejszym punktem tej reor-
ganizacji będzie zgoda Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego 
na takie rozwiązanie, ponieważ 
normy prawne zmuszają sa-
morząd Bogatyni do zaopinio-
wania tego projektu. Wszyst-

kie środki związane z  projek-
tem zmiany  organizacji ruchu 
dróg gminnych i  powiatowych 
został sfinansowany ze środków 
samorządu Bogatyni. „Tak waż-
na i  uciążliwa dla wszystkich 
mieszkańców sytuacja, mimo 
że niezależna od naszego samo-
rządu, nie mogła pozostać bez 
reakcji. Mam nadzieję, że sy-
tuacja, w  jakiej się znaleźliśmy 
oraz podjęte działania znajdą 
zrozumienie w Zarządzie Woje-
wództwa Dolnośląskiego i tran-
zyt pojazdów ciężarowych przez 
nasze miasto ustanie w najbliż-
szym czasie” – powiedział bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz.

Problem ciężarówek przejeżdżających przez Bogatynię pojawił 
się z końcem listopada 2014 r. kiedy to Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu zamknęła most na drodze 354 Sieniawka – 
Bogatynia (Trzciniec) z powodu remontu. Wtedy to automatycz-
nie ciężarówki zaczęły przejeżdżać przez Bogatynię.

„Od początku grudnia Sa-
morząd Bogatyni podjął sze-
reg działań, mających na celu 
uporanie się z tą kłopotliwą sy-
tuacją” – mówi burmistrz An-
drzej Grzmielewicz. Warto tu-
taj nadmienić, iż oznakowanie, 
jakie wprowadziła DSDiK jest 
niezgodne z prawem i nie było 
konsultowane z  samorządem 
Bogatyni. Niezwłocznie po za-
mknięciu drogi przedstawicie-
le samorządu Bogatyni uczest-
niczyli w  spotkaniu z  przed-
stawicielami DSDiK na moście 
w Trzcińcu. Pierwszym działa-
niem, jakie zostało podjęte, by-
ła próba uruchomienia objazdu 
zamkniętego mostu poprzez 
teren Kopalni Turów. Po około 
dwóch tygodniach okazało się, 
że zaproponowane rozwiązanie 
jest niemożliwe do spełnienia 
zarówno przez DSDiK, jak też 
przez wykonawcę robót. Wią-
zało się to przede wszystkim 
z  tym, iż jest to zakład górni-
czy i obowiązują tam integral-
ne, obostrzone przepisy. 

Po nieudanej próbie skiero-
wania ruchu ciężarówek przez 
kopalnię, bogatyński magistrat 
rozpoczął etap korespondencji 
z Dolnośląską Służbą Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu. Wysłano kil-

kanaście pism oraz petycji wraz 
z podpisami mieszkańców. Za-
rządcy dróg zostali poinformo-
wani, iż ciężarówki negatyw-
nie wpływają na infrastrukturę 
drogową, wodno-kanalizacyj-
ną, a nade wszystko zniszczeniu 
ulegają budynki w Bogatyni. Co 
istotne, a do tej pory nie wzięto 
tego pod uwagę w DSDiK, naj-
większy ruch ciężkich pojaz-
dów odbywa się poprzez objętą 
rejestrem konserwatora zabyt-
ków część Bogatyni. Powoduje 
to degradację wielu budynków 
zabudowy przysłupowo – zrę-
bowej.

W odpowiedzi na liczne pi-
sma i  petycje Urząd Miasta 
i  Gminy w  Bogatyni otrzymał 
informację, iż DSDiK otrzy-
mała pozytywną opinię Woje-
wody Dolnośląskiego umożli-
wiającą zamknięcie drogi 354 
(Trzciniec – Sieniawka).

Z  pewnością jest to sytuacja 
niezrozumiała, krzywdząca dla 
wszystkich mieszkańców Boga-
tyni, a  również stwarzająca za-
grożenie dla mieszkańców po-
łudniowych miejscowości na-
szej gminy, ponieważ już kilku-
krotnie dochodziło do sytuacji 
zablokowania drogi Bogaty-
nia – Sieniawka. Zdarzało się, 

Problem ciężarówek niebawem zniknie z Bogatyni

Tiry w Bogatyni

Serdecznie zapraszamy 
na koncert, który odbędzie 
9 kwietnia br. o  godz. 17.00 
w  Bogatyńskim Ośrodku Kul-
tury. Wstęp wolny. 

W  programie usłyszymy 

muzykę o  zróżnicowanym 
charakterze zarówno klasycz-
ną, jak i  rozrywkową, w  dzie-
cięcym wykonaniu. Dbając 
o  zróżnicowanie poziomu ar-
tystycznego gościnnie wystąpi 

studentka klasy skrzypiec Aka-
demii Muzycznej - Anna Ko-
siorek, wraz z  pianistką panią 
Katarzyną Kaczorowską.

Serdecznie zapraszamy! 
Wstęp wolny!

Bogatyńska Szkoła Muzyczna zaprasza 

Koncert WiosennyFo
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Wybory w Radach Osiedla zakończone. Od 16 marca na poszcze-
gólnych osiedlach gminy Bogatynia odbywał się wybór składu 
Rady oraz osób funkcyjnych, w tym przewodniczącego i jego za-
stępców. Rada Osiedla składa się z 15 osób, natomiast jej kaden-
cja trwa 4 lata. 

W pierwszym tygodniu wy-
bory odbyły się w  trzech Ra-
dach: w  poniedziałek 16 mar-
ca – Rada Osiedla nr 1, wtorek 
17 marca to wybory na Osie-
dlu nr 5, natomiast mieszkańcy 
Osiedla nr 7 skład Rady wybie-
rali 18 marca. Drugi tydzień to 
pozostałe cztery Rady i tak: 23 
marca – Rada Osiedla nr 2, 24 
marca – Rada Osiedla nr 3, 25 
marca – Rada Osiedla nr 4 oraz 
na zakończenie 26 marca Rada 
Osiedla nr 6.

Frekwencja na spotka-
niach mieszkańców była bar-

dzo zróżnicowana, lecz niemal 
w każdym miejscu wykazywa-
li się oni wielkim zaintereso-
waniem, a co za tym idzie, za-
angażowaniem w życie własnej 
Rady Osiedla. 

Do kompetencji Rad Osie-
dla należy rozwiązywanie 
istotnych problemów zgłasza-

nych przez mieszkańców, stały 
kontakt z  nimi, przyjmowanie 
wniosków i skarg  dotyczących 
danego Osiedla, współpraca 
z  komisjami i  radnymi Rady 
Miejskiej, współorganizowanie 
i wspieranie inicjatyw zmierza-
jących do poprawy życia miesz-
kańców danej społeczności.

Rada Osiedla Przewodniczący Skład Rady Osiedla

Rada Osiedla nr 1 Zygmunt Gosk
Ryszard Podraza - zastępca, Dawid Szczepanik - zastępca, Elżbieta Pawłowicz - sekretarz, Grażyna Bregin 
- skarbnik, Krzysztof Gnacy, Arkadiusz Gulmantowicz, Tadeusz Kamiński, Andrzej Lipko, Jan Pietruszko, 
Stanisław Jędryszczak, Stanisław Turczyński, Barbara Śmigielska, Marzena Budzińska, Zbigniew Budziński

Rada Osiedla nr 2 Józef Banasiewicz
Genowefa Kozakowska – zastępca, Jerzy Malkiewicz - zastępca, Bogumiła Bożek - skarbnik, Katarzyna Piestrzyńska-
Fudali - sekretarz, Władysław Florja - członek, Jarosław Żelazo - członek, Tadeusz Chryczyk, Barbara Jaruszewska, 
Elżbieta Najberger, Teresa Rudnicka, Danuta Rybak, Wanda Szewczyk, Danuta Szulenin, Henryk Ziętek 

Rada Osiedla nr 3 Mariola Poddębniak
Marek Morzyński – zastępca, Wojtek Łaziński – zastępca, Anna German – sekretarz, Marta Łukaszewicz 
– skarbnik, Wiesław Bąk – członek, Joanna Liszka – członek, Barbara Bartoszewicz, Marek Białek, Danuta 
Chrzanowska, Zbigniew Cuber, Wojciech Dżoga, Daniel Fryc, Dorota Wiśniewska, Robert Zambrowski

Rada Osiedla nr 4 Tomasz Wiśniewski
Ewa Wojtas - zastępca, Agnieszka Tabak - zastępca, Agata Kowalczyk - sekretarz, Alina Grabowska - 
skarbnik, Paulina Pawelec - członek, Jolanta Wiśniewska - członek, Krzysztof Wajer, Krzysztof Młynarczyk, 
Henryka Hałas, Piotr Hurlak, Andrzej Karapuda, Anna Choja, Mariusz Danilewicz, Ewa Gaszewska

Rada Osiedla nr 5 Krzysztof Suszczyński
Anita Szakiel- Sosnowska - zastępca, Robert Flak - zastępca, Robert Sosnowski - sekretarz, Wiesława Kisiel - 
skarbnik, Władysław Matuszewski, Marek Teowicki, Renata Radawiec, Przemysław Sobieski, Piotr Wojewódka, 
Wojtek Skorupa, Józef Wasilewski, Szymon Witkowski, Tomasz Kozłowski, Stanisław Kuśnierczyk

Rada Osiedla nr 6 Robert Trusiak
Jolanta Cichosz – zastępca, Iwona Janeczek – zastępca, Wiesława Paszkiewicz – sekretarz, Justyna Szczepaniuk 
- skarbnik, Dorota Małkiewicz - członek, Tomasz Wieliczko, Bogdan Szydłowski, Marek Marczak, Przemysław 
Marczak, Maria Muszyńska, Fabian Kościaniuk, Irena Kuźmicka, Agnieszka Łuczak, Dorota Anklewicz

Rada Osiedla nr 7 Krzysztof Kałuża
Agata Wiśniewska - zastępca, Aneta Grudzień - zastępca, Agnieszka Prudziłko - skarbnik, Sławomir Kałka - członek, 
Mariola Szatkowska-Bednarz - sekretarz, Jan Szulenin - członek, Anna Borukało, Wojciech Grudzień, Łukasz 
Kulak, Janusz Laskowski, Grzegorz Nowatkowski, Maria  Węsławowicz, Sławomir Wierzbicki, Agnieszka Żaguń

Nowi przewodniczący

Wybory w Radach 
Osiedla

W poprzednim numerze Biuletynu „Bogatynia” mieszkańcy Mia-
sta i Gminy mogli znaleźć ankietę dotyczącą tegorocznych Kar-
bonaliów. Ankieta dotyczyła odpowiedzi na pytanie: „Czy je-
steś za tym, aby w tym roku odbyły się Bogatyńskie Dni Węgla 
i Energii Karbonalia?”. W ankiecie znajdowały się także pytania, 
w których mieszkańcy mogli wskazać ile dni powinna trwać im-
preza, jaki powinien być jej zakres, czy też jakie nowe elementy 
powinny być do niej wprowadzone?

Mieszkańcy mogli wrzu-
cać wypełnione ankiety do 
urn znajdujących się niemal 
w  każdym miejscu gminy. 
Urny znajdowały się w: Urzę-
dzie Miasta i  Gminy w  Boga-
tyni przy ulicy Daszyńskiego 1 
oraz 13, a także przy ulicy 1-go 
Maja 29, Wielofunkcyjnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. II AWP 14, Bibliotece 
Publicznej przy ul. II AWP 2g 
oraz w  świetlicach wiejskich 

w: Lutogniewicach, Bratkowie, 
Krzewinie, Posadzie, Opolnie 
Zdroju, Porajowie, Sieniaw-
ce, Kopaczowie, Markocicach, 
a także w Domu Kultury w Za-
toniu. 

Wśród 1462 ankietowa-
nych, aż 1062 (72%) opowie-
działo się na TAK, natomiast 
na NIE było 400 głosów (28%). 
Mieszkańcy w  znacznej więk-
szości wskazywali, że Karbo-
nalia powinny być imprezą 

o  podobnym charakterze jak 
np. w roku ubiegłym. Powinny 

trwać 3 dni, na scenie powin-
niśmy oglądać zarówno arty-
stów lokalnych jak i  gwiazdy 
ogólnopolskiego formatu. An-
kieta wykazała również, że ta-
kie elementy jak lunapark, czy 
jarmark okolicznościowy tak-

że cieszą się dużym zaintere-
sowaniem.

Odpowiedzi udzielone w an-
kiecie pomogą podjąć decyzję 
o organizowaniu Karbonaliów, 
a także ustalić zakres przezna-
czonych na ten cel środków.

Bogatyńskie Dni Węgla i Energii Karbonalia

Mieszkańcy na TAK

Wyniki ankiety
TAK – 72% (1062) 
NIE – 28% (400)
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Od pewnego czasu Bogatynia żyje losem małej, bardzo pogod-
nej dziewczynki, która od urodzenia choruje na nowotwór zło-
śliwy prawego oczka – siatkówczaka. Zastosowane w Polsce le-
czenie nie przyniosło rezultatów. Lekarze byli zmuszeni usunąć 
Hani chore oczko. Choroba w  każdej chwili może pojawić się 
w drugim oku – ponieważ ma charakter genetyczny, ryzyko jest 
bardzo duże. Wykrycie nowotworu w  samych początkach jest 
bardzo ważne, ale niezwykle trudne, dlatego niezbędne są bar-
dzo częste badania kontrolne. Dla dziewczynki organizowane są 
akcje, zbiórki pieniędzy, licytacje. Hani można także przekazać 
1% podatku, rozliczając się z Urzędem Skarbowym. Mała dziew-
czynka, pomimo ciężkiej choroby, jest bardzo radosna i nie zwa-
żając na ogromne przeciwności losu stara się żyć normalnie. 

Poniżej przedstawiamy roz-
mowę z mamą Hani, czyli z Pa-
nią Kamilą, która opowiada, 
jak córeczka przechodziła przez 
kolejne etapy choroby i jak waż-
ne jest także dalsze leczenie 
i kontrolowanie stanu jej zdro-
wia.
Hania jest już po operacji. 
Kiedy odbył się zabieg? 

Operacja odbyła się w pierw-
szych dniach marca. Niestety 
nie jest to jeszcze koniec walki 
z  „siatkówczakiem”, ponieważ 
kilka dni później dostaliśmy 
informację, że 40% nowotworu 
nadal pozostało w  organizmie 
Hani. Tak więc czeka nas jesz-
cze kilka cykli chemioterapii. 
Jeśli one nie pomogą, to lekarze 
będą zwiększali dawki tak, aby 
przyniosły zamierzony efekt. 
Jak czuje się Hania?

Hania po operacji czuje się 
bardzo dobrze. Najgorzej jest 
po cyklu chemioterapii. Wte-
dy nie je, nie śpi, ma nudno-
ści, wymiotuje. Taki cykl rozło-
żony jest na dwa dni. W pierw-
szym trwa ok 6 godzin, w dru-
gim 5. Na zabiegi jeździmy do 
Warszawy. Tam też odbyła się 
operacja. Jeśli chodzi o miejsce 
to alternatywą był jeszcze Kra-
ków, ale skoro leczenie rozpo-
częliśmy w  Warszawie, to tam 
chcemy je kontynuować. 
Na stronie internetowej www.
haniapatrzy.pl jest napisane, 
że zastosowane w  Polsce le-
czenie nie przyniosło rezulta-
tów. Konieczne było usunię-
cie oczka. 

Tak. Nam się wydawało, że 
usunięcie oczka to ostateczność 
i  że będzie to też definitywne 
pozbycie się nowotworu. Jak się 
jednak okazało, nawet operacja 
nie pozwoliła w  100% pozbyć 
się „intruza”. 
Jak Hania znosi chorobę?

W  okresie między chemio-
terapiami Hania zachowuje 

się zupełnie normalnie, wręcz 
nadzwyczaj dobrze. Wracając 
na przykład jeszcze do operacji. 
Trwała około 3 godziny. Dzie-
ci po niej niekiedy muszą le-
żeć nawet trzy dni. Hania na-
tomiast po 12 godzinach…tań-
czyła. Najpierw oczywiście spa-
ła, odpoczywała. Jednak za-
raz po przebudzeniu poprosiła 
o  muzykę i  po prostu dobrze 
się bawiła. Zresztą sami lekarze 
byli bardzo zachwyceni stanem 
Hani i  szczerze mówiąc trochę 
zszokowani, a do tego wypuści-
li nas do domu dwa dni wcze-
śniej niż zakładano na począt-
ku. Teraz przed nami kontro-
le. Trzeba sprawdzać, jak goi się 
oczko. Tak jak mówiłam wcze-
śniej, przed nami także kolej-
ne cykle chemioterapii, ponie-
waż jest duże zagrożenie, że no-
wotwór zaatakuje także dru-
gie oczko. Z  tyłu głowy mamy 
również taką ewentualność, że 
jeśli leczenie w  Polsce nie po-
może, będziemy szukali pomo-
cy za granicą. Dokładnie mó-
wiąc w Stanach Zjednoczonych. 
Wtedy prywatnie trzeba za-
jąć się całą procedurą związa-
ną z  dokumentami i  wysłać je 
w odpowiednie miejsce.
Kontaktowaliście się już z kli-
nikami poza granicami kraju? 

Tak. Właśnie do Stanów wy-
syłaliśmy dokumenty związa-
ne z leczeniem pierwszego oka. 
W  takim przypadku wszystkie 
wypisy i  całą historię choro-
by przetłumaczyliśmy na język 
angielski i czekaliśmy na odpo-
wiedź. Profesorowie ze Stanów 
także stwierdzili, że najkorzyst-
niej jest oczko usunąć i walczyć 
o  to, aby drugie było zdrowe. 
Chciałam jeszcze dodać, że ku-
racja, jaka stosowana jest w Sta-
nach Zjednoczonych jest sku-
teczna… ale może zdarzyć się 
tak, że tylko na kilka lat. Tak 
więc możliwa byłaby sytuacja, 

że mimo wszystko oczko trzeba 
by było usunąć. 
Hania widziała na to oczko?

Na początku widziała. Jed-
nak każdego miesiąca coraz 
mniej. 
A jak zaczęła się Wasza walka 
z chorobą?

Mówiąc najprościej…ucie-
kało jej oczko. Szczerze mó-
wiąc byłam przekonana, że jest 
to rozpoczynający się zez. Uda-
łam się do pediatry, który mó-
wił, że takie rzeczy się zdarza-
ją i nawet do drugiego roku ży-
cia tzw. efekt uciekającego oka 
może mieć miejsce. Następnie 
udałam się do drugiego pedia-
try, który potwierdził poprzed-
nią diagnozę, mówiąc ponadto, 
że dziecku kształtuje się wzrok. 
Kazał obserwować Hanię. Po tej 
konsultacji udałam się do trze-
ciego pediatry. Tym razem jed-
nak badanie rozpoczęło się od 
zaświecenia latarką w  oczko… 
które nie zareagowało. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałam, że sytu-
acja jest aż tak poważna, ale nie 
wyglądało to dobrze. Następnie 
udaliśmy się do Jeleniej Góry 
i tam lekarze mówili już o tym, 
że może to być nowotwór. Trzy 
dni po wizycie w  Jeleniej Gó-
rze byliśmy już we Wrocławiu. 
Tam z kolei potwierdziły się in-
formacje o  tym, iż Hania ma 
„siatkówczaka”, ale stwierdzo-
no także, iż jest już za duży, aby 
zająć się nim we wrocławskim 
szpitalu. Wysłano nas do War-
szawy. W  stolicy zajęli się Ha-
nią od razu. Na początku zro-
biono badania pod względem 
przerzutów, następnie spraw-
dzali, czy Hania cokolwiek wi-
dzi na to oczko. Wyniki wyka-
zały, że nowotwór jest maksy-
malnie duży. Rozpisano 5 cykli 
chemioterapii, które jednak no-

wotworu nie zmniejszyły. Na-
stępnie zapadła decyzja o  tym, 
aby oczko usunąć. Lekarz pro-
wadzący uważał, że choroba za-
graża jej życiu. 
Jakie są dalsze rokowania?

„Siatkówczak” to jest tyka-
jąca bomba. Tak naprawdę bez 
względu na wyniki, jakie przy-
niesie chemioterapia, Hania co 
dwa miesiące będzie musiała 
jeździć do Warszawy na kon-
trole, aby mieć pewność, że 
wszystko jest w  porządku. Bę-
dzie to trwało przynajmniej do 
piątego roku życia. 
Czy po operacji Hania za-
chowuje się inaczej? Tzn. czy 
są widoczne różnice stanu 
sprzed i po zabiegu?

Mam wrażenie, że tak. Wy-
dawało mi się, że skoro i tak na 
to oczko nie widziała, to teraz 
nie będzie różnicy. Jednak ob-
serwując Hanię wydaje mi się, 
że jest to dla niej inna sytuacja. 
Dłużej zajmują jej reakcje na 
niektóre sytuacje. Jednak mam 
nadzieję, że z biegiem czasu bę-
dzie radziła sobie coraz lepiej. 
W  Bogatyni trwa akcja ma-
jąca na celu pomoc Hani. 11 
kwietnia odbędzie się wspa-
niały koncert, do którego 
włączyły się niemal wszystkie 

organizacje i  stowarzyszenia 
działające na terenie gminy.

Te akcje, które organizowa-
ne są na ternie Miasta i Gminy 
to dla mnie i dla Hani ogrom-
na, naprawdę ogromna niespo-
dzianka i dowód na to, jak wie-
lu jest dobrych ludzi chcących 
nieść pomoc. 11 kwietnia, kiedy 
odbędzie się ten wspaniały kon-
cert, Hania miała mieć wizytę 
u lekarza, jednak przełożyliśmy 
ją na 10 kwietnia, aby w sobo-
tę móc być na miejscu. O akcji 
dowiedziałam się od Pana An-
drzeja Lipko. Po prostu przy-
jechał do mnie i  tak naprawdę 
przedstawił gotowy program. 
To było niesamowite i  spadło 
na nas jak grom z jasnego nieba. 
Teraz najbardziej potrzebna 
jest proteza, prawda?

Tak, właśnie wizyta 10 kwiet-
nia dotyczy zamówienia pierw-
szej protezki. Bardzo długi jest 
też czas oczekiwania na nią, po-
nieważ trwa aż 4 miesiące. Tę 
protezę trzeba będzie wymie-
niać co 6-7 miesięcy, gdyż gałka 
oczna rośnie i  tym samym po-
trzebne będą nowe protezy.
Bardzo dziękuję za rozmowę 
i  życzymy bardzo szybkiego 
powrotu to zdrowia.

Bawimy się dla małej Hani
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na wyjątko-
we i pełne niespodzianek wydarzenie, którym niewątpliwie bę-
dzie Festyn pod hasłem „Bawimy się dla Hani”. Od wczesnych 
godzin porannych na placu przy Urzędzie Miasta na mieszkań-
ców będzie czekała moc atrakcji, występów, pysznego jedze-
nia, a wszystko w jednym celu: „Bawimy się i szalejemy dla ma-
łej Hani”. 

Apelujemy do wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy chcą nieść 
pomoc, aby byli razem z nami 11 kwietnia przy Urzędzie Miasta 
i Gminy Bogatynia i w Parku im. Jana Pawła II! 

Andrzej Lipko, Monika Oleksak, Marta Stachyra, Konrad Wysoc-
ki, Olimpia Stanaszek – organizatorzy Festynu Charytatywnego 
„Bawimy się dla Hani”.

Bawimy się dla Hani

Pomóc może każdy!
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•	„Bieg dla Hani”,
•	turniej futbolu stołowego, 

turniej piłki nożnej dla dzieci,
•	pokazy motocrossowe,
•	pokazy straży 

pożarnej i policji,
•	zawody siłaczy,
•	stoiska stowarzyszeń,
•	kiermasz prac ręcznych 

przedszkolaków, uczniów 
i ich rodziców, 

•	licytacja:

•	nauka jazdy konnej,
•	występy lokalnych artystów,
•	występ zespołu KRAMER,
•	mierzenie poziomu cukru,
•	malowanie twarzy,
•	popcorn, wata cukrowa, 

fontanna czekoladowa, 
zakręcony ziemniak, gofry,

•	grochówka, pyszne ciasta...

•	 Anna Maria Jopek - 
płyta z autografem

•	 Bracia - płyta + gadżet

•	 Kayah - płyta + gadżety

•	 Justyna Steczkowska - suknia,

•	 Honorata Skarbek - 
płyta + gadżety

•	 Natalia Szroeder - płyta + gadżety

•	 Ewy Wachowicz - książka 
kucharska z autografem

•	 Bronisław Komorowski - 
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej - koszulki + gadżety

•	 Jurek Owsiak – gadżety

•	 Kebab u Turka - talony na kolację 
o łącznej wartości 300zł

•	 Restauracja w Domu 
u Zegarmistrza - talon 
o wartości 100zł

•	 Sala zabaw HAPPY PLANET - 5 
talonów o łącznej wartości 120zł

•	 Modny Pan - salon odzieży męskiej 
- 4 t-shirty + spinki do mankietu

•	 Magdalena Lenard - salon 
fryzjerski EUPHORIA - strzyżenie 
męskie i damskie, farbowanie

•	 Wioletta Kwiatkowska - PERFECT 
LASHES - zabiegi przedłużania rzęs

•	 Salon CLARIS - zabiegi 
kosmetyczne twarzy, stylizacja 
paznokci, stylizacja brwi, 
karnet na solarium

•	 Sklep pod Kogutem – srebro

•	 Marcin Chudy - zaproszenie 
na sesję zdjęciową

•	 Dom Weselny ALF - zaprasza 
na najlepszy bigos na 
Dolnym Śląsku oraz grilla

•	 Złota i srebrne monety 
okolicznościowe.

W przeddzień imprezy  

– 10 kwietnia o godz. 10:00 kolorowy 

korowód przedszkolaków
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29 marca br. w Niedzielę Palmową w Działoszynie odbył się finał 
Konkursu na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną” Rad Osiedlowych 
i Sołectw z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, którego rozstrzy-
gnięcie odbyło się 25 marca br. Konkurs został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Królewska Dolina – Górnołużycki Działo-
szyn we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni.

Celem konkursu było pro-
pagowanie tradycji związanych 
ze Świętami Wielkanocny-
mi, pogłębienie wiedzy na te-
mat symboliki i znaczenia pal-
my w  obrzędowości ludowej, 
ale również nawiązywał do tra-
dycji i  był okazją do wymiany 
wiedzy na temat zanikającego 
zwyczaju własnoręcznego ro-
bienia palm.

W konkursie zaprezentowa-
ne zostały Palmy Wielkanocne 
wykonane własnoręcznie przez 
członków Rad Osiedlowych 
i  Sołectw z  terenu naszej gmi-
ny. Komisja postanowiła przy-
znać nagrody i wyróżnienia dla 
najpiękniejszych palm: I  miej-
sce zdobyło Sołectwo Działo-

szyn, II miejsce Rada Osiedlo-
wa nr 5 Markocice, III miejsce 
Sołectwo Jasna Góra. Przyzna-
no również specjalne wyróż-
nienia dla Sołectw: Lutognie-
wice i  Porajów. Kolejne wy-
różnienia otrzymały: Sołec-
two Sieniawka za tradycyjność 
wykonania, Bratków za natu-
ralność kompozycji, Krzewina 
za czystość formy i staranność 
wykonania, Wyszków-Wola-
nów za wkład pracy i  piękne 
kwiaty, Posada za tradycyjność 
formy i  bogactwo naturalnych 
elementów, Opolno Zdrój za 
pomysłowość. 

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim uczestnikom Konkursu 
za zaangażowanie i  wykona-
nie przepięknych palm. Gratu-
lujemy kreatywności i życzymy 
kolejnych sukcesów artystycz-
nych. 

Szczególne podziękowania 
za okazaną życzliwość i wspar-
cie w  organizacji Gminnego 

Konkursu składamy księdzu 
Kanonikowi Ryszardowi Kulpa 
z parafii w Działoszynie. Dzię-
kujemy Księdzu Ryszardowi za 
wspieranie inicjatyw kultural-
nych i  patriotycznych, za pro-
mocję tradycji i  zwyczajów lu-
dowych. 

Księdzu Ryszardowi, uczest-
nikom oraz czytelnikom ży-
czymy zdrowia, pogody ducha 
oraz radosnych Świąt Wielkiej 
Nocy. Wesołego Alleluja!

Organizatorzy 

Konkurs Rad Osiedlowych i Sołectw

Tradycyjna Palma 
Wielkanocna

29 marca, w  Niedzielę Palmową, ulicami naszego miasta prze-
szła Bogatyńska Droga Krzyżowa. Była to już osiemnasta edy-
cja tego pięknego, tradycyjnego nabożeństwa wielkopostnego, 
które odbywa się w naszym mieście nieprzerwanie od 1997 roku.

Droga rozpoczęła się w  ko-
ściele Św. Apostołów Piotra 
i Pawła. Zebrani odmówili ko-
ronkę do Miłosierdzia Boże-
go i  wyruszyli śpiewając pie-
śni pasyjne ulicami Skłodow-
skiej, Białogórską Kościuszki, 
Dworcową i  Daszyńskiego do 
kościoła Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny.

Krzyż nieśli przedstawi-
ciele stowarzyszeń, grup spo-
łecznych i zawodowych: księża 
i  ministranci, stowarzyszenia 
kościelne, młodzież, rodziny, 
górnicy, energetycy, nauczy-
ciele, służba zdrowia, myśliwi, 
strażacy i władze miasta. Pod-
czas czternastu postojów na sta-

cjach Męki Pańskiej uczestnicy 
wysłuchali rozważań opartych 
na Liście św. Pawła do Koryn-
tian. Rozważania przygotował 

i  przeczytał ksiądz Krzysztof 
Zimnicki. Mimo niesprzyja-
jącej, deszczowej pogody Dro-
ga zgromadziła liczną grupę 
wiernych z  całego dekanatu. 
Na zakończenie ksiądz Ryszard 
Trzósło - proboszcz parafii Św. 
Apostołów Piotra i  Pawła po-
dziękował uczestnikom za licz-
ne przybycie i wytrwałość a or-
ganizatorom za przygotowanie 
Drogi i  udzielił błogosławień-
stwa. Ksiądz dziekan Jan Żak 
zaprosił chętnych do kościoła 
na nabożeństwo Gorzkich Ża-
li i Mszę Świętą.

Tradycyjne nabożeństwo wielkopostne

Bogatyńska 
Droga Krzyżowa
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8 marca to dzień, w którym swoje wielkie święto obchodzi płeć 
piękna. Święto ustanowione zostało już w  1910 roku i  z  wiel-
kim szacunkiem obchodzone jest do dnia dzisiejszego.

W naszej gminie kobiety są 
niezwykle aktywne – działa-
ją w  wielu stowarzyszeniach, 
fundacjach, czy też różnych 
organizacjach Wiele spotkań 
zostało zorganizowanych  
właśnie w  związku z  Dniem 
Kobiet. Jest to doskonała oka-
zja, aby w bardzo miłym gro-
nie i w przyjemnej atmosferze 
miło spędzić czas. 

Jedno z  takich spotkań 
odbyło się 5 marca w  Remi-
zie OSP w  Działoszynie. Zo-
stało zorganizowane przez 
Działoszyński Klub Seniora 
oraz tamtejsze Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Kolejna uro-
czystość o  podobnym cha-

rakterze odbyła się w  czwar-
tek, 12 marca w  Restauracji 
„Hoker”. Był to Dzień Kobiet 
zorganizowany przez Sekcję 
Emerytów i Rencistów Związ-
ku Nauczycielstwa Polskie-
go w  Bogatyni. W  spotkaniu 
wzięli udział zarówno goście 
z  Czech, jak i  samorządow-
cy Miasta i Gminy Bogatynia. 
Jak mówi Prezes Bogatyńskiej 
Sekcji Pani Zofia Werżanow-
ska, takie uroczystości to do-
skonała okazja, aby się spo-
tkać, porozmawiać i  przede 
wszystkim dobrze się bawić. 
Wydarzenia te często pełne są 
przemówień, życzeń i  wystę-
pów artystycznych. Punktem 

kulminacyjnym i tym samym 
największą atrakcją czwart-
kowego spotkania był występ 
kabaretowy, który został przy-
gotowany przez członkinie 
Sekcji Emerytów i  Rencistów 
ZNP w Bogatyni. Przez ponad 
40 minut zaproszeni goście 
mogli poczuć się jak w praw-
dziwym teatrze, doskonale ba-
wiąc się przy piosenkach i ske-
czach wyreżyserowanych spe-
cjalnie na tą uroczystość. 

Kolejne spotkanie z  oka-
zji Dnia Kobiet zorganizowa-
ła Rada Osiedlowa nr 6 i Sto-
warzyszenie Koła Gospodyń 
„Amarylis”. Dla Pań przygo-
towano wspaniałą zabawę, po-
częstunek oraz konkursy z na-
grodami.

Dzień Kobiet w Gminie Bogatynia

Święto płci pięknej
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W  tym dniu uczniowie za-
prezentowali swoje uzdolnienia 
nauczycielom, rodzicom i  ko-
legom ze szkolnej ławki. Dzień 
Talentu to święto, które w Ze-
spole Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Bogatyni obcho-
dzi się nieprzerwanie od 2003 
roku.

Właśnie 20 marca szko-
ła przy ul. Wyczółkowskiego 
przekształciła się w  prawdzi-
wą galerię sztuki. Można by-
ło podziwiać prace plastycz-
ne - akwarele, rysunki, szki-
ce, makiety, różnorodne mode-
le, a  także prace fotograficzne. 
W  czasie koncertu uzdolnio-
nych artystów młodzi recyta-
torzy przygotowali dla swo-
ich kolegów deklamacje, które 
wywołały zachwyt słuchaczy. 
Wszyscy chętni mogli w  tym 

dniu obejrzeć również program 
artystyczny, a  w  nim wystę-
py prestidigitatorów, cyrkow-
ców, młodych muzyków, ak-
torów, tancerzy i  piosenkarzy. 
W szkole głośnym echem nio-
sła się piosenka, którą śpiewa-
li uczniowie gimnazjalnej klasy 
IIId. Wyraźnie słyszeliśmy, że 
„Każdy do „Dwójki” z  uśmie-
chem przychodzi, wiedzę tu 
zdobywa, na ludzi wychodzi”, 
a „wspaniała „Dwójka” najlep-
szą szkołą jest!”.

W  trakcie jednego z  wystę-
pów na scenie wspólnie zapre-
zentowali swoje uzdolnienia ta-
neczne  uczniowie, nauczyciele 
i rodzice.  Tak, jak zapewniano, 
dla wszystkich widzów było to 
niezapomniane przeżycie! Tan-
cerze nie tylko zadziwili, ale i do-
starczyli widzom wiele radości! 

Niemałe zainteresowanie 
wzbudziły wystawy przygoto-
wane przez uczniów i  nauczy-
cieli. Zwiedzający mogli z  bli-
ska podziwiać dzieła młodych 
konstruktorów, którzy zapre-
zentowali  pojazd kosmiczny 
oraz niezwykłe projekty z serii  
Homo Technologicus i  Mały 
Mechanik. W  szczery podziw 
wprawiały modele wykonane 
z   klocków Lego oraz wyroby 
z modeliny i plasteliny. 

Zapaleni hobbyści z  du-
mą chwalili się swoimi zbio-
rami, z  ożywieniem opowia-
dali o  przyniesionych ekspo-
natach, chętnie odpowiadali 
na wszystkie pytania ogląda-
jących. W  szkole można było 
obejrzeć również wystawy kil-
kuset uczniowskich  prac pla-
stycznych o  różnorodnej te-
matyce. Oglądający okazywa-
li zaintrygowanie, przyglądając 
się pracom z  dziedziny biolo-
gii oraz podziwiając  w  szkol-
nej bibliotece wystawę  „Histo-
ria książki”, na której zapre-
zentowano dzieła  uczniów z lat 
2000-2014. W  trakcie Szkol-
nego Dnia Talentu można by-
ło także obejrzeć prezentacje 
multimedialne, których tema-

tem było życie Szkoły oraz wie-
le innych, szczególnie te po-
wiązane z  promowaniem  ha-
sła „Czas na zdrowie”. Chęt-
ni uczestniczyli w  warsztatach 
logopedycznych, wzięli udział 
w quizach  z języka angielskie-
go i  języka niemieckiego oraz 
popisywali się zdolnościami 
w  niezwykłych grach i  zaba-
wach matematycznych. Najod-
ważniejsi wzięli udział w  qu-
izie historycznym dotyczącym 
dziejów Bogatyni. 

Ogólne zaciekawienie wzbu-
dziły doświadczenia i  pokazy 
z dziedziny chemii, fizyki i bio-
logii. Uczniowie dokonywali 
pomiaru ciśnienia krwi i pulsu, 
prowadzili resuscytację krąże-
niowo-oddechową, która w ra-
townictwie odgrywa niebaga-
telną rolę, bowiem  przywraca  
podstawowe czynności życiowe 
poszkodowanego. W  pracow-
ni chemicznej przeprowadza-
no doświadczenia, wprawiając 
w  niemałe zdumienie obser-
watorów, a  w  pracowni fizycz-
nej trwały absorbujące uwagę 
pokazy obrazujące prawa rzą-
dzące naturą. Młodzi naukow-
cy wnikali w  tajniki wiedzy, 
tłumacząc obserwatorom prze-

bieg każdego doświadczenia. 
Dodatkowo każdy mógł zrege-
nerować siły, podjadając cia-
steczka upieczone i serwowane 
przez zdolnych mistrzów sztu-
ki kulinarnej.

W  trakcie wędrówki wśród 
uzdolnionych uczniów można 
było natknąć się na młodych 
iluzjonistów, którzy swoimi 
sztuczkami wprawiali w  zdu-
mienie niejednego ucznia i na-
uczyciela. Artyści zaprezento-
wali swoje zdolności w  panto-
mimie, a  uzdolnieni szachiści 
demonstrowali umiejętności 
w trakcie symultany szachowej. 
W  czasie doświadczeń przy-
rodniczych można było na-
uczyć się rozpoznawać skały 
oraz poznać zjawiska krasowe. 
Z głośnym aplauzem  przyjęto 
także akrobatyczne wręcz wy-
stępy dziewcząt jeżdżących na 
rolkach.

Pełni wrażeń goście zapew-
niali, że na pewno odwiedzą 
Szkołę ponownie. Utalentowa-
ni i  szczęśliwi młodzi twórcy 
oraz odwiedzający na długo za-
pamiętają ten dzień! 

Pytasz o TALENT ? 
Z tego i„Dwójka”, i „Trójka” jest znana, 

że prezentuje i hołubi talenty od samego rana!

Dzień talentu
Z pewnością nie da się opowiedzieć i opisać tego, co stało się 
w jednej z bogatyńskich szkół pewnego dnia!

Oto uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Bogatyni mieli zaszczyt zaprosić mieszkańców 
miasta na kolejne obchody Dnia Talentu, które odbyły się  20 
marca 2015r.  Wtedy też w szkole działy się rzeczy niezwykłe 
i  niecodzienne. W  Szkolnym Dniu Talentu uczniowie chcie-
li zaprezentować się z  najlepszej strony, pokazać, jak wiele 
osiągnęli dzięki swoim zdolnościom przy wsparciu rodziców 
i nauczycieli, pragnęli pochwalić się uzdolnieniami.
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W czwartek 8 marca 2015 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury z okazji Dnia Kobiet odbył się występ kabaretu 
Łowcy.B.  Patronem honorowym wydarzenia był Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz. 

Publiczność zgromadzona 
w  sali widowiskowej obejrza-
ła wyjątkowe widowisko ka-

baretowe. Panowie z  kabaretu 
„Łowcy.B” zadbali,  aby Panie 
w  tym wyjątkowym dniu były 

zrelaksowane oraz poczuły du-
ży zastrzyk pozytywnej ener-
gii. Grupa zaprezentowała ske-
cze znane i lubiane, jak też no-
we, jeszcze nigdy nie prezen-
towane, które wywoływały na 
sali wybuchy gromkiego śmie-
chu. Po spektaklu każda Pa-
ni otrzymała słodki upomi-
nek, aby ten wyjątkowy dzień 
był nie tylko pełen uśmiechu, 
ale także słodyczy. Dziękuje-
my, że byliście Państwo z nami 
w  tym wyjątkowym dniu. Za-
praszamy już za rok na kolejne 
wydarzenia związane z Dniem 
Kobiet w Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury.

Dzień Kobiet w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Wyjątkowy występ 
kabaretu „Łowcy.B”

6 marca 2015 r. w Galerii StopArt Bogatyńskiego Ośrodka Kul-
tury odbył się wernisaż wystawy fotografii Henryka Dumina 
„Kolory Tokio”.

Na kilka godzin piątkowego 
popołudnia Bogatyński Ośro-
dek Kultury zamienił się w kraj 
„kwitnącej wiśni”. Pan Hen-
ryk Dumin przedstawiał zgro-
madzonym gościom w  Galerii 
StopArt Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury fotografie oraz opo-
wiadał o  swych licznych po-
dróżach po Japonii. Dowie-
dzieliśmy się wiele o  zwycza-
jach, historii oraz codziennym 
życiu współczesnych Japończy-
ków, którzy są jednym z  naj-
pracowitszych narodów na zie-
mi. Po prelekcji autora zoba-
czyliśmy proces powstania nie-
zwykle oryginalnej japońskiej 
potrawy - Sushi, przygotowy-
wanej przez mistrza kuchni 

z  japońskiej restauracji „Su-
szarnia” ze Zgorzelca. Podczas 
podziwiania fotografii z  wy-
praw Pana Henryka Dumina, 
każdy z gości mógł skosztować 
tego wykwintnego dania oraz 
spróbować niezwykle delikat-
nego japońskiego wina. Eks-
pozycja została zorganizowana 
przy współpracy wrocławskie-
go Ośrodka Kultury i  Sztuki. 
Dotychczas prezentowana była 
w Wydziale Kultury Ambasady 
Japonii w  Warszawie, w  Cze-
chach i  wielu miastach Pol-
ski, do których dołączyła rów-
nież Bogatynia. Serdecznie za-
praszamy na kolejne wernisaże 
odbywające się w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury.

Smak Japonii w BOK

Wystawa 
„Kolory Tokio”

W sobotę 18 kwietnia o godz. 16.00 w sali widowiskowej Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się 32. Turniej Małych 
Form Satyrycznych. Gwiazdą Turnieju będzie Kabaret „Neonów-
ka”! Koncert poprowadzi Grzegorz Żak.

Już po raz 32 na deskach sa-
li widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury o miano Kró-
la Łgarzy będą rywalizowali fi-
naliści wyłonieni w  poszcze-
gólnych etapach konkursu. Ty-
tuł najlepszego przed rokiem 
wywalczył Kabaret „INACZEJ” 
z  Białegostoku. Jak będzie 
w  tym roku? Przyjdź i  prze-
konaj się sam! A w dniu Fina-
łu Niespodzianka! W Kawiarni 
Atena Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury o godz. 13.00  spotka-
nie autorskie z  Marią Czuba-
szek! Bilety w cenie 30 zł do na-
bycia w kasie BOK. Więcej in-
formacji na stronie www.bok.
art.pl oraz www.turniej.com.pl. 
Zapraszamy!

32. Finał Turnieju Małych Form Satyrycznych

Kto zostanie 
Królem Łgarzy?

We wtorek 24 marca 2015 r. w  sali widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury odbył się spektakl komediowy pod tytułem 
„Z Twoją córką? Nigdy!”.

Sztukę przedstawił Wro-
cławski Teatr Komedia, a  jej 

autorem jest Antonín Procház-
ka - bardzo popularny u  na-

szych południowych sąsiadów 
komediopisarz, aktor i  reży-
ser. „Z  Twoją córką? Nigdy!”, 
to spektakl komediowy oparty 
na klasycznej formule komedii 
pomyłek – zarówno tych sytu-
acyjnych, jak i  przede wszyst-
kim emocjonalno-uczucio-
wych, napisany żywym i dow-
cipnym językiem, ukazującym 
perypetie dwóch zaprzyjaź-
nionych małżeństw. W  rolach 
głównych wystąpili aktorzy 
znani między innymi z  seria-
lu „Pierwsza Miłość” : Łukasz 
Płoszajski, Kinga Zabokrzyc-
ka, Michał Koterski, Beata Ra-
kowska, Aleksandra Zienkie-
wicz, Jan Węglowski, Piotr 

Małecki, Wojciech Dąbrowski 
oraz Katarzyna Kot-Małecka. 
Spektakl obejrzało ponad 450 
zachwyconych i pełnych rado-

ści widzów! Już dziś zaprasza-
my na kolejne spotkania z  te-
atrem w  Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury. Do zobaczenia!

Wrocławski Teatr Komedia w Bogatyni

„Z Twoją córką? Nigdy!”

Występ kabaretu „Łowcy.B”.

Pokaz mistrza Sushi.

Ubiegłoroczny finał.

Fragment spektaklu.

Fragment spektaklu.
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W czwartek 11 marca 2015 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wiel-
kie Maluchów Śpiewanie”.

Prezentacje wokalne przed-
stawiły przedszkolaki oraz 
dzieci ze szkół podstawo-
wych z klas I-III z terenu Mia-
sta i  Gminy Bogatynia. Obej-
rzeliśmy 17 prezentacji, pod-
czas których wystąpiło ponad 

stu młodych artystów! Festi-
wal miał charakter przeglądu, 
dlatego też dzieci i ich występy 
nie podlegały ocenie jurorów, 
a każda prezentacja została na-
grodzona drobnym upomin-
kiem i  okolicznościowym dy-

plomem. Dzieci prezentujące 
się na scenie pokazały, że drze-
mie w nich dużo talentu, odwa-
gi oraz radosnej spontaniczno-
ści. Serdecznie zapraszamy na 
kolejne spotkania z  najmłod-
szymi śpiewającymi artystami 
już za rok!

XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej

„Wielkie Maluchów 
Śpiewanie”

W  piątek, 20 marca 2015 r. w  sali widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury odbyły się miejsko-gminne eliminacje do 60 
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego.

Jury, po wnikliwej analizie 
prezentacji, postanowiło przy-
znać ex aequo pierwsze miej-
sca, które umożliwiły uczest-
nikom start w kolejnym etapie 
konkursu. Kategorie:

Recytacja: I  miejsca – Łu-
kasz Jurewicz, Rafał Wołczek, 
Karolina Gowin. Poezja śpie-

wana: I miejsca – Oliwia Mącz-
ka, Igor Remian (Szymon Ju-
styński akompaniament).

Laureaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i  nagrody rze-
czowe. Gratulujemy zwycięz-
com i ich opiekunom. Życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnych 
etapach konkursu.

Bogatyński Ośrodek Kultury

Konkurs 
Recytatorski

Występy najmłodszych.

Oliwia Mączka.

Rafał Wołczek.

Laureaci konkursu.
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28 lutego 2015 roku na hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Bogatyni odbyły się Mistrzostwa Bogatyni 
Szkół Podstawowych i  Gimnazjalnych w  Badmintonie. Dwa ty-
godnie po mistrzostwach seniorów przyszedł czas na konfronta-
cję najlepszych badmintonistów w młodszych kategoriach wie-
kowych.

Rozgrywki toczyły się w pię-
ciu kategoriach: szkoły podsta-
wowe klasy I-IV, szkoły pod-
stawowe klasy V-VI chłopcy, 
szkoły podstawowe klasy V-VI 
dziewczęta, gimnazja chłopcy, 
gimnazja dziewczęta.  W  tur-
nieju wzięło udział kilkudzie-
sięciu zawodników. Największe 
emocje towarzyszyły najlicz-
niejszej grupie wiekowej, czyli 

uczestnikom ze szkół podsta-
wowych klas I-IV. Zwycięzców 
naturalnie ogarniała radość, 
przegranych nierzadko smutek 
i łzy... W tej kategorii wiekowej 
najlepsza okazała się Amelia 
Burbo, która w finale pokonała 
Huberta Olecha. Trzecie miej-
sce w  tej kategorii zajął Kuba 
Zieniewicz. Wśród badminto-
nistów z klas V-VI najlepszymi 

okazali się Jakub Twerd, któ-
ry zwyciężył w  finale swoje-
go barta Dawida Twerda. Trze-
cie miejsce na podium zajął 
Karol Hantke. W  zmaganiach 
dziewcząt w tej kategorii kolej-
ność na podium była następu-
jąca: 1. Oliwia Lorek, 2. Nata-
lia Kazimierska, 3. Agnieszka 
Chojnacka. W turniejach gim-
nazjalistów w  kategorii chłop-
ców tytuł Mistrza Bogaty-
ni wywalczył Robert Dynus, 
który w  finale pokonał Dawi-
da Wolkiewicza. W  kategorii 
dziewcząt natomiast najlepszą 
gimnazjalistką została Eweli-
na Olechnik, pozostałe miejsca 
na podium odpowiednio za-
jęły druga Hanna Piotrowska 
i trzecia Liwia Szatkowska.

Zaznaczyć należy, że wszyst-
kie czołowe miejsca, zarówno 
wśród szkół podstawowych, jak 
i  gimnazjów, zajęli wychowan-
kowie miejscowego klubu UKS 
„SMECZ” Bogatynia (trener Pan 
Stanisław Nowak), odnoszącego 
sukcesy na arenie całego woje-
wództwa dolnośląskiego.

Wszyscy zawodnicy z miejsc 
1-6 otrzymali dyplomy i  na-
grody rzeczowe, a  pierwsza 
trójka z  każdej kategorii do-
datkowo pamiątkowe pucha-
ry. Organizatorem i sponsorem 
Mistrzostw Bogatyni w  Bad-
mintonie był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy  
uzyskanych wyników i dzięku-
jemy za tak liczne przybycie.Fo
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Sportowa rywalizacja

Mistrzostwa 
w Badmintonie

Na pływalni przy Zespole Szkół z  Oddziałami Integracyjnymi 
w Bogatyni 27 lutego odbyła się I edycja tegorocznej ligi pływac-
kiej. W zawodach brały udział dzieci oraz młodzież ze szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych naszego miasta.

Uczestnicy, którzy wystar-
towali w różnych grupach wie-
kowych oraz w  kategoriach 
dziewcząt i   chłopców, dopin-
gowani byli przez najbliższych. 
Młodzi zawodnicy pokonywa-
li dystanse w  różnych stylach, 
takich jak: styl dowolny, kla-
syczny, motylkowy, grzbietowy 
oraz mieszany.

Celem zawodów była po-
pularyzacja sportu pływac-
kiego wśród dzieci i  młodzie-

ży, propagowanie pływania ja-
ko dyscypliny wpływającej na 
wszechstronny rozwój zdolno-
ści ruchowych dzieci i   mło-
dzieży oraz zapoznanie naj-
młodszych adeptów sportu 
pływackiego z  atmosferą za-
wodów pływackich. Organiza-
torem zawodów był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Życzymy dalszych sukcesów 
na kolejnych edycjach ligi.

Liga pływacka

21 marca 2015r odbyła się trzecia (dłuższa o jeden zaległy mecz) 
kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej, w  trakcie której zmierzyli się 
w pierwszym spotkaniu „Marakany” z drużyną „Drink Team”. 

W  meczu tym zwycięży-
ła drużyna „Marakany” 7:2. 
Drugi, niezwykle zacięty mecz 
tej kolejki to pojedynek „Mad-
men” z  „K-5 Cartel”. W  tym 
spotkaniu lider tabeli „K-5 
Cartel” pokazał, że nie zamie-
rza opuszczać pierwszego miej-
sca, pokonując przeciwników 
8:5.  Michał Bregin z „K5-Car-
tel” dołożył w tym meczu czte-
ry bramki do swojego konta 
strzeleckiego, zostając tym sa-
mym zdecydowanym liderem 
klasyfikacji strzelców. Ma ich 
na swoim koncie łącznie już 11. 
Trzeci mecz tej kolejki to poje-
dynek „Magików” z „Chińską”. 
Tu zdecydowanie lepsza, z wy-

nikiem 7:2, okazała się „Chiń-
ska”. Ostatnim meczem tej ko-

lejki był zaległy mecz drużyn 
„Marakany” oraz „Madmen”. 
W  tym pojedynku dość nie-
spodziewanie wygrali „Mad-
meni” 9:5. Dzięki takim wyni-
kom tej serii spotkań, wszystko 
jest jeszcze możliwe w  dwóch 
ostatnich kolejkach ligi.

Piąta (przedostatnia) kolej-
ka odbędzie się już po Świętach 
Wielkanocnych, tj. 11 kwiet-
nia 2015, na którą już teraz ser-
decznie zapraszamy. 

III Kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej

Piłkarskie 
zmagania

14 lutego br. na strzelnicy sportowej w  Bogatyni odbyły się 
otwarte zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla młodzie-
ży szkolnej i osób dorosłych, zorganizowane przez sekcję strze-
lecką Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 

Zawody rozegrano w dwóch 
kategoriach: pistolet pneuma-
tyczny i  karabinek pneuma-
tyczny.

Klasyfikacja końcowa Wa-
lentynkowych Zawodów Strze-
leckich przedstawiona została 
poniżej (młodzież szkolna star-

towała tylko w  jednej konku-
rencji – karabin pneumatyczny 
10 strzałów).

Zawody przebiegły w  przy-
jaznej atmosferze, wszyscy 
uczestnicy uhonorowani zosta-
li dyplomami oraz otrzymali 
słodki poczęstunek.

Walentynkowe tytuły

Turniej 
Strzelecki

Miejsce Zawodnik punkty
I Szymon Czop 86
II Maciej Koniuszewski 76
III Paulina Sachwicka 75
V Kamil Kukla 67
V Kacper Młodzianowski 58
VI Dawid Arnista 45

(Dorośli – karabin pneumatyczny)
I Dawid Szymaniak 86
II Andrzej Szreder 79
III Dominik Pitucha 77
IV Jarosław Bem 56

(Dorośli – pistolet pneumatyczny)
I Andrzej Szreder 80
II Dominik Pitucha 80
III Łukasz Oleksik 75
IV Dawid Szymaniak 73
V Jarosław Bem 66 Fo
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W sezonie 2014-2015, w okresie zimowym (sezon dla piechurów 
rozpoczyna się 01-11-2014 i trwa do 31-10 2015), członkowie „Bog 
– Tur” nie zapadli w  „sen zimowy”, ale aktywnie uczestniczyli 
w  licznych wędrówkach i  wycieczkach, jak również rowerzyści, 
w ramach przygotowania kondycyjnego, w trzech grupach po 8 
osób wzięli udział w spinningu (jazda wysiłkowa na rowerze sta-
cjonarnym na hali), także liczna ekipa grała w badmintona na 
hali sportowej. 

Pierwszą wycieczkę zor-
ganizowaliśmy w  dniu 08-11-
2014 do Drezna, następnie 13-
12-2014 autokarem pojechali-
śmy do Czech, gdzie zwiedzi-
liśmy: browar Svijany,  skalne 
miasto - Hruboskalsko w „Cze-
skim Raju”, miasto Rumcajsa – 
Jicin, a zakończyliśmy biesiadą 
w  Detenicach. 20-12-2014 wy-

braliśmy się na piechotę do hu-
ty szkła w pobliskich Heřmani-
cach.  W  dniu 10-01-2015 po-
szliśmy na pieszy zimowy rajd 
po okolicach Chrastavy „Chra-
stavskie Slapoty”. Wyjazd auto-
karowy do klasztoru pocyster-
skiego w Lubiążu, do muzeum 
w Środzie Śląskiej (skarb średz-
ki) i na zamek Grodziec odbył 

się 17-01-2015. Kolejne piesze 
wycieczki to wejście na Guślarz 
i  Łysy Vyrch (24-01-2015 i  14-
03-2015), „pogańskie kamie-
nie” w   Višňovej (31-01-2015) 
oraz szczyt Töpfer (07-03-
2015). Wzięliśmy udział w gór-
skich wycieczkach na „Skal-
ny Stół” koło Karpacza (07-03-
2015), w  dwudniowych wyjaz-
dach do Czerniawy (21,22-02-
2015), zimowym marszu po 
górach Izerskich oraz IV eta-
pie „Szlaku Orłowicza” (14,15-
03-2015) wspólnie z PTSM Bo-
lesławiec, również po górach 
Izerskich. Bardzo duża gru-
pa, ponad 60 osobowa, wyje-
chała do Wrocławia (28-02-
2015), aby zwiedzić „Afryka-
rium” w  ZOO oraz wjechać 
na Sky Tower (najwyższy bu-
dynek w  Polsce). Ostatnią wy-
cieczką w  tym okresie był wy-
jazd do zamku w  Kliczkowie 
oraz „Szwajcarii Lwóweckiej” 
w dniu 21-03-2015. Uczestnicy 
w wycieczkach górskich zdoby-
wali odznaki GOT, PTTK i in-
ne. Natomiast rowerzyści, jesz-
cze przed oficjalnym rozpo-
częciem sezonu, uczestniczyli 
w  dwóch wypadach: do „Obři 

Sud” i Oybin (11 i 18-03-2015). 
Zdobycie 7 z  14 okolicznych 
szczytów, potwierdzone pie-
czątką w „książeczce górskiej”, 
daje możliwość otrzymania od 
Dyrektora OSiR po zakończe-
niu rywalizacji specjalnej sta-
tuetki. Sekcja Turystyki Rekre-

acyjnej „Bog – Tur” zaprasza 
do współzawodnictwa w Endo-
mondo „Gmina Bogatynia bie-
ga, chodzi i  jeździ na rowerze 
z Bog-Turem”. Dla zwycięzców 
ufundujemy nagrody na za-
kończenie sezonu, który trwa 
do 31-10-2015 r.

Aktywnie spędzony czas

Wędrówki z Bog-Turem

16 i 17 marca 2015 roku, w Sali Ludowej w Siedlęcinie k/Jeleniej Gó-
ry, odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska strefy jele-
niogórskiej szkół podstawowych i gimnazjalnych w szachach.

Drużyny walczyły o  tytuł 
Mistrza dawnego województwa 
jeleniogórskiego na rok 2015 
oraz awans do finału Dolnego 
Śląska we Wrocławiu. W kate-
gorii szkół podstawowych zwy-
ciężyła  Szkoła Podstawowa nr 

3 z ZSzOI w Bogatyni w nastę-
pującym składzie: 1. Aleksan-
dra Czarniecka, 2. Adrian Pio-
trowski, 3. Szymon Jarosz, 4. 
Katarzyna Jurczak.

W  kategorii szkół gimna-
zjalnych drugie miejsce zajęło 

Gimnazjum nr 2 z ZszOI w Bo-
gatyni w  składzie: 1. Mateusz 
Domusa, 2. Karolina Rajewicz, 
3. Jakub Wawryczuk, 4. Kacper 
Iwanicki.

Finał wojewódzki odbędzie 
się 10 kwietnia we Wrocławiu. 
Zawody zorganizował Szkolny 
Związek Sportowy w  Jeleniej 
Górze.

Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska

Szachowe sukcesy
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Czy alkoholizm 
jest dziedziczny?

Mateusz Makarek, uczeń III klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 
im. M. Kopernika w Bogatyni, został laureatem konkursu „zDol-
ny Ślązak Gimnazjalista” z chemii.

W  zmaganiach finałowych 
wzięło udział 46 gimnazjali-
stów z  całego Dolnego Śląska, 
wyłonionych z  wcześniejszych 
etapów konkursu. Etap woje-
wódzki przeprowadzony był 15 
lutego 2014r. na Wydziale Che-
mii Uniwersytetu Wrocław-
skiego i  składał się z  dwóch 

części: teoretycznej i praktycz-
nej – laboratoryjnej. Mateusz, 
zdobywając tytuł laureata kon-
kursu, zwolniony jest z  części 
matematyczno – przyrodni-
czej egzaminu gimnazjalnego, 
uzyskując jednocześnie mak-
symalną ilość punktów za tę 
część egzaminu. 

Opiekunem i mentorem Ma-
teusza jest pani mgr Dorota 
Czarnecka, nauczycielka che-
mii w Publicznym Gimnazjum 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w  Bogatyni. Gratulujemy i  ży-
czymy dalszych sukcesów.

Bogatynianin laureatem chemicznego konkursu 

„zDolny Ślązak 
Gimnazjalista” 

Szóste dziesięciolecie szkoły w  Porajowie uwieńczone zostanie 
uroczystościami w  Zespole Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum 
dnia 17 listopada 2015 roku. Do tego, jakże dojrzałego jubile-
uszu rozpoczęto przygotowania już wiosną, aby był na miarę lat 
jubilatki – dostojny i paradny. 

26 lutego w  bogatyńskim 
ArtRadio gośćmi gospodarza 
audycji – Waldemara Baba-
rowskiego była pani dyrektor 
Grażyna Jarosz wraz z autorką 
książki o  szkole, wydanej pod-
czas obchodów 50-lecia placów-
ki – Lucyną Pawelec, Małgorza-
ta Przezak-Goćko, która skrzęt-
nie notuje nazwiska wszystkich 
absolwentów ZSPiG w  Porajo-
wie oraz Katarzyna Paździor 

– administratorką strony fa-
cebookowej. Rozmowa doty-
czyła początków szkoły i  pla-
nów związanych z  uroczysto-
ścią. Celem kolejnych audycji 
jest dotarcie do jak najszersze-
go grona absolwentów, by móc 
ich zapisać w  specjalnym wy-
daniu aneksu książki. Autorzy 
kolejnej części publikacji chcą 
również przedstawić szczegól-
ne osiągnięcia absolwentów, jak 

i aktualne zdobycze szkoły.
Nie można pominąć zaanga-

żowania Rodziców w  ten pro-
jekt. Powstałe przy Radzie Ro-
dziców Stowarzyszenie Przy-
jaciół ZSPiG w Porajowie „Jan 
III i  dzieci” włączyło się bar-
dzo aktywnie w  przygotowa-
nia i  już niebawem – na Festi-
walu Nauki i Zabawy - Majów-
ce u  Sobieskiego, która odbę-
dzie się 9 maja, zaprezentuje się 
w całej okazałości.

W Porajowie będzie się działo!

Okrągły jubileusz 
przed nami

Powspominajmy 
razem
Wszystkich, którzy ukoń-
czyli tę szkołę, mają cieka-
we zdjęcia z  lat szkolnych, 
interesujące wspomnienia 
i chcieliby się nimi podzielić 
prosimy o  kontakt z  peda-
gogiem szkolnym lub szkol-
ną biblioteką.

Jedna z  moich znajomych przyszła do mnie z  następującym 
problemem: Jej mąż od czterech lat już nie żyje, lecz ona bard-
zo się boi, czy jej 19-to letni syn nie idzie w jego ślady. Już kilka 
razy zjawił się w domu pijany. Pyta mnie, czy alkoholizm jest 
dziedziczny, czy może przechodzić z ojca na syna?

Obawy mojej znajomej 
nie są bezpodstawne - dzie-
ci alkoholików są jedną z naj-
większych (jeśli nie głów-
ną) grupą ryzyka uzależnie-
nia. Trwają natomiast ba-
dania nad naturą tego dzie-
dziczenia. Wskazuje się na 
rolę czynników biologicz-
nych, psychologicznych i spo-
łecznych, a w zasadzie na ich 
wzajemne oddziaływanie. Je-
śli chodzi o aspekt biologicz-
ny, to trzeba wyraźnie powie-
dzieć, że przekazywana nie 
jest choroba, lecz predyspo-
zycje do uzależnienia. Sam 
mechanizm genetyczny nie 
jest dokładnie rozpoznany, 
lecz raczej nie ma co oczeki-
wać znalezienia pojedyncze-
go ‚’genu alkoholizmu’’. O ist-
nieniu predyspozycji biolo-
gicznych dobitnie świadczą 
badania osób adoptowanych. 
Otóż adoptowane we wcze-
snym niemowlęctwie dzieci 
alkoholików są bardziej na-
rażone na uzależnienie niż 
przybrane przez zastępczych 
rodziców dzieci nie alkoholi-
ków. Inne badania pokazują, 
iż współwystępowanie uza-
leżnienia u  bliźniąt jednoja-
jowych, (czyli identycznych 
w  sensie genetycznym) jest 
znacząco częstsze niż u  bliź-
niąt dwujajowych. Jeszcze 
w  laboratoryjnych doświad-
czeniach na szczurach  i  my-
szach wyhodowano linie po-
koleniowe zwierząt różniące 
się pewnymi cechami zwią-
zanymi ze spożywaniem al-
koholu. Jednakże tłumacze-
nie ‚’dziedziczenie-uzależnie-
nia’’ w kategoriach biologicz-
no-genetycznych jest wielce 
niewystarczające. Z  psycho-
logicznego punktu widzenia 
można stwierdzić, iż dzie-
ci z rodzin alkoholowych do-
świadczają w  swoim życiu 
wiele oddziaływań, przeżyć, 
stresów nie będących udzia-
łem ich rówieśników wycho-
wanych w  miarę poprawnie 
funkcjonujących rodzinach.  
Na tej bazie kształtuje się ce-
chy osobowościowe, takie jak 
zawyżony poziom lęku, zani-
żone poczucie własnej war-

tości i inne. Są to cechy bole-
śnie utrudniające życie. I  tu-
taj działanie alkoholu jako 
środka wywołującego stany 
euforyczne i zmniejszającego 
niepokój wydaje się (oczywi-
ście do czasu) zbawienne. To 
jest jeden z  aspektów dzie-
dzictwa psychologicznego. 
Ale jest jeszcze coś innego. 
Otóż rodzina z  problemem 
alkoholowym powiela duży 
zakres psychologicznych me-
chanizmów obronnych z  re-
pertuaru alkoholika, a  więc 
próbuje się negować istnie-
nie problemu, szukać moty-
wów picia, tłumaczyć „nie-
szczęśnika”, pomagać leczyć 
kaca. Przez długi czas pie-
lęgnuje się iluzoryczną wia-
rę, że to tylko chwilowe zała-
manie, że wystarczy stworzyć 
odpowiednie warunki, a mąż 
czy tata przestanie pić. Dzie-
ci z  takich rodzin przyjmują 
tę logikę myślenia i wchodząc 
w dorosłe życie, mają już go-
towy psychologiczny szkie-
let uzależnienia, czyli mecha-
nizm iluzji zaprzeczeń. Ist-
nieje jeszcze społeczny aspekt 
dziedziczenia alkoholizmu, 
czyli przyjmowanie od rodzi-
ców wzorców zachowań. Jeśli 
wychodzi się z domu rodzin-
nego z  przekonaniem, że al-
kohol jest stałym i  niezbęd-
nym elementem w  większo-
ści sytuacji życiowych, trud-
no jest potem realizować in-
ne, obce dla siebie postawy. 
Nie chciałbym jednak, aby po 
przeczytaniu tego został ob-
raz dziecka, którego dalsze 
losy są jednoznaczne  zdeter-
minowane nałogiem któregoś 
z  rodziców. Znam osobiście, 
a  Państwo pewnie również, 
wiele dzieci alkoholików, któ-
re nie weszły na drogę uza-
leżnienia, a  nawet prezentu-
ją zdecydowanie abstynencką 
postawę. Notabene nie należą 
do wyjątków terapeuci odwy-
kowi, wywodzący się właśnie 
z  rodzin z  problemem alko-
holowym.

Grzegorz Hryszkiewicz
psycholog, certyfikowany 
specjalista psychoterapii 

uzależnień
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Nikola Muzyk
10 lutego 2015

Bartosz Tadeusz Siadkowski
10 lutego 2015

Kacper Siwak
12 lutego 2015

Tymon Gutowski
14 lutego 2015

Maciek Jolibski
17 lutego 2015

Maja Piekarska
17 lutego 2015

Adrian Stankiewicz
22 lutego 2015

Maksym Jaruszewski
28 lutego 2015

Aleksandra Kuczko
2 marca 2015

Kacper Hałajski
3 marca 2015

Pola Chałupka
3 marca 2015

Alan Kułakowski
4 marca 2015

Milena Bednarek
7 marca 2015

Amelia Grass
10 marca 2015

Hubert Adamus
11 marca 2015

Maciej Duda
12 marca 2015

Zuzanna Kowalczyk
13 marca 2015

Oliwia Kaczmarek
15 marca 2015

Nasze 
maleństwa

Szanowni Państwo, zwracam się z gorącym apelem i prośbą o po-
moc w ratowaniu mojego życia. Jestem mieszkanką Bogatyni, mam 
27 lat i choruję na padaczkę lekooporną oraz Stwardnienie Rozsiane.

Z  powodu epilepsji byłam 
dwukrotnie w  śpiączce farma-
kologicznej, przy czym zagra-
żają mi kolejne tego typu for-
my leczenia. Lek, który jest do 
tego stosowany szkodzi mi na 
serce oraz powoduje drętwienie 
mięśni. W  przebiegu pierwszej 
śpiączki byłam w  stanie kry-
tycznym, podłączona do respi-

ratora przeszłam zapalenie płuc. 
Niestety, choroby neurologicz-
ne nie są moim jedynym proble-
mem zdrowotnym, gdyż mam 
nieoperacyjny tętniak przegro-
dy międzyprzedsionkowej, aryt-
mię i  jestem po zapaleniu mię-
śnia serca. Wystąpiły również 
problemy reumatyczne, gine-
kologiczne, okulistyczne, laryn-

gologiczne oraz z  kręgosłupem. 
Z powodu epilepsji dochodzi do 
niedowładów, zaburzeń czucia 
i  szeregu problemów neurolo-
gicznych, doprowadzających do 
zaburzeń mowy a nawet całko-
witej afonii. Leczenie utraty mo-
wy wymagało pobytu w  Mię-
dzynarodowym Instytucie. Mój 
stan zdrowia wymaga wysoko-
specjalistycznego leczenia, co 
wiąże się z  kosztownymi i  czę-
stymi wyjazdami oraz dostoso-
waniem warunków do niepeł-
nosprawności. Zbiórkę środków 
potrzebnych na leczenie pani 
Beaty Czaickiej honorowym pa-
tronatem objął Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bogatynia.

Wspomóż mnie w codziennych zmaganiach

Apel o pomoc

Możesz pomóc - przekaż 1%
Wspomóż mnie w codziennych zmaganiach przekazując 1% po-
datku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem Czaicka, 1450 
pomagacie mi Państwo w walce o życie. Za wszelką pomoc bę-
dę bardzo wdzięczna.

Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym 
ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-62 Warszawa 
nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 
tytuł wpłaty: CZAICKA, 1450 
KRS:0000270809 
cel szczegółowy 1% CZAICKA, 1450

W  środę 25 marca 2015 r. Zespół Szkół w  Działoszynie gościł 
przedstawicieli Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury, 
którzy przybyli z Warszawy i Wrocławia. 

Panowie Stanisław Kolbusz, 
Michał Morelowski i  Mirosław 
Pryciak zainteresowali słucha-
czy wykładami na temat ochro-
ny środowiska i zdrowia człowie-
ka. Głównym tematem spotka-
nia były Pro-Bio-Emy, czyli natu-
ralne wyroby mikrobiologiczne 
oparte na odpowiednio dobra-
nych kompozycjach pożytecz-
nych mikroorganizmów. W kon-
ferencji wzięli udział uczniowie 
ze wszystkich gimnazjów z Gmi-

ny Bogatynia, z  LO w  Bogatyni 
oraz nauczyciele chemii i  biolo-
gii. Prowadzący prelekcję nagro-
dzili uczniów za aktywność i wie-
dzę ekologiczną. Organizato-
rzy zapewnili wszystkim poczę-
stunek-degustację chleba i  słod-
kich bułeczek z  działoszyńskiej 
piekarni. Goście zwiedzili szkol-
ne muzeum, a panie z Działoszy-
na zaprezentowały wielkanocne 
ozdoby, które zostały wykonane 
podczas spotkań Klubu Seniora.

O Pro-Bio-Emach w Zespole Szkół w Działoszynie

Zielona lekcja

Beata Czaicka.
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Magdalena Talarczyk to bogatynianka, która w tym roku wzięła 
udział w jednych z najbardziej prestiżowych zawodów na świe-
cie Arnold Amateur Strongwoman, odbywających się od 5 do 8 
marca w Columbus, Ohio. Śliczna, ambitna, a do tego najsilniej-
sza bogatynianka zmierzyła się z zawodnikami z całego świata, 
po raz kolejny udowadniając, że marzenia się spełniają. 

„Jestem z siebie zadowolona 
i  serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy we mnie wierzyli, 
kiedy mi tej wiary brakowało. 
To były żmudne i  długie dwa 
miesiące. Lał się pot, czasem 
nawet łzy. Jednego dnia ogrom-
na motywacja, drugiego zaś 
niechęć podniesienia się z  łóż-
ka. Ktoś, kto stoi z  boku wi-
dzi jedynie efekt końcowy, czy-
li albo sukces albo porażkę, po 
drodze jednak jest jeszcze wie-
le strachu i niepewności, mimo 
że na co dzień staram się twar-
do stąpać po ziemi”. 

Szansa
Po ubiegłorocznych elimi-

nacjach do Mistrzostw Świa-
ta w Międzyzdrojach i wywal-
czeniu tam trzeciego miejsca, 
Magda otrzymała propozy-
cję wystartowania w zawodach 
w  Stanach Zjednoczonych. 
Z  ogromną chęcią podjęła to 
wyzywanie, zdając sobie jed-
nak sprawę, że będzie ciężko, 
ponieważ miała zbyt mało cza-
su na przygotowanie się. Mi-
mo wszystko poleciała i zdoby-
ła ósmą lokatę w Strongwoman 
i  pierwszą w  Maswrestlingu. 
Zmierzyła się z  najsilniejszy-

mi, w czterech konkurencjach: 
wyciskanie hantla 35kg - w cią-
gu minuty wyciskała jedną rę-
ką hantel ponad głowę i  z  do-
tknięciem do ziemi jak najwię-
cej razy, spacer farmera - spa-
cer z  tzw. walizkami o  wadze 
75 kg każda na odległość 23m 
na czas, YOK to również spa-
cer tym razem z  ciężarem na 
plecach o wadze 180 kg 2x23m 
na czas i na koniec martwy ciąg 
na sztandze 155 kg x2 i następ-
nie, jak najwięcej powtórzeń na 
axlu 155 kg w ciągu minuty. 

Podróż w nieznane
„Podróż była bardzo dłu-

ga i męcząca, z uwagi na to, że 
jechałam z  nadwyżką wago-

wą, byłam pełna obaw, czy mój 
start dojdzie do skutku, ma-
ło jadłam i  piłam, więc byłam 
zmęczona i zestresowana tą ca-
łą sytuacją. Podróż na zawo-
dy przebiegała sprawnie. Tra-
sę Warszawa-Frankfurt-Toron-
to-Columbus pokonałam dość 
szybko, ale niestety powrót 
trwał około dwóch dni. Bardzo 
ciężko to zniosłam, targanie 
bagaży, przesiadki, czekanie na 
jednym lotnisku 11, a  na dru-
gim 8 godzin, spanie na pod-
łodze, brak normalnych posił-
ków. Po powrocie odsypiałam 
w domu przez kolejne 4 dni, za-
nim powróciłam do sił”.

Niezwykłe miejsce
„Ameryka bardzo mnie 

urzekła, na pewno pojadę tam 
jeszcze raz, choćby w celach tu-
rystycznych. Tam z  pewnością 
można zrobić karierę sporto-
wą. Ameryka jednak poza swo-
imi zaletami ma także wady, 
jedzenie jest tam okropne, peł-
ne cukru i  niezdrowych tłusz-
czów, w  warunkach hotelo-
wych niestety nie było jak ugo-
tować sobie tego, co zwykle ja-
dam. Mnóstwo barów, w  któ-
rych płaci się kilka dolarów 

i je się do woli, w sklepach pół-
ki uginają się pod produktami, 
które pakowane są w  kilogra-
mach, mleko w  galonach...coś 
niesamowitego.

Plany na przyszłość
Magda nieustannie trenu-

je i ćwiczy, obecnie jest w trak-
cie walki o „formę plażową”, do 
której kluczem są ciężkie tre-
ningi i  dieta. W  planach ma 
przejście eliminacji w  Stron-
gwoman i  Maswretstlingu, 
a  także udział w  lokalnych za-
wodach. Nieustannie jednak 
podkreśla, że to wszystko, to 
jej życiowa przygoda i pasja, na 
której nie zarabia, a jedynie do-
brze się bawi.

„Korzystając z  okazji chcia-

łabym bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim spon-
sorom: Burmistrzowi Miasta 
i  Gminy Bogatynia Andrze-
jowi Grzmielewiczowi, siłow-
ni Fit&Gym II, Stowarzysze-
niu Sportowemu Gladiator, fir-
mom: D.K. Partner, Poromer, 
Rebus, Solpet, Salon Fryzjerski 
Hairroom Emilia Kuźma, Stu-
dio Masażu Barbara Górowska, 
PGE Górnictwo i  Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Pozdra-
wiam wszystkich, którzy śle-
dzą moje poczynania, na pew-
no to nie koniec! Możecie śle-
dzić mnie na profilu fb „Od ze-
ra do Bohatera :)”.

Magdalenie życzymy dal-
szych sukcesów i powodze-

nia w świecie siłaczy!

Bogatynianka na prestiżowych zawodach

Magda podbiła 
Amerykę

Magda po 
zdobyciu 
pierwszego 
miejsca 
w Maswrestlingu.

Nasza mistrzyni wyciska 
35 kg hantla ponad głowę.

Zawodnicy Klubu Sportowego GROM Bogatynia 21 marca wy-
startowali w 17. Oberlausitz-Cup. Są to międzynarodowe  zawo-
dy odbywające się w niemieckiej miejscowości Bautzen, które  na 
stałe wpisały się w kalendarz rywalizacji sportowej w taekwon-
do i corocznie gromadzą znamienite grono zawodników, trene-
rów, sędziów i działaczy. Zawodnicy prezentowali bardzo wyso-
ki poziom sportowy, a w rywalizacji wzięło udział ponad 200 za-
wodników z  klubów z Berlina, Bawarii, Saksonii oraz Polski.

Zawodnicy Bogatyńskie-
go Klubu Sportowego GROM, 
którzy na co dzień Taekwon-
do Olimpijskie trenują na Sa-
li Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
przy ul. Sportowej, również 
stanęli do współzawodnictwa 
w  tychże zawodach. Zdobyta 
wiedza oraz doskonałe przygo-
towanie naszych zawodników 
zaowocowało ogromnym suk-

cesem jakim jest zdobycie aż 11 
medali:
• Jiri Hubyć - medal złoty
• Joanna Klemens - medal 

brązowy
• Maciej Wapniarczuk - medal 

srebrny
• Kornelia Darłak - medal 

srebrny
• Michał Drozdek - medal 

brązowy

• Kamil Samelski - medal złoty
• Ernest Skoczeń – medal złoty

• Bartłomiej Samelski – medal 
brązowy

• Adrian Witkowski – medal 
brązowy

• Wiktoria Kochanowska – 
medal srebrny

• Patryk Mróz – medal srebrny

W  klasyfikacji generalnej 
zawodów Dolnośląski Związek 
Taekwondo WTF zajął II miej-
sce. W skład reprezentacji we-
szły kluby z  Wrocławia, Zgo-
rzelca oraz Bogatyni.

„Grom” kolejny raz najlepszy

Sukces w Niemczech
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Skąd pomysł na taki sport?
Właściwie sport od zawsze 

był obecny w  naszej rodzinie. 
Wszystko zaczęło się jakieś 7 
lat temu od mojego brata, który 
zaczął trenować kick-boxing. 
Przez pewien czas przygląda-
łem się jego postępom, obser-
wowałem, jak trenuje i zaczyna 
odnosić sukcesy. Spodobało mi 
się to i też postanowiłem spró-
bować. Przerzuciłem się z piłki 
nożnej na sporty walki. Począt-
kowo to właśnie brat pokazy-
wał mi w domu ćwiczenia i ra-
zem staraliśmy się trenować. 
Chciałem dołączyć do klubu, 
którego on był członkiem, ale 
interesowała mnie grupa za-
awansowana, nie chciałem za-
czynać od początkujących. In-
tensywnie trenowałem pod je-
go okiem i udało się. Od tamtej 
pory nieprzerwanie związany 
jestem z  Klubem Kick-Figh-
ter Zgorzelec. Pamiętam swo-
je pierwsze zawody, walczyłem 
wtedy z  ówczesnym reprezen-
tantem Polski i  zremisowałem 
tę walkę. To jeszcze bardziej 
umocniło mnie w  przekona-
niu, że chcę się tym zajmować 
i poświęcić się temu.
Wyjaśnij na czym polega ta 
dyscyplina?

Kick-boxing to sport ude-
rzany, w  którym najczęściej 
pracuje się rękami i  nogami, 
formuła K-1, którą się zajmuję, 
pozwala dodatkowo na uderze-
nia kolanem. Jest to sport bar-
dzo urazowy, jednak z biegiem 
czasu tych uszkodzeń jest coraz 
mniej, a  i  nawet można się do 
nich przyzwyczaić.
Powiedz, jak wyglądają przy-
gotowania do walki? Ile czasu 
poświęcasz na treningi?

Trenuję właściwie cały czas, 
a  ostatnie miesiące były dla 
mnie szczególnie pracowite. 

Jeśli natomiast chodzi o  przy-
gotowania do konkretnej wal-
ki, to potrzebuję około 1,5 mie-
siąca. Trenuję 2 razy dziennie, 
6 dni w tygodniu. Niedziela jest 
jedynym dniem, kiedy robię so-
bie przerwę. Mój trening to bie-
ganie, ćwiczenia ogólnorozwo-
jowe i siłowe, a także ćwiczenia 
techniczne, szybkościowe, wy-
trzymałościowe i  kondycyjne, 
czyli cały wachlarz treningo-
wy. Oczywiście wykonuję rów-
nież treningi specjalistyczne ze 
swoim trenerem Krzysztofem 
Szyrmą. Generalnie przygoto-
wuję się pod konkretnego prze-
ciwnika, czyli oglądam jego 
dotychczasowe walki, poznaję 
go i oceniam jego mocne i sła-
be strony.
Co czujesz przed walką? Stre-
sujesz się?

Stres jest zawsze, ale im bli-
żej walki, tym bardziej sku-
piam się na niej i  staram się 
nie myśleć o  niczym innym. 
W  moim przypadku stres jest 
również motywujący, powo-
duje, że jeszcze ciężej pracu-
ję na treningach. Jednak przed 
samą walką muszę mieć spo-
kój, staram się całkowicie wy-
łączyć. Każdy podchodzi do te-
go inaczej. A  co czuję? Są jak-
by dwa etapy, jeden na długo 
przed walką, a drugi tuż przed 
nią, wtedy czuję, że od środka 
rozpiera mnie energia i  mogę 
„przenosić góry”, chcę jak naj-
szybciej wejść do ringu i zacząć 
walkę, zrobić to, co do mnie 
należy i  podnieść ręce w  górę 
po wygranej.
Co jest najważniejsze w  tym 
sporcie?

Psychika. Trzeba być nie-
zwykle silną i  zawziętą osobą. 
Być pewnym swoich umiejęt-
ności i  pewnym siebie. Trze-
ba umieć przyjąć w swoim ży-

ciu wiele wyrzeczeń i  bardzo 
ciężko pracować, zarówno na 
treningach z trenerem, jak i we 
własnym zakresie. Trzeba być 
całkowicie oddanym tej dys-
cyplinie. Nie ma tu miejsca na 
wymówki. Tu są łzy, pot i krew. 
Niezwykle ważne jest również 
wsparcie bliskich i kibiców.
Ale tego chyba Ci nie brakuje?

To prawda, wszyscy bardzo 
mi kibicują. Szczególnie brat 
służy swoim doświadczeniem 
i pomocą, bardzo mnie wspie-
ra. Teraz jest trochę trudniej, 
bo mieszka w Kanadzie, ale ca-
ły czas mamy ze sobą kontakt, 
nawet przyleciał na moją wal-
kę o Mistrzostwo Europy, choć 
do samego końca zapierał się, 
że odwołali mu lot (uśmiech). 
Nieocenione jest jego wspar-
cie i dobra rada. Serdecznie mu 
za to dziękuję! Wspierają mnie 
również moi bliscy, którzy za-
wsze są ze mną. Mam też wspa-
niałych kibiców, którzy przy-
jeżdżają oglądać moje walki, 
a ich doping zawsze dodaje mi 
skrzydeł. Dziękuję! Nie wy-
obrażam sobie swojej pracy bez 
fizjoterapeuty Macieja Żmijew-
skiego, który bardzo mi poma-
ga w przygotowaniach do walk, 
a później w rehabilitacji. Dzię-
kuję także wszystkim sponso-
rom, bez których wyjazdy na 
zawody nie byłyby możliwe.
Jaka była Twoja najtrudniej-
sza walka?

Z włoskim Mistrzem Europy, 
który pięciokrotnie obronił ten 
tytuł i dopiero ze mną go stra-
cił. Było to dla mnie duże wy-
zwanie. Od samego początku 
wiedziałem, że będzie to cięż-
ka i  trudna walka. Po pierwsze 
było pięć rund, a ja nigdy wcze-
śniej tyle nie walczyłem, po dru-
gie jego warunki fizyczne i do-
świadczenie na arenie światowej 

były zupełnie inne. Żeby wy-
grać tę walkę musiałem wzbić 
się na wyżyny swoich możliwo-
ści i wejść na dużo wyższy po-
ziom umiejętności. Ja jednak 
lubię takie wyzwania i udało mi 
się zdobyć tytuł zawodowego 
Mistrza Europy WAKO PRO. 
Muszę przyznać, że pod koniec 
walki nic już nie czułem, chcia-
łem tylko za wszelką cenę wy-
grać. Ale po zwycięstwie czu-
łem się naprawdę szczęśliwy, 
kochałem cały świat.
Iloma zwycięstwami możesz 
się pochwalić?

Jeżeli rozmawiamy o  zawo-
dowstwie to mam bilans 11 
walk wygranych i  2 przegra-
ne. Na swoim koncie mam ty-
tuł Zawodowego Międzynaro-
dowego Mistrza Polski, Półfi-
nał Grand Prix Russia w  Mo-
skwie, Mistrzostwo Europy 
jednej z najmocniejszej federa-
cji na świecie, jaką jest WAKO 
PRO, w  kategorii wagowej 75 
kg. Oprócz tego zdobyłem wie-
le medali na zawodach amator-
skich w Polsce, jak i na świecie.
Opowiedz o  swojej ostatniej 
walce FEN? Jak to się stało, że 
wziąłeś udział w  tym wyda-
rzeniu?

Po walce o Mistrzostwo Eu-
ropy, którą wygrałem w  grud-
niu ubiegłego roku, dostałem 
telefon z  federacji FEN, czy-
li Fight Exclusive Night, z  py-
taniem, czy nie chciałbym za-
walczyć. Wiedziałem, że będzie 
to dla mnie szansa, która być 
może pozwoli mi spełnić ma-
rzenia i zaowocuje jakimś kon-
traktem. Zgodziłem się na wal-
kę, podali mi przeciwnika, któ-
ry początkowo zapowiadał się 
groźnie. Jak się później okaza-
ło, było łatwiej niż myślałem. 
Muszę przyznać, że cała opra-
wa tego wydarzenia była bar-
dzo imponująca. Pierwszy raz 
walczyłem przed tak dużą pu-

blicznością i  przed telewizją. 
Chyba nawet bardziej streso-
wały mnie wywiady i  cała ta 
otoczka medialna niż sama 
walka (uśmiech). Ale wygrałem 
tę walkę i dostałem propozycję, 
żeby walczyć na następnej gali 
FEN w Bydgoszczy. Teraz cze-
kam, aż znajdą mi przeciwni-
ka i zobaczymy, co się wydarzy 
i jak to wszystko się potoczy.
O czym marzy zawodnik kick-
-boxingu?

Na pewno chciałbym pod-
pisać taki kontrakt, który po-
zwoliłby mi trenować, walczyć 
i  utrzymywać się z  tego. Chcę 
związać swoją przyszłość z tym 
sportem, ale nie wiem, na ile to 
będzie możliwe. Kontrakt da-
je poczucie stabilizacji finanso-
wej i rozwojowej oraz pewność, 
że co jakiś czas są walki, inaczej 
jest to takie zabieganie i szuka-
nie walk. Ale mam nadzieję, że 
K-1 w Polsce rozwinie się do te-
go stopnia, że moje marzenia 
nie będą bardzo wygórowane.
Dziękuję za rozmowę, życzę 
sukcesów i  udanych kontrak-
tów.
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Rozmowa z Wojciechem Wierzbickim – zawodnikiem  
kick-boxingu, Zawodowym Mistrzem Europy Wako Pro
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Wojciech po zdobyciu 
tytułu Zawodowego 
Mistrza Europy WAKO 
PRO. Grudzień 2014.

Wygrana walka 
podczas gali Fight 
Exclusive Night.

Wojciech 
Wierzbicki.
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Bogatynia
od kuchni

Produkcja: USA
gatunek: familijny, fantasy, romans
data:

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

10-13.04.2015 
godz. 16.00 (dubbing, 2D) 

15.04.2015 
godz. 16.00 (dubbing, 2D) 

Produkcja: USA
gatunek: thriller, akcja
data:

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

10-13.04.2015 
godz. 20.00 (napisy, 2D) 

15.04.2015 
godz. 20.00 (napisy, 2D) 

104.8 FM
www.artradio.pl

104.8 FMradio Bogatynia

napisy, 2Ddubbing, 2D

Fotozagadka
W  cyklu Fotozagadka Redakcja 
Biuletynu „Bogatynia” proponuje 
czytelnikom zabawę sprawdza-
jącą znajomość Bogatyni i  oko-
lic. Wszystkich, którzy rozpozna-
ją obiekt na zdjęciu i  znają jego 
lokalizację zachęcamy do prze-
słania odpowiedzi na adres: kon-
kurs@bogatynia.pl W  nadsy-
łanych odpowiedziach prosimy 
o podanie imienia i nazwiska.

Poprzednia fotozagadka przedstawiała relief zdobiący narożnik bu-
dynku przy ulicy Daszyńskiego 33. Jako pierwsza prawidłową odpo-
wiedź nadesłał pani Renata Jachimowicz. Gratulujemy i zapraszamy 
po odbiór nagrody (budynek główny UMiG, pok. 3).

Poniedziałek
07:05 – „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 – „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 

Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 – „Wehikuł Czasu” - Jarek Żelazo
13:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
17:05 – „Gość ArtRadia” - Artur Wie-

czorek, Kasia Mandyk
20:05 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzine Serwis Informacyjny

Wtorek
07:05 – „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 – „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 

Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
16:05 – „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Marcin Woroniecki
17:05 – „Gość ArtRadia” - Artur Wie-

czorek, Kasia Mandyk
19:05 – „Muzycznie, historycznie i okolicz-

nie” - Agnieszka Salata-Niemiec
20:05 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzine Serwis Informacyjny

Środa
07:05 – „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 – „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 

Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
15:05 – „Głos Młodzieży” - Damian So-

snowski (powtórka)

16:05 – „Podsumowanie Sportowe” - Ma-
ciej Czyżewski, Joanna Sak, Sławo-
mir Skiba i Damian Sosnowski

17:05 – „Gość ArtRadia” - Artur Wie-
czorek, Kasia Mandyk

18:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
19:05 – „Artradiowa Biblioteka”- Aldona Walczak
20:05 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:05 – „A-Friko” - Grzegorz Du-

sza i Łukasz Dinort
22:05 – „Muzyczne szepty” - Anna Capriss
Co godzine Serwis Informacyjny

Czwartek
07:05 – „No to Gramy” Muzyczny Budzik
08:05 – „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 

Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
15:05 – „Głos Młodzieży” - Damian Sosnowski
16:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
17:05 – „Gość ArtRadia” - Artur Wie-

czorek, Kasia Mandyk
18:30 – „Zawsze po 18” - Stowarzysze-

nie Razem Dla Bogatyni
20:05 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
22:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzine Serwis Informacyjny

Piątek
07:05 – „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 – „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 

Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
17:05 – „Wolność w muzyce” - Tomek Za-

górski i Przemek Paduch

19:05 – „Gość ArtRadia” - Artur Wie-
czorek, Kasia Mandyk

20:05 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-
sia i mamusi” - Aldona Walczak

21:05 – „ArtRadiowa Lista Przebo-
jów” - Sławomir Legeżyński 

23:05 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzine Serwis Informacyjny

Sobota
06:10 – „No to Gramy” - Budzik muzyczny
10:10 – „Głos Młodzieży” - Damian Sosnowski
11:10 – „Rozmowy Zdrowiem Dyktowa-

ne...” - Dorota Bojakowska
12:10 – „Zawsze po 18” - Stowarzyszenie Ra-

zem Dla Bogatyni (powtórka)
13:10 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
14:10 – „Muzyka Pogranicza”
17:10 – „Szkoda Gadać”- Grzegorz Żak
18:10 – „A-Friko” - Grzegorz Dusza i Łu-

kasz Dinort (powtórka)
20:10 – „#Plotka” - Iza Wieczorek i Ola Kuzera
Co godzine Podsumowanie Tygodnia

Niedziela
06:10 – „No to Gramy” - Budzik muzyczny
09:10 – „Rozmowy Zdrowiem Dyktowane...” 

- Dorota Bojakowska” (powtórka)
10:10 – „No to Gramy” - Budzik muzyczny
10:30 - Msza Święta z Kościoła Parafi Św. 

Maksymiliana Marii Kolbego
12:10 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
13:10 – „Muzyczny kosmos czyli Wojna Domowa” 

- Iwona Majewska i Mateusz Połoczański
15:30 – „Skarby Błękitnej Plane-

ty” - Ryszard Danewicz 
21:10 – „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzine Podsumowanie Tygodnia

„Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem”
W  tym numerze mamy dla 

Państwa coś specjalnego. Pa-
ni Bożena Mazowiecka propo-
nuje wyśmienitą roladę, któ-
ra będzie smacznym i prostym 
do przygotowania daniem pod-
czas Wielkiego Postu.

Przygotowanie:
Na patelni podsmażamy 

z  masłem  szpinak i  czosnek, 
dodajemy wegetę, pieprz, po-
tem odsączamy wszystko na sit-
ku i studzimy. Żółtka dodajemy 

do szpinaku. Biał-
ka ubijamy na sztywno. Pia-
nę dodajemy delikatnie do szpi-
naku, dosypujemy mąkę i mie-
szamy. Wylewamy na dużą bla-
chę wyłożoną papierem do pie-
czenia i pieczemy 15 min. w 190 

stopniach. Przestygnięty placek 
smarujemy  serkiem, następnie 
układamy łososia tak, aby po-
krył całość. Zwijamy jak roladę 
i zawijamy ściśle w folię do żyw-
ności. Wkładamy do lodówki 
na kilka godzin. Smacznego!

Składniki: 1 opakowanie mrożonego szpinaku – 450 g, 2 ząb-

ki czosnku, 1 łyżeczka masła, wegeta, pieprz, 4 jajka, 1 łyżka mąki, 

dwa serki Almette śmietankowe plus 4 ząbki czosnku (lub 2 serki Al-

mette z chrzanem), łosoś w plastrach 400g

„Kopciuszek” 
„Kopciuszek” to adresowany 

do całej rodziny film fabularny 
inspirowany klasyczną baśnią 
o tym samym tytule. W najnow-
szej produkcji Disneya, w reży-
serii nominowanego do Osca-
ra Kennetha Branagha („Thor”, 
„Hamlet”), zobaczymy jedne 
z  najbardziej intrygujących ak-
torek współczesnego kina: Ca-
te Blanchett w roli złej macochy 
i  Helenę Bonham Carter  jako 
dobrą wróżkę. W filmie pozna-
jemy historię Elli, której życie 
diametralnie zmienia się po nie-
spodziewanej śmierci ojca. Wy-
stawiona na łaskę i niełaskę bez-
względnej macochy i  jej dwóch 
córek, dziewczyna staje się słu-
żącą, złośliwie nazywaną Kop-
ciuszkiem…

„Gunman: 
Odkupienie”

James Terrier (Sean Penn) 
pracował kiedyś jako likwi-
dator dla amerykańskich 
służb. Teraz sam stał się ce-
lem grupy wykwalifikowa-
nych morderców, którzy 
ścigają go od afrykańskiej 
dżungli, poprzez ulice Lon-
dynu, aż po tętniącą życiem 
Barcelonę. Terrier, by prze-
trwać i ocalić ukochaną, mu-
si pokonać jedną z  najpotęż-
niejszych organizacji współ-
czesnego świata. Wie dosko-
nale, że w tym świecie nie li-
czy się prawo, ani moralność. 
Wygrywają silniejsi i  bar-
dziej bezwzględni.


