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Informuję, że z  końcem 2015 roku upływa czteroletnia kaden-
cja ławników w  sądach powszechnych, wybranych w  2011 ro-
ku. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 
zwrócił się do Rady Miejskiej w Bogatyni z prośbą o dokonanie 
wyboru ławników do:
• Sądu Rejonowego w  Zgo-

rzelcu - 3 ławników, w  tym 
1 ławnika do orzekania z za-
kresu prawa pracy, 

• Sądu Okręgowego w Jeleniej 
Górze - 1 ławnika. 
Zgodnie z  ustawą z  dnia 

27 lipca 2001 roku - Prawo 
o  ustroju sądów powszech-
nych (tekst jedn.: Dz. U. 
z  2015 r. poz. 133), kandyda-
tów na ławników mogą zgła-
szać radom gmin: prezesi wła-
ściwych sądów, stowarzysze-
nia, inne organizacje społecz-
ne i zawodowe zarejestrowane 
na podstawie przepisów pra-
wa, z wyłączeniem partii poli-
tycznych, a także co najmniej 
pięćdziesięciu obywateli, ma-
jących czynne prawo wybor-
cze, zamieszkujących stale 
na terenie gminy dokonującej 
wyboru. 

Ławnikiem może być wy-
brany ten, kto posiada oby-
watelstwo polskie i  korzy-
sta z  pełni praw cywilnych 
i  obywatelskich; jest nieska-
zitelnego charakteru; ukoń-
czył 30 lat; jest zatrudniony, 
prowadzi działalność gospo-
darczą lub mieszka w miejscu 
kandydowania co najmniej 
od roku; nie przekroczył 70 
lat; jest zdolny, ze względu na 
stan zdrowia, do pełnienia 
obowiązków ławnika; posia-
da co najmniej wykształcenie 
średnie.

Do orzekania w  sprawach 
z zakresu prawa pracy ławni-
kiem powinna być wybrana 
osoba wykazująca szczegól-
ną znajomość spraw pracow-

niczych. Ławnikami nie mogą 
być: osoby zatrudnione w  są-
dach powszechnych i  innych 
sądach oraz w  prokuraturze; 
osoby wchodzące w skład or-
ganów, od których orzecze-
nia można żądać skierowa-
nia sprawy na drogę postępo-
wania sądowego; funkcjona-
riusze Policji oraz inne osoby 
zajmujące stanowiska związa-
ne ze ściganiem przestępstw 
i wykroczeń; adwokaci i apli-
kanci adwokaccy; radcy praw-
ni i  aplikanci radcowscy; du-
chowni; żołnierze w  czynnej 
służbie wojskowej; funkcjo-
nariusze Służby Więziennej; 
radni gminy, powiatu i  woje-
wództwa. Nie można być ław-
nikiem jednocześnie w więcej 
niż jednym sądzie.

Do karty zgłoszenia kan-
dydata dołącza się następu-
jące dokumenty: informację 
z  Krajowego Rejestru Kar-
nego dotyczącą zgłaszanej 
osoby, oświadczenie kandy-
data, że nie jest prowadzo-
ne przeciwko niemu postę-
powanie o  przestępstwo ści-
gane z  oskarżenia publiczne-
go lub przestępstwo skarbo-
we, oświadczenie kandydata, 
że nie jest lub nie był pozba-
wiony władzy rodzicielskiej, 
a  także, że władza rodziciel-
ska nie została mu ograniczo-
na ani zawieszona, zaświad-
czenie lekarskie o stanie zdro-
wia, wystawione przez leka-
rza, o którym mowa w art. 55 
ust. 2a ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o  świadczeniach 
opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, ze zm.), stwierdza-
jące brak przeciwwskazań do 
wykonywania funkcji ławni-
ka. Wyżej wymienione doku-
menty powinny być opatrzo-
ne datą nie wcześniejszą niż 
trzydzieści dni przed dniem 
zgłoszenia, oprócz tego dołą-
czyć należy dwa zdjęcia zgod-
ne z wymogami stosowanymi 
przy składaniu wniosku o wy-
danie dowodu osobistego. Do 
zgłoszenia kandydata na ław-
nika dokonanego na karcie 
zgłoszenia przez stowarzy-
szenie, inną organizację spo-
łeczną lub zawodową, zareje-
strowaną na podstawie prze-
pisów prawa dołącza się rów-
nież aktualny odpis z  Krajo-
wego Rejestru Sądowego albo 
odpis lub zaświadczenie po-
twierdzające wpis do innego 
właściwego rejestru lub ewi-
dencji dotyczące tej organiza-
cji. Dokumenty powinny być 
opatrzone datą nie wcześniej-
szą niż trzy miesiące przed 
dniem zgłoszenia. Natomiast 
do zgłoszenia przez obywa-
teli, dołącza się również listę 
osób, zawierającą imię (imio-
na), nazwisko, numer ewiden-
cyjny PESEL, miejsce stałego 
zamieszkania i  własnoręczny 
podpis każdej z  pięćdziesię-
ciu osób zgłaszających kandy-
data.

Osobą uprawnioną do skła-
dania wyjaśnień w  sprawie 
zgłaszania kandydata na ław-
nika przez obywateli jest oso-
ba, której nazwisko zostało 
umieszczone jako pierwsze na 
liście.

Koszt opłaty za wydanie 
informacji z  Krajowego Reje-
stru Karnego oraz opłaty za 
badanie lekarskie i  za wysta-

wienie zaświadczenia lekar-
skiego ponosi kandydat na 
ławnika, za wydanie aktual-
nego odpisu z Krajowego Re-
jestru Sądowego albo odpi-
su lub zaświadczenia z innego 
właściwego rejestru lub ewi-
dencji ponosi podmiot, które-
go dotyczy odpis lub zaświad-
czenie.

Termin zgłaszania kandy-
datów na ławników upływa 
30 czerwca 2015 r. Zgłoszenia 
kandydatów, które wpłyną do 
Rady Miejskiej po upływie 
terminu, a  także zgłoszenia, 
które nie spełniają wymagań 
formalnych, o  których mo-
wa wyżej, pozostawia się bez 
dalszego biegu. Przywrócenie 
terminu do zgłoszenia kandy-
datów jest niedopuszczalne. 

Zgłoszenia kandydata na 
ławnika dokonuje się na kar-
cie zgłoszenia, której wzór 
udostępniony jest na stronie 
internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Mia-
sta i  Gminy Bogatynia www.
bip.bogatynia.pl, na oficjal-
nej stronie Urzędu Miasta 
i Gminy w Bogatyni www.bo-
gatynia.pl, w  budynku Urzę-
du Miasta i  Gminy w  Boga-
tyni ul. Daszyńskiego 1 (par-
ter) w  Biurze Obsługi Intere-
santa oraz w Biurze Rady po-
kój nr 13 (I. piętro), a także na 
stronach oznaczonych www.
ms.gov.pl 

Wypełnione karty zgłosze-
nia wraz załącznikami można 
składać w dniach pracy Urzę-
du Miasta i Gminy Bogatynia, 
tj.: w  poniedziałek - w  godz. 
od 7.30 do 17.00, we wtorek, 
środę i czwartek – w godz. od 
7.30 do 15.30 oraz w  piątek - 
od godz. 7.30 do 14.00. 

Wybory ławników odbędą 
się w  terminie do końca paź-
dziernika 2015 r. Informacji 
związanych z  wyborami ław-
ników udziela Biuro Rady tel. 
75 77 25 139. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bogatyni 

Dorota Bojakowska 

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

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bogatyni

w sprawie 
wyboru ławników
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W poniedziałek 18 maja w Elektrowni Turów odbyła się oficjalna 
inauguracja budowy nowego bloku energetycznego. W uroczy-
stości wzięli udział zaproszeni goście, wśród których byli między 
innymi: Premier Rządu - Pani Ewa Kopacz, Minister Skarbu Pań-
stwa - Pan Włodzimierz Karpiński oraz Prezes Zarządu Polskiej 
Grupy Energetycznej - Pan Marek Woszczyk. 

Uroczystość rozpoczęła się 
o  godzinie 12.00 od przywi-
tania zaproszonych gości oraz 
przedstawicieli konsorcjum, 
które podejmie się budowy blo-
ku. Następnie głos zabrała Pani 
Premier, która mówiła o  wiel-
kich inwestycjach, jakie poczy-
nione zostały w  kierunku bu-
dowy nowych bloków energe-
tycznych. „Nowy blok w  Elek-
trowni Turów, którego budowę 
dziś symbolicznie rozpoczy-
namy, będzie jednym z  najno-
wocześniejszych bloków ener-
getycznych na świecie. Będzie 
emitował o  25% mniej dwu-
tlenku węgla niż wszystkie do 

tej pory identyfikowane w Pol-
sce” – deklarowała Pani Ewa 
Kopacz. Głos zabrał także Mi-
nister Skarbu Państwa Pan 
Włodzimierz Karpiński, któ-
ry podziękował wszystkim za-
angażowanym w  budowę no-
wego bloku w  Elektrowni Tu-
rów. Mówił także, że wszystko 
realizowane jest zgodnie z wy-
znaczonym wcześniej planem, 
bez żadnych opóźnień i proble-
mów. 

Jak podaje strona interneto-
wa Elektrowni Turów, kilku-
dziesięcioosobowy zespół pro-
jektowy zakończył prace nad 
dokumentacją techniczną oraz 

innymi dokumentami projek-
towymi, niezbędnymi do roz-
poczęcia prac budowlanych. Po 
przygotowaniu placu na wjazd 
ciężkiego sprzętu, przystąpio-
no do realizacji pierwszych 
etapów budowy, m.in. wyko-
pów i  rozbiórki fundamentów 
starych chłodni kominowych 
nr 7 i 8. Za realizację inwesty-
cji odpowiada PGE Górnictwo 
i  Energetyka Konwencjonal-

na, spółka Grupy PGE działa-
jąca w  obszarze wydobywczo-
-wytwórczym. Zgodnie z umo-
wą przekazanie bloku do eks-
ploatacji nastąpi w terminie 56 
miesięcy od daty wystawienia 
Polecenia Rozpoczęcia Prac (1 
grudnia 2014 r.), czyli w  trze-
cim kwartale 2019 r. Energii 
elektrycznej wyprodukowanej 
w  nowym bloku wystarczy do 
zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln 

gospodarstw domowych.
Warto podkreślić także, że 

samorząd Bogatyni bardzo 
wspierał ideę budowy nowe-
go bloku energetycznego. Bur-
mistrz Miasta i  Gminy wraz 
z  Radnymi wydali szereg de-
cyzji oraz raportów, które mia-
ły wielki wpływ na możliwość 
realizacji wspomnianej inwe-
stycji. 

Oficjalna inauguracja budowy bloku energetycznego

Rusza budowa 
bloku 11

W środę, 6 maja 2015 r. Wrocławski Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przy wsparciu naczelnych władz Związku i władz miejskich Wrocławia, zorganizo-
wał ogólnopolskie uroczystości z okazji 70-lecia zakończenia II wojny światowej w Europie, Jubile-
uszu 70-lecia działalności ZIWRP na Ziemiach Odzyskanych przez Polskę w 1945 r. oraz 70-tej rocz-
nicy upadku Festung Breslau.

W  uroczystości uczestniczy-
li reprezentanci wszystkich ak-
tualnie funkcjonujących w Pol-
sce okręgów ZIW RP, przedsta-
wiciele związków kombatantów, 
stowarzyszeń, instytucji woj-
skowych, kościelnych i  cywil-
nych województwa dolnoślą-
skiego oraz szczególni goście:
• Zastępca Szefa Urzędu ds. 

Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych pani minister 
Bożena Żelazowska,

• Wojewoda Dolnośląski pan 

Tomasz Smolarz,
• Wicemarszałek Wojewódz-

twa Dolnośląskiego pani 
Ewa Mańkowska,

• Wiceprezydent Wrocławia 
pan Wojciech Adamski,

• Prezes Związku Inwalidów 
Wojennych RP pan Marian 
Kazubski,

• były Dowódca Śląskiego 
Okręgu Wojskowego gen. 
Dywizji Janusz Ornatowski,

• były Szef Wojsk Inżynie-
ryjnych WP gen. Zdzisław 

Barszczewski
oraz członkowie władz samo-
rządowych woj. dolnośląskiego  
w tym między innymi:
• Starosta Wrocławski pan Ro-

man Potocki,
• Burmistrz Miasta i  Gmi-

ny Bogatynia pan Andrzej 
Grzmielewicz.
Swoje wystąpienie zaprezen-

towali: wiceprezes ZIWRP i jed-
nocześnie prezes wrocławskie-
go okręgu Wojciech Olenderek 
oraz wiceprezes ZIWRP prof. 

Adam Dobroński. Za szczególne 
wojenne i pokojowe zasługi mi-
nister Bożena Żelazowska ude-
korowała 8 członków ZIWRP 
okręgu wrocławskiego medala-
mi „Pro Patria”, nadanymi przez 
Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Natomiast 
prezes Związku Inwalidów Ma-
rian Kazubski udekorował 9 
osób okolicznościowym „Krzy-
żem 95 Lat ZIWRP”, przyzna-
nym za szczególne zasługi dla 
środowiska inwalidów wojen-
nych, a  wśród nich Burmistrza 
Miasta i Gminy Bogatynia pana 
Andrzeja Grzmielewicza. Pan 
Andrzej Grzmielewicz zareko-
mendowany został jako „Bur-

mistrz Najbardziej Kombatanc-
kiego Miasta i Gminy w rejonie 
Dolnego Śląska”.

W piątek 8 maja 2015 r. pod-
czas uroczystości 70-lecia za-
kończenia II wojny światowej 
w Jeleniej Gorze „Złotą Hono-
rową Odznaką Za zasługi dla 
ZIWRP” uhonorowana zosta-
ła pani Olimpia Stanaszek - na-
czelnik Wydziału Organizacyj-
no Prawnego Urzędu Miasta 
i Gminy w Bogatyni.

Panu Andrzejowi Grzmie-
lewiczowi i  Pani Olimpii Sta-
naszek serdecznie gratulujemy 
i  życzymy dużo satysfakcji za-
wodowej i osobistej.

Wojciech Olenderek

Uroczyste obchody 70-lecia zakończenia II wojny światowej w Europie

Za zasługi dla ZIWRP
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Piękna dekoracja, bardzo podniosła atmosfera i niezapomniane 
wrażenia muzyczne. Tak w dużym skrócie można scharakteryzo-
wać gminne obchody Dnia Mamy, które odbyły się 26 maja w sa-
li widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Na scenie mogliśmy podzi-
wiać występy młodych arty-
stów z  terenu Miasta i  Gmi-
ny Bogatynia. Widzowie przez 
niemal 2 godziny zabierani byli 
w muzyczną podróż do świata, 
gdzie najważniejszą rolę odgry-
wa „mama”. Wśród wykonaw-
ców mogliśmy usłyszeć: Agatę 
Jurewicz i Krzysztofa Wermiń-
skiego, zespół Yamayka, Ku-
bę Łabęckiego, Joannę Maseł-
ko, Wojciecha Olejarza, Oliwię 

Mączkę, Bożenę Mazowiecką 
oraz Szymona Mazowieckie-
go, Małgorzatę Paradę, Karo-
linę Gowin, Rafała Wołczka, 
Zespół Tańca Ludowego „Tu-
roszowianie”, Sarę Dymarską 
i  Alenę Marko, chór z  Działo-
szyna oraz Klarę Kisiel.  

Koncert był wspaniałym 
prezentem dla wszystkich mam 
i  niezapominanym przeży-
ciem, które na długo pozosta-
nie w ich pamięci.  

Wzruszający Koncert dla wszystkich Mam

Gminne obchody 
Dnia Mamy
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Dnia 16 maja 2015 r. obchodziliśmy bardzo uroczyście 65 – lecie szkoły w Opolnie Zdroju. W pięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele emeryci, absolwenci, 
nauczyciele, pracownicy szkoły,  uczniowie oraz rodzice. 

Po wprowadzeniu pocz-
tów sztandarowych szkoły 
oraz PCK i odśpiewaniu hym-
nu,  głos zabrała dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
im. PCK w Opolnie Zdroju pa-

ni Joanna Karkowska. Na po-
czątku pani dyrektor serdecz-
nie powitała gości, tj.: Burmi-
strza Miasta i  Gminy Bogaty-
nia p. Andrzeja Grzmielewicza, 
z-cę burmistrza ds. polityki re-

gionalnej p. Jerzego Stachy-
rę, Przewodniczącą Rady Mia-
sta i  Gminy Bogatynia p. Do-
rotę Bojakowską, Prezesa od-
działu rejonowego PCK w Zgo-
rzelcu p. Kazimierza Popielarza 
oraz kierownika biura p. Bo-
żenę Kłusek, dyrektorów szkół 
z terenu Miasta i Gminy Boga-
tynia: p. Bożenę Wojciechow-
ską, p. Irenę Michalik, p. Elż-
bietę Brożek, p. Piotra Erne-
sta, Dyrektora Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w  Bogatyni p. Jo-
lantę Syposz, Dyrektora BOK 
p. Martę Stachyrę, autorkę słów 
hymnu naszej szkoły p. Krysty-
nę Grzegrzółkę, emerytowa-
nych nauczycieli naszej szko-
ły: p. Adelę Sanetrę, p. Jadwi-
gę Burbo, p. Teresę Pilipionek, 
p. Urszulę Legeżyńską, Sołty-

sa Opolna Zdroju p. Katarzy-
nę Brakowiecką-Droń, przed-
stawicieli krwiodawców Klubu 
HDK PCK przy Elektrowni Tu-
rów wraz z pocztem sztandaro-
wym, przedstawicieli zaprzy-
jaźnionych szkół niemieckich 
i  związku szkół Schkola oraz  
Niemieckiego Czerwonego 
Krzyża, przedstawicieli służb 
porządkowych z  terenu Mia-
sta i  Gminy Bogatynia: straży 
miejskiej, straży pożarnej oraz 
wszystkich zgromadzonych na 
sali. 

Następnie p. Dyrektor 
przedstawiła zarys historycz-
ny szkoły na przestrzeni 65 lat. 
Wszyscy mogli zapoznać się 
z nazwiskami dyrektorów oraz 
nauczycieli pracujących w tejże 
szkole od roku 1950 do chwili 
obecnej oraz z  najważniejszy-
mi wydarzeniami i  osiągnię-
ciami placówki. Przemówie-
niu pani dyrektor towarzyszy-
ła prezentacja multimedialna 
przygotowana przez panią Do-
rotę Szwedo. Na koniec prze-
mówienia  wszyscy powsta-
li i chwilą ciszy uczcili pamięć 
o tych nauczycielach i pracow-
nikach, którzy odeszli od nas 
na zawsze.

Prezes oddziału rejonowe-
go PCK,  pan Kazimierz Popie-
larz, odznaczył uroczyście nasz 
sztandar odznaką Krzyża Vi-
ribus Unitis. Krzyżem zostali 
odznaczeni również p. Joanna 
Karkowska, p. Dorota Szwedo 
i p. Marek Łabędź.

Po wyprowadzeniu sztan-
darów uczniowie z klasy I oraz 
z  klas IV – VI zaprezentowali 
program artystyczny przygoto-
wany przez panią Danutę Tom-
czuk, która na osnowie wiersza 

Juliana Tuwima „Lokomoty-
wa” stworzyła własny tekst Lo-
komotywy tym razem szkolnej, 
ciągnącej 7 wagonów szkol-
nych, symbolizujących podróż 
szkoły od roku 1950, przez ko-
lejne dziesięciolecia, do chwili 
obecnej.

Po inscenizacji wier-
sza uczniowie zaprezentowa-
li montaż muzyczno – słowny, 
tańczyli, śpiewali, recytowali, 
grali na instrumentach oraz in-
scenizowali piosenki charakte-
rystyczne dla kolejnych dekad 
w  historii szkoły: Ukochany 
kraj, Walentyna twist, Tak bar-
dzo się starałem, Gdzie strumyk 
płynie z wolna, Kolorowe kred-
ki, Zuzia, Wind of changes, Me-
luzyna, fragment muzyki tech-
no, Oda do radości, Hymn PCK, 
Przeżyj to sam, Fantazja, Pa-
nie Janie, Ona tańczy dla mnie. 
Mali artyści swoim uroczym 
występem wprowadzili wszyst-
kich w  radosny nastrój. Okla-
skom nie było końca. Pani dy-
rektor podziękowała serdecz-
nie uczniom oraz pani Danucie 
Tomczuk za pięknie przygoto-
wany program artystyczny.

Następnie zabrali głos goście, 
składając szkole najlepsze ży-
czenia  i wręczając pani Dyrek-
tor bukiety pięknych kwiatów. 
Po złożeniu najlepszych życzeń 
wszyscy zaśpiewali 100 lat ju-
bileuszowej szkole i w tym mo-
mencie na salę wjechał bajecz-
nie piękny tort urodzinowy. Po 
zdmuchnięciu świeczek ucznio-
wie ustawili się w  kolejce do 
słodkiego poczęstunku, a goście 
udali się na poczęstunek do po-
koju nauczycielskiego.

Potem uczniowie przebrali 
się w stroje sportowe i uczestni-
czyli w atrakcyjnych pokazach 
straży pożarnej, zabawach, za-
wodach sportowych, loteriach 
i tańcach na odświętnie udeko-
rowanym placu szkolnym. Nie 
zabrakło dla nikogo tostów, 
ciasta i  napojów zorganizowa-
nych przez rodziców. W  wol-
nym czasie wszyscy mogli obej-
rzeć bogatą wystawę kronik 
szkolnych i  SK PCK oraz wy-
stawy fotograficzne związane 
z historią naszej szkoły.

Goście otrzymali okoliczno-
ściowy kalendarz i  folder pa-
miątkowy. Jubileusz z okazji 65 
– lecia szkoły wypadł na me-
dal!

Nauczycielki odpowiedzial-
ne za całą uroczystość: Do-
rota Szwedo, Aneta Dziubar-
czyk. Projekt dekoracji szkoły, 
program artystyczny : Danuta 
Tomczuk.
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Publiczna Szkoła w Opolnie Zdroju

65-lecie szkoły
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Stowarzyszenie Królewska Dolina - Górnołużycki Działoszyn ko-
lejny raz podjęło działania na rzecz integracji lokalnej społecz-
ności. Inicjatywna podjęta wspólnie z  właścicielami restauracji 
„Popularna”, to prawdziwe uczta dla wielbicieli dobrej kuchni. 

Smaki Działoszyna znane są 
nie tylko w regionie, ale w ca-
łej Polsce. Jest to również do-
skonała okazja do propagowa-
nia naszych lokalnych trady-
cji, w tym tradycji kulinarnych. 
Konkurs  zjedzenia olbrzymiej 
golonki na czas, czy picie piwa 
na czas to nie lada wyczyn… 
Jak łączyć przyjemne z  poży-
tecznym? Tego doświadczy-
li  przybyli biesiadnicy. Orga-
nizacja  imprezy nie odbyłaby 

się bez udziału rozmaitych in-
stytucji samorządowych i  spo-
łecznych. Przy tej okazji skła-
damy podziękowania: Urzę-
dowi Miasta i  Gminy Bogaty-
nia, w tym Burmistrzowi Mia-
sta i  Gminy - p. Andrzejowi 
Grzmielewiczowi, Naczelniko-
wi Wydziału Administracyj-
no-Prawnego – p. Olimpii Sta-
naszek, Naczelnikowi Wydzia-
łu Współpracy Transgranicz-
nej – p. Iwonie Czajkowskiej-

-Dżoga, Ośrodkowi Sportu 
i  Rekreacji w  Bogatyni, Sołec-
twom w: Działoszynie, Bratko-
wie, Wyszkowie i  Wolanowie, 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Działoszynie oraz Klubo-
wi Seniora w Działoszynie. Po-
dziękowania składamy  rów-
nież na ręce zespołów, które 
zgodziły się współtworzyć na-
szą imprezę, a  także Marcino-
wi Woronieckiemu. Ten wspa-
niały, młody człowiek wszyst-
kich wprowadził w wyśmienity 
nastrój. Organizatorzy życzyli  
wszystkim pysznej zabawy.

Krystyna Proch

Stowarzyszenie Królewska Dolina - Górnołużycki Działoszyn

Pyszne biesiadowanie 
w Działoszynie
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W sobotę 16 maja w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w  Porajowie odbyła się coroczna, tradycyjna już uroczystość, 
czyli „Majówka u  Sobieskiego”.  Wśród zaproszonych gości by-
li Samorządowcy Gminy Bogatynia z  Burmistrzem Andrzejem 
Grzmielewiczem na czele oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Pa-
ni Beata Pawłowicz.

„Majówka” to moc atrakcji 
dla dzieci, młodzieży, ale tak-
że dorosłych. Uroczystość roz-
poczęła się o godzinie 12.30 od 
przedstawienia pt. „Czym sko-
rupka, czyli jak to Jaś nauki po-
bierał”. W  spektaklu role od-
grywali zarówno uczniowie 
szkoły, nauczyciele, jak i  ro-
dzice.  Po spektaklu zaprosze-

ni goście oraz uczestnicy „Ma-
jówki” przenieśli się na salę 
gimnastyczną, gdzie odbywa-
ła się dalsza część uroczysto-
ści. Występy rozpoczęła grupa 
mażoretek i  Orkiestra Górni-
cza Kopalni Węgla Brunatne-
go Turów.  

Na terenie niemal całej szko-
ły przygotowane były atrakcje, 

stoiska i niespodzianki, czeka-
jące na uczestników „Majówki 
u Sobieskiego”. Swoje stanowi-
ska mieli zarówno uczniowie, 
jak i przedstawiciele stowarzy-
szeń z  terenu Miasta i  Gminy 
Bogatynia. 

„Majówka u  Sobieskiego” 
to niezapomniany dzień dla 
uczniów, rodziców oraz zapro-
szonych gości. Wspaniała at-
mosfera, jaka towarzyszyła 
imprezie jeszcze długo będzie 
wspominana przez jej uczest-
ników.  

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

Majówka u Sobieskiego
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20 maja 2015 r. 45-osobowa grupa Stowarzyszenia Byłych Pra-
cowników „Doltex” wyruszyła na pięciodniową wycieczkę do 
Warszawy.

Pierwszy dzień oczywiście 
był niezbyt męczący, gdyż „by-
li pracownicy”- trochę tych la-
tek mają, więc tylko dojazd do 
stolicy, zakwaterowanie w  ho-
telu i czas wolny.

Drugiego dnia, zaraz po 
śniadaniu zaczęło się inten-
sywne poznawanie stolicy. 
Pierwsze w  planie zwiedzania 
znalazły się Królewskie Łazien-
ki, po drodze minęliśmy tak-
że Belweder, przed którym nie 
można było się nie zatrzymać. 
Niestety w  Łazienkach Pałac 
na Wodzie był niedostępny dla 
zwiedzających, ale za to mogli-
śmy pospacerować po Ogro-
dzie Królewskim, Romantycz-
nym czy wspaniałym Ogrodzie 
Chińskim, podziwiać kamien-
ny amfiteatr, w którym niespo-
dziewanie odbyła się cudowna 
sesja zdjęciowa z dumnym pa-
wiem w roli głównej.

Następny punkt programu 

to Stadion Narodowy – tu ro-
bi się gorąco, bo do pokonania 
„tylko” - zdaniem pana Wald-
ka, naszego przewodnika, sto 
schodków i jesteśmy w punkcie 
widokowym na górnej trybunie 
stadionu. Następnie udajemy 
się do  Muzeum Historii Żydów 
Polskich Polin, które znajduje 
się  w centrum Muranowa, na-
przeciwko pomnika Bohaterów 
Getta. Drugi dzień zwiedza-
nia kończymy w  Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, gdzie 
zgromadzonych zostało ponad 
30 tys. eksponatów, m.in.: ma-
szyny drukarskie, aparaty tele-
foniczne i  wiele innych. Poka-
zano tutaj ludobójstwo na Wo-
li (protokoły PCK z ekshumacji 
zwłok ofiar), zdobycie Gęsiów-
ki, życie religijne i  kulturalne 
oraz szpital powstańczy.

Trzeciego dnia, jak w  po-
przednie - po śniadaniu wyru-
szamy „w Warszawę”. Pierwszy 

punkt dzisiejszego programu to 
wyjątkowy Zamek Królewski. 
Przez 37 lat warszawski zamek 
nie istniał. Został zniszczony 
jako symbol polskiej państwo-
wości i  jako symbol tej pań-
stwowości został odbudowa-
ny. Wewnątrz tłok, gwar, więc 
słuchawki na uszy i  zachwyt - 
przecudowne wnętrza,  no i co 
rzadko się zdarza, można te 
cuda uwiecznić na zdjęciach, 
oczywiście bez użycia flesza. 
Następnie udaliśmy się na spa-
cer po Ogrodzie Saskim, gdzie 
znajduje się najpiękniejsza war-
szawska fontanna - Fontan-
na Wielka, przepiękne baro-
kowe rzeźby czy zegar słonecz-
ny z  1863r. Zbliża się godzina 
dwunasta, mamy więc okazję 
zobaczyć Honorową Zmianę 
Warty przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Teraz czas na ogród 
i taras widokowy na dachu Bi-
blioteki Uniwersytetu War-
szawskiego. I znowu po schod-
kach w górę, ale potem możli-
wość wypoczynku wśród ziele-
ni na którejś z ławeczek. Po ta-
kim wysiłku należy się chwila 
odpoczynku, dlatego warszaw-
skim metrem przenieśliśmy 
się do Pałacu Kultury i Nauki. 
Znowu wysoko, jednak tym ra-
zem windą, nie do nieba, ale na 
32-gie piętro tarasu widokowe-
go. Przed nami Warszawa z lo-
tu ptaka - cudowne widoki. 
Dalej szybko do hotelu, krót-
ki odpoczynek i  punkt kulmi-
nacyjny - Warszawa nocą oraz 
półgodzinny spektakl w Multi-

medialnym Parku Fontann. Po 
intensywnym dniu czas na sen, 
bo kolejny dzień pełen atrakcji 
przed nami.  

Czwartego dnia, (jak zwy-
kle bardzo miły pan kierow-
ca już na nas czeka), jedzie-
my na Cmentarz Powązkow-
ski w  Warszawie. Został on 
założony 4 listopada 1790, na 
działce podarowanej przez ro-
dzinę Szymanowskich. Począt-
kowo zajmował 2-2,5 ha, dzi-
siaj zajmuje 43 ha (dla porów-
nania Watykan 44ha). Ta, po-
nad 200-letnia nekropolia, jest 
miejscem spoczynku wielu 
znakomitych Polaków, a  tak-
że licznego grona zwykłych 
obywateli Warszawy. Powąz-
ki miały być też miejscem spo-
czynku ks. Jerzego Popiełusz-
ki, jednak wierni i  przyjaciele 
prosili, by księdza  pochowano 
przy kościele. Pomnik - grób 
Jerzego Popiełuszki znajduje 
się na terenie kościoła św. Sta-
nisława Kostki przy ul. Stani-
sława Hozjusza 2 na warszaw-
skim Żoliborzu. Grób zlokali-
zowany jest pod dużym drze-
wem, w  okolicy wschodniego 
narożnika ogrodzonego terenu 
świątyni. Odwiedziliśmy też 

Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki - znajdujące się w  pod-
ziemiach kościoła.

I  już ostatni punkt naszej 
wycieczki - Muzeum Pałac 
króla Jana III - jest to najstar-
sze polskie muzeum sztuki, za-
łożone w  1805 roku. Podziele-
ni na dwie grupy spacerkiem 
przechadzamy się po przepięk-
nych wnętrzach. Jednak pałac 
to nie wszystko, czekają na nas 
jeszcze ogrody. Tarasowe, pię-
trowe ogrody były przez kró-
la Jana III otaczane szczególną 
troską, osobiście doglądał on 
roślin, sadził drzewa, a  potem 
rozkoszował się ich pięknem, 
spędzając w  ogrodzie długie 
godziny. Nam tych godzin za-
brakło, ale i tak warto było.

Dzień piąty to już tylko pa-
kowanie, śniadanie i wyjazd… 

Członkowie Stowarzysze-
nia „Doltex” składają serdeczne 
podziękowania Panu Andrze-
jowi Grzmielewiczowi Burmi-
strzowi Miasta i  Gminy Boga-
tynia za wsparcie i pomoc przy 
organizacji wycieczki do War-
szawy. 

Maria Giemuła
Stowarzyszenie „Doltex”

Wycieczka byłych pracowników

„Doltex” w Warszawie
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ELEKTRYCZNY Labirynt Która z żarówek łączy się z wtyczką?

Bogatynia

dla dzieci
okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim dzieciom wiele miłości,

radości, wiary w siebie, serdecznych przyjaciół, promocji do

następnej klasy, wspaniałych wakacji oraz wytrwałości, która

marzenia zamieni w rzeczywistość
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Zasady gry
Gra rozpoczyna się od pola START. Każdy 
gracz przesuwa pionek o  liczbę pól równą 
liczbie wyrzuconych przez niego oczek na 
kostce. Gracz, który stanie na polu wyróż-
nionym numerem musi postępować zgod-
nie z  opisanym poniżej oznaczeniem. Wy-
grywa gracz, który jako pierwszy dotrze do 
pola META. Gra umożliwia też zbijanie pion-
ków. Dokonuje się tego poprzez umieszcze-
nie swego pionka na polu, na którym znaj-
duje się pionek przeciwnika. Zbity pionek 
trafia na START.

Wyróżnione pola:

 Trafiłeś do Biblioteki Miejskiej. Przegląda-
jąc mapy oraz plany Bogatyni znajdujesz 
bardzo ciekawy skrót. Przesuwasz się 
o 8 pól do przodu.

 Masz wielkie szczęście. Trafiłeś na kurs li-
nii miejskiej, który pomoże Ci przemierzyć 
sporą część trasy. Przesuwasz się na po-
le oznaczone strzałką (nr 47)

 Spotykasz policjanta, który tłumaczy Ci, 
jak najszybciej i  najbezpieczniej pokonać 
kilka kolejnych pól gry. Zyskujesz dodat-
kowy rzut kostką.

 Siłownia na powietrzu, to miejsce, w  któ-
rym możesz poprawić swoją kondycję fi-
zyczną i  jeszcze szybciej trafić na METĘ. 
Zyskujesz dodatkowy rzut kostką. 

 Rzuć kostką, liczba oczek odczytana na 
Kole fortuny, wskaże Ci numer pola, do 
którego zostajesz przeniesiony. 

 Arena Motocross zaprasza. Prawdziwa 
gratka dla wszystkich fanów sportów mo-
torowych. Jeśli wyrzucisz na kostce parzy-
stą ilość oczek przesuwasz się na pole 
nr 50, jeśli natomiast liczba oczek będzie 
nieparzysta musisz cofnąć się na pole 
nr 25.

 Jesteś już bardzo blisko METY, ale nieste-
ty omyłkowo wsiadłeś do autobusu linii 
miejskiej, który jedzie w  odwrotnym kie-
runku. Cofasz się na pole oznaczone 
strzałką (nr 18).

 Niestety Twoja wędrówka napotyka pew-
ne problemy. Trafiłeś w miejsce, w którym 
straż pożarna gasi ogromny pożar. Jesteś 
zmuszony cofnąć się o 7 pól.

Opis: W tętniącej życiem Bogatyni trudno oprzeć 
się atrakcjom, jakie czekają na nas w różnych czę-
ściach miasta. W  grze „Wokół Bogatyni” uczest-
nicy mają możliwość przejażdżki linią miejską, 
czy też skorzystania z  Areny Motocross. Ponadto 
gracze mogą sięgnąć do zasobów Biblioteki oraz 
sprawdzić, co przyniesie los w „Bogatyńskim Kole 
Fortuny”. Kto okaże się najsprytniejszy w podróży 
„Wokół Bogatyni”, pierwszy dotrze na metę.

Przygotowanie do gry: Planszę należy roz-
łożyć na płaskiej, stabilnej powierzchni, np. na 
stole. Do rozgrywki będą potrzebne minimum 2 
pionki oraz kostka. Każdy gracz wybiera swój pio-
nek i ustawia go na polu: START.
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16 maja na stadionie Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Bogatyni 
przy ulicy Białogórskiej  odbyły się Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce. Wzięło 
w  nich udział blisko 400 lekkoatletów z  25 dolnośląskich klu-
bów. Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w  Bogatyni, Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki oraz MKS 
Szerszeń Bogatynia.

Pomimo tego, że bieżnia na 
bogatyńskim stadionie liczy 
tylko 4 tory okólne, ogrom-
ne zaangażowanie dyrekto-
ra Konrada Wysockiego i  pra-
cowników OSiR oraz miejsco-
wych działaczy sportowych, 
z Prezesem „Szerszenia” – Pio-
trem Wyrobą na czele, powo-

duje, że dolnośląscy lekkoatle-
ci chętnie tu przyjeżdżają i za-
wsze zadowoleni wyjeżdżają. 
Zawodom, jak co roku, towa-
rzyszyła wspaniała atmosfera. 
Dla wszystkich laureatów przy-
gotowano piękne medale, oko-
licznościowe koszulki oraz na-
grody rzeczowe. 

Zawody otworzyli: Bur-
mistrz Miasta i  Gminy Boga-
tynia Jerzy Stachyra i Wicepre-
zes Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki Pan Paweł Olszań-
ski. Podczas zawodów padło 
kilka bardzo dobrych wyni-
ków, w  tym rekord wojewódz-
twa w  rzucie młotem juniorek 
młodszych oraz wiele rekordów 
życiowych i minimum kwalifi-
kacyjnych do Mistrzostw Pol-
ski Juniorów. 

Powody do radości mie-
li również reprezentanci bo-
gatyńskiego Szerszenia, któ-

rzy zanotowali najlepszy start 
w  historii klubu w  tej kate-
gorii i  wywalczyli 9 medali 2 
złote, 5 srebrnych i  2 brązo-
we. Złoto przypadło: Cezare-
mu Marciniakowi w  biegu na 
400m oraz Bartoszowi Kemp-
skiemu w  rzucie młotem. Sre-
bra zdobyli: Wojciech Picho-

wicz w  skoku wzwyż, Mag-
dalena Pawłowska w  biegu na 
1500m, Anna Dworak w  trój-
skoku, Sandra Wanat w rzucie 
oszczepem oraz Adrian Żelazo 
w pchnięciu kulą. Brązowe me-
dale wywalczyli: Piotr Kosio-
rek w biegu na 100m oraz An-
na Dworak w skoku w dal.

Zmagania lekkoatletów

W  słoneczną sobotę 23 maja 2015r. korty tenisowe w  Bogaty-
ni przy ul. Białogórskiej gościły tenisistów z  całego regionu na 
pierwszym tegorocznym Turnieju Tenisa Ziemnego. Zjawiło się 
wielu graczy z Bogatyni, Zgorzelca, Lubania oraz z Czech. 

Rozgrywki toczyły się w sys-
temie grupowo-pucharowym, 
dzięki temu każdy z  grających 
miał okazję do zagrania przy-

najmniej kilku pojedynków. 
Późnym popołudniem wyło-
nieni zostali zwycięzcy tur-
nieju. Pierwsze miejsce za-

jął Adam Bukiel ze Zgorzelca, 
który w finale pokonał Krzysz-
tofa Burbo z Bogatyni. Trzecie 
miejsce zajął Marek Wróblew-
ski ze Zgorzelca. Zwycięzcy zo-
stali nagrodzeni pucharami 
oraz nagrodami rzeczowymi 
ufundowanymi przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 
Wszystkich miłośników tenisa 
zapraszamy już teraz na Deblo-
wy Turniej Tenisa Ziemnego, 
który odbędzie się 4 lipca 2015 
na bogatyńskich kortach.

Rozgrywki tenisistów

Turniej tenisa 
ziemnego
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W minioną sobotę 23 maja, na Arenie Motocross w Bogatyni od-
były się coroczne zawody przyciągające zawodników zarówno 
z  Polski, Niemiec, jak i  Czech. Te zawody to oczywiście Rydwa-
ny Trójstyku.

Sobotnie zawody przycią-
gnęły na start ponad 160 za-
wodników, którzy ścigali się na 
idealnie przygotowanym torze. 
Odpowiednie nawodnianie to-
ru, przygotowanie sędziów, czy 
też mozolna praca nad dobrym 
stanem całego kompleksu Are-
ny Motocross trwały już od 
środy 20 maja. Z  efektów pra-
cy zadowoleni byli zarówno za-
wodnicy, jak i  organizatorzy, 

jednogłośnie uznając, że były 
to jedne z najlepszych zawodów 
zorganizowanych w Bogatyni. 

Serie treningowe wystarto-
wały już po godzinie 9.00. Za-
wodnicy mogli sprawdzić, któ-
re miejsce toru mogą przy-
sparzać najwięcej problemów, 
a  gdzie można kilka sekund 
nadrobić. Ściganie trwało do 
późnych godzin wieczornych, 
z  czego najbardziej zadowole-

ni byli licznie zgromadzeni ki-
bice, którzy mogli emocjono-
wać się zmaganiem zawodni-
ków w kilku kategoriach.

Na zawodach gościli rów-
nież samorządowcy, z  Burmi-
strzem Andrzejem Grzmiele-
wiczem oraz Przewodniczącą 
Rady Miejskiej Dorotą Boja-
kowską na czele. 

Były to kolejne bardzo uda-
ne zawody zorganizowane na 
Arenie Motocross w  Bogatyni, 
która staje się prawdziwą osto-
ją sportów motorowych.

Zawody Motocrossowe

Rydwany Trójstyku
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22 maja 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Bogatyni odbył się wer-
nisaż - „Portale południowych Górnych Łużyc – świadectwo lo-
kalnego rzemiosła”. Kolekcję 122 tablic z wyjątkowymi formami 
zdobniczymi zaprezentowali niemieccy fascynaci kultury łużyc-
kiej – małżeństwo Christine Goldberg-Holz i Gerd Goldberg. 

Autorzy ekspozycji od wie-
lu lat zwiedzają górnołużyckie 
miejscowości w  poszukiwaniu 
unikatowych elementów, jaki-
mi są zabytkowe portale. Foto-
grafują je, a  następnie grupują 
według czasu powstania, orna-
mentyki oraz ze względu na ro-
dzaj surowca – piaskowiec, gra-
nit lub drewno. Dzięki takim 
działaniom powstała wyjątko-

wa wystawa, którą mogą oglą-
dać mieszkańcy naszego mia-
sta. Wszystkie projekty przed-
stawione w Bibliotece opatrzo-
ne zostały odpowiednim opi-
sem wyjaśniającym.

Według Państwa Goldberg 
Bogatynia jest bardzo cieka-
wym miejscem, skupiającym 
nie tylko wielką ilość domów 
przysłupowych, ale zachowa-

nych do dziś oryginalnych por-
tali. Jak sami stwierdzili: „Tą 
wystawą chcemy wskazać na te 
unikatowe elementy budynków 
i ich wartość jako świadków hi-
storii w  celu ich świadomego 
utrzymania”.

Ekspozycja była prezento-
wana kilka razy w  Niemczech 
i Czechach. W Polsce można ją 
oglądać po raz pierwszy. 

Zapraszamy do Biblioteki 
Publicznej w  Bogatyni na zu-
pełnie nową odsłonę domów 
przysłupowych.

15 maja 2015 roku odbył się  wernisaż malarstwa znanej i utalen-
towanej malarki – Stefanii Fugiel, z którą biblioteka współpracu-
je od wielu lat. Pierwsza wystawa prezentowana była w 1998 ro-
ku – rok po przeniesieniu placówki do nowego obiektu.

Kolejne wernisaże miały 
miejsce w  latach: 2005, 2009. 
Biblioteka jest zaszczycona, że 
tak piękne obrazy prezentowa-
ne są w holu instytucji i mogą 
je podziwiać mieszkańcy mia-
sta i  gminy Bogatynia. Ekspo-
zycje zawsze cieszą się wielkim 
zainteresowaniem, wzbudzają 
podziw i zachwyt, skłaniają do 
dyskusji i refleksji. Stefania Fu-
giel należy do grona regional-
nych artystów. Maluje od wielu 
lat, ale dopiero po przejściu na 
emeryturę mogła do głębi po-
święcić się swojej pasji. Tworzy 
akwarele, pastele, oleje na płót-
nie i  szkle. Na wystawie pre-
zentowane są obrazy zwraca-

jące uwagę ze względu na wy-
jątkowo bogatą gamę ciepłych 
barw oraz różnorodność tema-
tyczną. Można podziwiać pej-
zaże, impresje, martwą natu-
rę, kwiaty oraz ptaki na szkle. 
W  bogatej ofercie na pewno 
każdy znajdzie coś wyjątkowe-
go dla siebie. Zbiór  prac  moż-
na oglądać w holu biblioteki do 
końca lipca 2015 roku.

Zapraszamy!

Nowa odsłona domów przysłupowych

Portale południowych 
Górnych Łużyc…

Stefanii Fugiel Malarstwo

Wernisaż 
w bibliotece

Do terapeutów uzależnień zgłaszają się czasami osoby z pyt-
aniem, gdzie można zrobić tzw. wszywkę i co terapeuci o tym 
sądzą.

Na wstępie więc warto po-
wiedzieć, że tzw. „wszywka”, 
czyli implantacja tabletek Di-
sulfiramu, czy Esperalu nie 
jest metodą leczenia uzależ-
nienia. Pełni ona tylko rolę 
„straszaka” blokując proces 
spalania alkoholu i powodu-
jąc w ten sposób gromadze-
nie się w organizmie aldehy-
du octowego, będącego sub-
stancją szkodliwą i wywołu-
jącego w połączeniu z alko-
holem nieprzyjemne objawy 
zatrucia. Świadomość tego 
ma powstrzymać pacjenta 
przed spożywaniem alkoho-
lu. Współczesne podejście 
do choroby alkoholowej kwe-
stionuje znaczenie terapeu-
tyczne tej metody. Otóż, cho-
roby nie można wystraszyć, 
trzeba ją leczyć.

Podstawą leczenia uzależ-
nienia jest terapia odwykowa 
wsparta udziałem w grupach 
samopomocowych (szczegól-
nie w mitingach AA). Niekon-
trolowane picie alkoholu jest 
tylko objawem złożonej jed-
nostki chorobowej zwanej ze-
społem uzależnienia od alko-
holu. Natomiast oddziaływa-
nie lecznicze, żeby było sku-
teczne, musi być skierowa-
ne na przyczyny i likwidację 
objawów. Istotne jest pytanie: 
czy wszycie tabletek zmniej-
sza „apetyt” na picie? Oczy-
wiście nie. Daje często efekt 
wręcz przeciwny, np. złość na 
siebie, że nie mogę się napić, 
gdy mam na to ochotę. Z rela-
cji pacjentów (a także człon-
ków ich rodzin), którzy pod-
jęli terapie odwykową, a kie-
dyś korzystali z „wszywek” 
wynika jasno, że okres takiej 
abstynencji odczuwany był 
jako wymuszony. Charakte-
ryzował się zwiększoną draż-
liwością, nerwowością, wy-
buchowością, nadpobudliwo-
ścią. Poza tym musimy pa-
miętać o zagrożeniu zdro-
wia, a nawet życia pacjenta w 
przypadku przerwania abs-
tynencji. Decyzja o „wszyw-
ce” podejmowana jest w za-
sadzie w sytuacjach kryzyso-
wych, gdy potencjalny klient 

gotów jest wszystko obiecać. 
Co więcej – on w te obietnice 
święcie wierzy. A na ile może-
my być pewni, że dajemy Di-
sulfiram człowiekowi w mia-
rę odpowiedzialnemu. To 
przecież jest ta sama osoba, 
która przez dłuższy czas nisz-
czyła swoje zdrowie. Złud-
ne nadzieje weryfikuje także 
praktyka – ilu pacjentów po 
implantacji leku wytrzymu-
je w abstynencji przewidzia-
ny jako absolutne minimum 
jeden rok? Znikomy procent. 
A i ci po okresie wymuszone-
go postu nadrabiają straco-
ny czas pijąc na umór. Reszta 
zaś, gdy brak jest ostrych re-
akcji uczuleniowych na alko-
hol, pije mimo „wszywki” w 
nadziei, że lek został „przepi-
ty”, niszcząc w ten sposób na-
rządy wewnętrzne i central-
ny układ nerwowy, nie ma-
jąc świadomości rozmiaru 
szkód, jakie sobie wyrządza-
ją. Niemal regułą jest rów-
nież fakt, że każda następ-
na implantacja leku, to krót-
szy okres abstynencji. Bar-
dzo szybko zaczyna się odli-
czanie, kiedy wreszcie będzie 
można sięgnąć po kieliszek. I 
prawie zawsze skraca się czas 
oczekiwania. Plon tych eks-
perymentów zbierają potem 
oddziały psychiatryczne, we-
wnętrzne, neurologiczne i in-
ne. 

Mitem jest także myśle-
nie, że wymuszona przerwa 
w piciu doprowadzi do prze-
myśleń i reorganizacji życia. 
Implantacja leku wpisuje się 
w mechanizm iluzji i utrwa-
la  alkoholika w przekonaniu, 
że jest to właściwy i wystar-
czający krok (po co się dalej 
wysilać, skoro pokazałem, że 
mogę nie pić?). Mechanizmy 
choroby pozostają nienaru-
szone, ba, ulegają wzmocnie-
niu.

Alternatywą dla tych po-
zorowanych działań jest te-
rapia odwykowa. Jej skutecz-
ność to 30%-40% trwałych 
abstynencji wśród pacjentów 
podejmujących leczenie. 

Czy „wszywka” 
leczy 
uzależnienie?
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W środę 20 maja 2015 roku w sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury z okazji Dnia Działacza Kultury odbył się kon-
cert zespołu „Future Folk”. 

„Future Folk” to absolut-
na nowość na polskiej sce-
nie muzycznej. Grupa powsta-
ła w  2011 roku. Popularność 
zdobyła dzięki udziałowi w  V 
edycji programu „Must Be The 
Music”. Zespół zagrał niezwy-
kle energetyczny koncert pe-
łen tanecznych dubstep-owych 
rytmów, kolorów i  góralskie-
go temperamentu. Bogatyń-
ska publiczność bawiła się przy 
brzmieniu utworów, takich jak: 
„Malinowa Dziewczyna” czy 
„Twarda Skała”. Górale stwo-
rzyli niezwykłą atmosferę, któ-

ra porwała zgromadzonych 
w  sali wprost do Zakopane-
go, gdzie radosny gwar i  tań-
ce nigdy nie milkną, a  zapach 
oscypków unosi się w  najdal-
sze rejony górskich hal. Zespół 
„Future Folk” pierwszy raz go-
ścił w naszym mieście i po tak 
energetycznym i  oryginalnym 
występie z  pewnością zdobył 
wśród bogatynian wielu fanów. 
Koncert obejrzało 300 osób! 
Zapraszamy już dziś na kolejne 
muzyczne wydarzenia do Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury!

Dzień Działacza Kultury w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury

Koncert grupy 
Future Folk

We wtorek, 19 maja 2015 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury rozpoczął się XXIV Międzyszkolny 
Finał Mini Playback Show.

Na scenie prezentowały się 
dzieci i młodzież z terenu Mia-
sta i  Gminy Bogatynia. Finał 
prowadzony był w kategoriach: 
soliści klas I-III, zespoły klas I-
-III, IV-VI oraz zespoły z gim-
nazjów. Jury  w  składzie: Bo-
żena Mazowiecka -przewodni-
cząca jury, Katarzyna Solecka 
i Marcin Woroniecki przyzna-
ło następujące miejsca:

Soliści klas I - III:
I  miejsce – Amelia Palacz 

– Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Bogatyni,

II miejsce – Paulina Janko-
wiak, Zofia Łyp – Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bo-
gatyni,

III miejsce – Małgorzata Ku-
cal – Zespół Szkoły Podstawo-
wej i  Gimnazjum w  Bogatyni, 
Wyróżnienie – Amelia Henc-

lik – Zespół Szkół z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Bogatyni,

Zespoły klasy I - III:
I  miejsce – Paulina Janko-

wiak, Bartosz Utnik, Alek-
sander Lorek, Wiktoria Dmo-
chowska, Natalia Dmochow-
ska, Wiktoria Korościk – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 
1 w Bogatyni,

II miejsce – Emilia Pujszo, 
Martyna Wołodźko – Zespół 
Szkoły Podstawowej i  Gimna-
zjum w Bogatyni,

Zespoły klasy IV - VI
I miejsce – Julia Rudziewicz, 

Sara Rydzińska – Zespół Szkół 
z  Oddziałami Integracyjnymi 
w Bogatyni,

II miejsce – Wiktoria Fusiń-
ska, Amelia Stępień, Wiktoria 
Wieczorkowska, Klaudia Na-
wrocka, Wiktoria Świca, Jowi-

ta Zielenkiewicz, Alaja Miko-
łajczyk – Zespół Szkoły Pod-
stawowej i  Gimnazjum w  Bo-
gatyni,

III miejsce – Aleksandra Ka-
zana, Wiktoria Waszczyszyn, 
Patrycja Bohm, Karolina Na-
dolska, Wiktoria Mogilnicka – 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Bogatyni,

Wyróżnienie – Karolina Kacz-
marczyk, Julia Droń, Paulina 
Dehmel, Wiktoria Skwarczyńska 
– Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Opolnie Zdroju,

Zespoły Gimnazja:
I  miejsce – Klaudia Zasoń-

ska, Karolina Jóźwin, Oliwia 
Aleksandrzak, Aleksandra Du-
lemba, Patrycja Banach, Kor-
nelia Szczerbińska, Maciej Sa-
reło, Tomasz Nietupski, Ga-
briel Hładki - Zespół Szko-
ły Podstawowej i  Gimnazjum 
w Bogatyni. 

Gratulujemy serdecznie! 
W  konkursie wystąpiło ponad 
40 uczestników z  4 instytucji 
z  terenu Miasta i  Gminy Bo-
gatynia. Uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy oraz 
słodkie upominki. Laureaci zo-
stali nagrodzeni dyplomami. 
Każda z  instytucji oraz opie-
kunowie, którzy przygotowa-
li dzieci do występu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Podczas 
obrad jury gościnnie wystąpiła 
grupa wokalna „Yamayka” oraz 
Sekcja Taneczna Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury. 

Organizatorem konkursu 
był Bogatyński Ośrodek Kul-
tury. Do zobaczenia za rok na 
XXV Finale Mini Playback 
Show!

XXIV Międzyszkolny

Finał Mini 
Playback Show

W piątek, 15 maja 2015 r. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury - Gale-
rii StopArt odbył się wernisaż prac czołowych regionalnych arty-
stów Miasta i Gminy Bogatynia. 

Uroczystego otwarcia wysta-
wy dokonała Pani Marta Sta-
chyra – Dyrektor Bogatyńskiego 

Ośrodka Kultury. Podczas wer-
nisażu zgromadzeni goście mo-
gli podziwiać prace wykonane 

różnorodną techniką, między 
innymi fotografie oraz obrazy. 
Swoje dzieła w  Galerii StopArt 
wystawili: Ryszard Barankie-
wicz, Remigiusz Naruszewicz, 
Anna Naruszewicz, Adam Igna-
towicz, Marian Lorek, Zuzan-
na Pruchnicka, Edward Pruch-
nicki, Sławomir Zamożny, Wło-
dzimierz Kaliniak, Grzegorz 
Urban, Dariusz Sosnowski, Mi-
rosław Rytkowski, Zbigniew Ga-
łucki, Andżelika Kowalewska. 
Zapraszamy serdecznie na spo-
tkanie z wyjątkowymi pracami, 
pełnymi pasji i twórczej aktyw-
ności codziennie w godz. 10.00 – 
18.00 do 30 czerwca 2015 r.

Galeria StopArt Bogatyńskiego Ośrodka Kultury

Przegląd Twórczości 
PlastycznejW czwartek 18 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej 

Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się premiera spekta-
klu pt.: „Wąż…”. 

Autorem scenariusza jest 
Marta Guśniowska. „Wąż…” 
jest bajką zarówno dla dzieci, 
jak i  dorosłych, która traktuje 
o tym, że bycie szczęśliwym po-
lega na akceptacji samego siebie. 

Głównymi postaciami są Wąż 
oraz Chomik, którzy razem 
przeżywają wiele ciekawych 
przygód. Sztukę przygotowu-
je grupa teatralna Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury „Neoscenic 
Katapulta” w  składzie: Klaudia 
Żuk, Paulina Sieradzka, Kuba 
Sadowski, Oliwia Jerzyk, Patry-
cja Wiśniewska, Natalia Wisiec-
ka, Zuzanna Bilińska, Nikola 
Wiśniewska, Paulina Zielewska. 
Opiekunem i  reżyserem spek-
taklu jest Pani Beata Bystry-
kowska. Zapraszamy serdecznie 
wszystkie dzieci i dorosłych na 
spektakl już 18 czerwca! Godzi-
na 18.00 Wstęp wolny.

Premiera spektaklu w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

„Wąż…”

Koncert grupy „Future Folk”.

Uczestnicy XXIV Finału Mini Playback Show.

Wystawa prac artystów Miasta i Gminy Bogatynia.
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Miła uroczystość wręczenia nagród, stypendiów i wyróżnień bo-
gatyńskim sportowcom, działaczom, opiekunom i trenerom od-
była się 22 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Przyznane nagrody i wyróż-
nienia mają na celu wsparcie 
utalentowanych zawodników, 
trenerów, a  także działaczy 
sportowych. Podczas spotka-
nia wielokrotnie podkreślano, 
iż w  Mieście i  Gminie Boga-
tynia mamy bardzo uzdolnio-
nych sportowców, którzy osią-
gają wysokie wyniki, nie tyl-

ko na arenie ogólnopolskiej, ale 
również międzynarodowej. 

Bogatynianie uprawiają bar-
dzo różne dyscypliny sportu 
- od wędkarstwa, przez piłkę 
nożną, po lekkoatletykę, a tak-
że pływanie, szachy, sporty si-
łowe i wiele innych. 

W trakcie uroczystości Bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz 

dziękował zawodnikom za wy-
niki sportowe, jakie osiągnę-
li w  minionym roku, a  także 
podkreślał ogromne uznanie 
samorządu dla bogatyńskich 
sportowców. 

Stypendia, nagrody i wyróż-
nienia przyznano osobom, któ-
re zrzeszone są z organizacjami 
sportowymi, działającymi na 
terenie Miasta i Gminy Bogaty-
nia, m.in.: 
• Wędkarski Klub Sportowy 

„Kormoran”,
• Uczniowski Klub Sportowy 

„Smecz”,
• Uczniowski Klub Sportowy 

„Patomswim”,
• Międzyszkolny Klub Sporto-

wy „Szerszeń”,
• Klub Sportowy „Grom”,

• Miejski Klub Sportowy 
„Granica”,

• Uczniowski Klub Sportowy 
EL-TUR przy SP nr 3 w Bo-
gatyni,

• Ludowy Klub Sportowy „Po-
goń” Markocice,

• Klub Sportowy „Rackets”,
• Stowarzyszenie Sportowe 

„Gladiator”,
• Uczniowski Klub Sportowy 

FA Bogatynia.

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

Nagrodzono 
sportowców

W sobotę 9 maja 2015 r. pracownik BWiO S.A. Pan Adrian Ant-
czak wygrał półmaraton górski w  Karpaczu z  czasem 1h 45 
minut. 

Dwa tygodnie później, 23 
maja, wystartował w  jednym 
z  najtrudniejszych maratonów 
górskich w  Polsce z  metą na 
zamku Chojnik. Na dystansie 
45 km o przewyższeniu ponad 
2200m zajął ex aequo trzecie 
miejsce, pokonując ten dystans 
w  4 godziny i  41 minut. Tra-
sy tych zawodów przebiegały 

przez najbardziej malownicze 
i  najtrudniejsze części Karko-
noszy, zarówno po stronie cze-
skiej, jak i polskiej. 

W  tych zawodach debiuto-
wał Pan Adam Szantyka (rów-
nież pracownik BWiO S.A.), 
który po sukcesach w  zawo-
dach rowerowych rozpoczął 
karierę w biegach górskich.

Sukcesy pracownika Bogatyńskich Wodociągów 
i Oczyszczalni S.A.

Biegi górskie
We wtorek 28 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie zorganizo-
wane przez Niemiecki Związek DWA - Niemieckie Stowarzysze-
nie gospodarki Wodnej, Inżynierii Ścieków i Odpadów. 

Tym razem spotkanie odby-
ło się na Oczyszczalni w Boga-
tyni. Gościliśmy eksploatato-
rów z Niemiec, Czech i Polski. 
Spotkanie składało się z części 
teoretycznej oraz praktycznej. 
W tej pierwszej przedstawiono 
m.in. prezentację pt. „Odbudo-
wa oczyszczalni Ścieków w Bo-
gatyni po powodzi w  2010 ro-
ku”. Omówiono także wyni-
ki z  poprzednich badań mię-

dzylaboratoryjnych ścieków 
oczyszczonych oraz zaprezen-
towano wykład na temat usu-
wania fosforu ze ścieków. Na-
tomiast w  części praktycznej 
zwiedzano obiekty: Oczysz-
czalnię w Bogatyni oraz Gmin-
ną Stację Przeróbki Osadów 
Ściekowych. Podczas zwiedza-
nia możliwa była wymiana do-
świadczenia na tematy doty-
czące gospodarki ściekowej. 
Zarówno goście, jak i  organi-
zatorzy byli bardzo zadowoleni 
z ciekawego spotkania. Kolejne 
odbędzie się w Niemczech.

Oczyszczalnia ścieków w Bogatyni

Międzynarodowa 
wymiana doświadczeń
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Leon Gibas – urodzony
2 maja 2015 r. w Kowarach 

Martyna Zych
21 kwietnia 2015

Kacper Jantczak
22 kwietnia 2015

Laura Szydłowska
23 kwietnia 2015

Natan Paweł Juchniewicz
26 kwietnia 2015

Hanna Zielewska
29 kwietnia 2015

Antonina Cisek
2 maja 2015

Sei Wądołowski
3 maja 2015

Maja Mrozek
5 maja 2015

Sebastian Ślęzak
5 maja 2015

Oliwia Fajfrowska
7 maja 2015

Leon Dziedzina
9 maja 2015

Colin Tàncoš
10 maja 2015

Aleksander Urbanowicz
13 maja 2015

Oliwier Chronik
16 maja 2015

Julia Stankiewicz
17 maja 2015

Kacper Wojciechowski
18 maja 2015

Martyna Molka
21 maja 2015

Wojciech Baran
22 maja 2015

Nasze
maleństwa

 spk êa dT zimy wakacje...

Zajêcia nieodp³atne

Zajêcia odbywaj¹ siê w dniach 

od 29 czerwca do 24 lipca

od poniedzia³ku do pi¹tku
00 00w godz. od 10  do 14

Oœrodek Sportu 

i Rekreacji w Bogatyni

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 

od 7 roku ¿ycia na zajêcia

sportowe i rekreacyjne.

Zajêcia odbywaj¹ siê w dniach 

od 27 lipca do 21 sierpnia

od poniedzia³ku do pi¹tku
00 00w godz. od 10  do 14

   Bogatyñski Oœrodek Kultury

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 

od 7 roku ¿ycia na:
  zajêcia dziennikarskie, zajêcia wokalne,

projekcje filmów, zabawy integracyjne, 

warsztaty fotograficzne, warsztaty malarskie,

wycieczki piesze oraz ogniska i dyskoteki.

LIPIE
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Zajêcia nieodp³atne
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25 i  26 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu rozegrany został finał wojewódzki XLIII Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. Startowały w nim trzyosobowe zespoły, 
zwycięzcy eliminacji powiatowych. Powiat zgorzelecki reprezentowali nasi uczniowie i absolwenci 
w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

W  ramach zawodów roze-
grano następujące konkuren-
cje: 
• indywidualny test krajo-

znawczy,
• indywidualny test z topogra-

fii i wiedzy o turystyce,
• samarytanka (test oraz 

sprawdzian praktyczny z za-
kresu udzielania pierwszej 

pomocy),
• test z  przepisów ruchu dro-

gowego oraz kolarski tor 
przeszkód,

• turystyczne ABC (czte-
ry konkurencje: rozpozna-
wanie roślin, rozpoznawa-
nie obiektów – atrakcji tury-
stycznych woj. dolnośląskie-
go i podlaskiego, gry azymu-

talne i pakowanie plecaka),
• turystyczne marsze na orien-

tację,
• ocena odznak turystycznych. 

O  końcowej klasyfikacji de-
cydowała suma punktów zdo-
bytych we wszystkich konku-
rencjach. Do finału centralne-
go, który rozegrany zostanie 
w  Supraślu (woj. podlaskie), 
awansowały zwycięskie dru-
żyny w  poszczególnych gru-
pach wiekowych: w  kategorii 
szkół gimnazjalnych: I  miej-
sce drużyna MKKT „Tramp” 
PG1/PG2 Bogatynia, w  skła-
dzie: Oskar Adamski (PG2), 
Michał Leński (PG1) i  Bartosz 
Zasadzki (PG1). Opiekunowie: 
Katarzyna Krawczenko, Aneta 
Dziurdź.

Indywidualnie Michał Leń-
ski uzyskał tytuł najlepszego 

krajoznawcy na Dolnym Ślą-
sku, a  Oskar Adamski zdobył 
w tej konkurencji III miejsce.

W  kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych: I  miejsce dru-
żyna MKKT „Tramp” LO B-
-Z-W  Bogatynia, w  składzie: 
Amanda Kleinschmidt (LO 
Bogatynia), Agnieszka Pawicka 
(LO Wrocław) i  Klaudia Cisek 
(LO Zgorzelec).  Opiekunowie: 
Katarzyna Krawczenko, Aneta 
Dziurdź.

W kategorii szkół podstawo-
wych wysokie IV miejsce za-
jęła drużyna z  PSP w  Opolnie 
Zdroju, w  składzie: Amadeusz 

Cisek, Łukasz Lipniak, Daniel 
Otulak. Opiekun: Marek Ła-
będź.

Na uwagę zasługuje fakt, że 
od wielu lat w  finale ogólno-
polskim bierze udział przynaj-
mniej jedna drużyna z  naszej 
gminy. Jest to możliwe dzięki 
zaangażowaniu uczniów i  na-
uczycieli oraz ich współpra-
cy w prężnie działającym Mię-
dzyszkolnym Kole Krajoznaw-
czo – Turystycznym „Tramp” 
w Bogatyni.

Z turystycznym pozdrowieniem – 
Aneta Dziurdź
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Eliminacje wojewódzkie OMTTK

Podwójne podium

Cykl audycji na żywo, wspaniali ludzie i  niezwykle przyjazna 
atmosfera, tak w  skrócie można podsumować każdy majowy 
wtorek, który redakcja ArtRadia Bogatynia spędziła wspólnie 
z mieszkańcami kilku sołectw z terenu gminy Bogatynia.

Podczas wyjazdów dzienni-
karze spędzili poranki w: Po-
rajowie, Działoszynie, Sieniaw-
ce i Posadzie. Audycje na żywo 
prowadzone były od godz. 8:00 
do 11:30. W plenerową podróż 
wraz z  dziennikarzami wyru-
szyli: Janusz Pawul – dzienni-
karz radiowy, sprawozdawca 
sportowy KS Turów Zgorzelec 
oraz Grzegorz Żak – bard, lite-
rat, konceptualista. 

Podczas poranków z ArtRa-
diem nie zabrakło serwisów 
informacyjnych oraz muzy-
ki. „Terenową” redakcję chęt-
nie odwiedzali mieszkańcy so-
łectw. Do współpracy zaanga-
żowano sołtysów, lokalną spo-
łeczność, a  także stowarzysze-
nia i kluby. W  trakcie trwania 
poranków nie zabrakło lokal-
nych artystów, swoje „tereno-
we, radiowe debiuty” miały ze-
społy: Działoszynianki i  Po-
sadzianki, które na żywo za-
prezentowały swoje wokalne 
umiejętności. 

Celem audycji było w szcze-
gólności przybliżenie słucha-
czom radia walorów małych 
miejscowości. Zaproszeni go-
ście mieli okazję opowiedzieć 
o  zaletach swojego sołectwa, 
a  także podzielić się swoimi 
doświadczeniami oraz lokalny-
mi historiami. Zwracali rów-
nież uwagę na problemy ma-
łych społeczności. 

W  trakcie trwania audycji 

można było przekazywać po-
zdrowienia, a  również i  skła-
dać życzenia, bowiem ostat-
nia plenerowa audycja odbyła 
się 26 maja, w obchodzony tego 

dnia Dzień Matki.  Dzieci chęt-
nie składały mamom życze-
nia, a także śpiewały z tej oka-
zji piosenki.

Radio wyruszyło w teren

Majówki 
z ArtRadiem
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Od lat jest pan związany ze 
sportem?

Tak, to prawda, jednak to nie 
badminton towarzyszył mi od 
początku. W  piątej klasie ta-
to zaprowadził mnie na zaję-
cia tenisa stołowego i właściwie 
od niego wszystko się zaczęło. 
Przez lata trenowałem właśnie 
tę dyscyplinę, jeździłem na za-
wody, odnosiłem sukcesy. Jed-
nym z  nich było ósme miejsce 
na Mistrzostwach Młodzików. 
Sportem zafascynowałem się 
na tyle, że postanowiłem z nim 
związać również swoje życie za-
wodowe. Skończyłem studia na 
AWF, równocześnie trenując 
i grając w tenisa stołowego. Na 
studiach kolega od badmintona 
namówił mnie, abym został na 
uczelni, zrobiłem studia trener-
skie i zacząłem prowadzić spe-
cjalizację instruktorską z tenisa 
stołowego, jednak ten badmin-
ton zawsze gdzieś tam z  boku 
mi towarzyszył. Obecnie pra-
cuję w Szkole Podstawowej nr 3 
w Bogatyni jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego. 
Proszę opowiedzieć o  dzia-
łalności z  UKS Smecz, od jak 
dawna działacie i jakie macie 
cele?

Tak naprawdę klub działa 
od stycznia 2004 roku, czyli ma 
już ponad 11 lat. Założycielami 
tego klubu byli bogatyńscy na-
uczyciele wychowania fizycz-
nego, którzy po kilku latach 
działalności wyjechali z naszej 
miejscowości. Wtedy dosta-
łem propozycję poprowadzenia 
klubu dalej. Zgodziłem się na 
to, również ze względu na swo-
je dzieci, które trenowały bad-
minton. W międzyczasie zosta-
łem prezesem klubu i  funkcję 
tę pełnię do dzisiaj. Jeśli cho-
dzi o  działalność naszego klu-
bu, to skupia się ona na na-

uce techniki gry w  badminto-
na oraz osiąganiu jak najwyż-
szych wyników w  sporcie. Nie 
zależy nam jednak na tym, że-
by kształcić tylko i  wyłącznie 
mistrzów, ale kładziemy rów-
nież nacisk na sport rekreacyj-
ny. Poza tym skupiamy się na 
krzewieniu kultury fizycznej, 
również zapobieganiu patolo-
giom społecznym, propagowa-
niu zdrowia, rekreacji i  spor-
tu, ale także ochronie młodych 
przed negatywnymi skutkami 
cywilizacji, chcemy odciągnąć 
dzieci od komputera, a  zachę-
cić do aktywnego trybu życia.
Kto wchodzi w  skład Waszej 
sekcji?

Naszą drużynę w  większo-
ści tworzą dzieci i  młodzież 
ze szkół podstawowych i  gim-
nazjów, ale mamy również 
uczniów liceum i  oczywiście 
osoby dorosłe. Starszych ma-
my jednak najmniej, ale to chy-
ba tak powinno być, ponieważ 
to na dzieciach zależy nam naj-
bardziej, to ich chcemy kształ-
cić i zaszczepiać w nich „spor-
tową smykałkę”. W  tej chwi-
li klub tworzy również dwóch 
trenerów. Jednym z nich jestem 
ja, a drugim mój kolega Jakub 
Zdybel. Mamy odpowiednie 
kwalifikacje, w związku z  tym 
od lat szkolimy i trenujemy na-
szych bogatyńskich badminto-
nistów.
Jak wyglądają treningi?

Trenujemy trzy razy w  ty-
godniu, we wtorki, czwart-
ki i  piątki. Z  tym, że wtor-
ki i  czwartki to treningi z  na-
ciskiem na najmłodszych za-
wodników. Natomiast w piątki 
przychodzą już Ci najlepsi, któ-
rzy znają dokładnie zasady gry 
i wiedzą, jak mają grać. U nas 
trening podzielony jest na dwie 
części i każdy zaczyna się stan-

dardową rozgrzewką. Pierwszą 
część stanowi trening poszcze-
gólnych elementów: serwis, 
skróty, wybicie, smecz, obro-
na, czyli cała masa technicz-
nych uderzeń. Druga połowa to 
już gra na punkty, indywidu-
alna lub deblowa. Podczas tre-
ningów rozgrywamy ligi, a  ich 
wyniki są wywieszane na tabli-
cy, tak, by każdy mógł na bie-
żąco śledzić swoje postępy. Jest 
to też pewna rywalizacja, któ-
ra często motywuje zawodni-
ków. Trenujemy właściwie tak 
jak trwa rok szkolny, czyli od 
września do czerwca. Wakacje 
to czas na odpoczynek i relaks. 
Ale mamy też obozy dla na-
szych zawodników, wtedy zbie-
ramy dzieci z całego wojewódz-
twa i  wspólnie wyjeżdżamy. 
Mamy dwa obozy w  ciągu ro-
ku, jeden jest kondycyjny, na-
tomiast drugi już typowo tech-
niczny. Ale zawsze chodzi o in-
tegrację i dobrą zabawę.
Jakie odnosicie sukcesy?

Przez lata udało nam się 
osiągnąć wiele satysfakcjonu-
jących wyników, nie jestem 
ich w stanie wszystkich przed-
stawić. Jednak są takie, któ-
re zasługują na szczególne wy-
różnienie. Chyba można po-
wiedzieć, że jesteśmy jednym 
z  klubów, który odnosi liczne 
sukcesy. Z takich ważniejszych 
dla nas to tegoroczny srebrny 
medal na Mistrzostwach Polski 
zawodnika Marcina Nowaka, 
który zdobył to mistrzostwo 
w Białymstoku, w grze miesza-
nej. Naszymi najważniejszymi 
turniejami  w ciągu roku są Mi-
strzostwa Polski i Mistrzostwa 
Województwa. Od 4 lat ma-
my średnio jeden medal na Mi-
strzostwach Polski, a  w  histo-
rii klubu, w  sumie udało nam 
się tych medali zebrać czte-
ry, w tym: trzy brązowe i jeden 
srebrny. I z tego jesteśmy dum-
ni. Myślę, że to całkiem do-
bry wynik. Jeśli chodzi jednak 

o mistrzostwa wojewódzkie, to 
średnio mamy dziesięć meda-
li rocznie we wszystkich kate-
goriach wiekowych. Poza tym 
jeździmy po całej Polsce, sta-
ramy się brać udział w różnych 
zawodach, tak, by każdy nasz 
zawodnik miał okazję spraw-
dzić się na turnieju. 
Czy trzeba posiadać własny 
sprzęt, by zacząć trenować? 

Początkowym zawodnikom 
jesteśmy w stanie zagwaranto-
wać rakietkę, ale z doświadcze-
nia wiem, że osoby, które wcią-
gnęły się w grę i zaczynają zaj-
mować się tym na poważnie, 
oczekują odpowiedniego sprzę-
tu. Tak to jest, że kiedy rośnie 
poziom, w ślad za nim musi iść 
odpowiedni sprzęt. Wtedy za-
wodnicy chcą mieć do dyspo-
zycji profesjonalne rakiety, a te 
muszą być przede wszystkim 
dopasowane do poziomu gry. 
Utrapieniem dla badmintoni-
stów są również lotki, musimy 
mieć ich „całą masę”. Wyczy-
nowcy grają tylko lotkami pió-
rowymi, jeśli jedna lotka wy-
trzyma jeden set, to można po-
wiedzieć, że była dobra. Dzie-
ciaczki zaczynają grać na „pla-
stikach”, bo są one bardziej 
wytrzymałe.
Kto może zostać badmintoni-
stą?

Tak naprawdę każdy może 
zacząć trenować ten sport. Jed-
nak, jeśli chodzi o nasz klub, to 
zawsze mamy ograniczoną licz-
bę osób, która może przyjść na 
trening. Jest to spowodowane 
tym, że sala wytrzymuje pewną 
ilość dzieci. Nie możemy dopu-
ścić do tego, żeby na treningu 
zrobiło się niebezpiecznie i nie-
komfortowo. Jeśli chodzi o  ce-
chy badmintonistów, to z takich 

motorycznych umiejętności na-
leży wymienić ogólną spraw-
ność fizyczną, z  naciskiem na: 
szybkość, zwinność, skoczność 
i  wytrzymałość. Oczywiście 
niezmiernie ważna jest psychi-
ka, zresztą, jak w  każdym in-
nym sporcie. 
Jakie macie plany na przy-
szłość?

Jeśli chodzi o najbliższą przy-
szłość to liczymy na jednego 
z naszych zawodników - Marci-
na, który lada dzień pojedzie na 
testy do kadry narodowej i  tu-
taj mocno trzymamy za niego 
kciuki. Druga sprawa to orga-
nizacja różnych turniejów, np.: 
z okazji Dnia Dziecka, dużą po-
pularnością cieszy się także tur-
niej, w którym rywalizują dzie-
ci w parze ze swoimi rodzicami. 
I myślę, że to w najbliższym cza-
sie będziemy realizować.
Dziękuję za rozmowę, a  bo-
gatyńskim badmintonistom 
życzymy kolejnych sukcesów. 

Rozmowa z Panem Stanisławem 
Nowakiem – prezesem Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Smecz Bogatynia
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Bogatynia
od kuchni

Produkcja: USA
gatunek: melodramat
data:

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

5-9.06.2015  
godz. 18.00  
napisy, 2D  

Produkcja: USA
gatunek: sci-fi
data:

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

12.06. godz. 16.00 (dubbing, 2D), 18.15 (dubbing, 2D)

13.06. godz. 16.00 (dubbing, 2D), 18.15 (napisy, 2D)

14.06. godz. 16.00 (dubbing, 2D), 18.15 (napisy, 2D)

15.06. godz. 16.00 (dubbing, 2D), 18.15 (dubbing, 2D)

16.06. godz. 16.00 (dubbing, 2D), 18.15 (napisy, 2D)104.8 FM
www.artradio.pl

104.8 FMradio Bogatynia

dubbing, napisy, 2D napisy 2D

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

Poprzednia fotoza-
gadka przedstawia-
ła Godło Państwowe 
uwiecznione na obe-
lisku w  Kopaczowie. 
Niestety nie otrzyma-
liśmy prawidłowej 
odpowiedzi. 

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

„Wiek Adaline” 
Urodzona na początku XX 

wieku piękna Adaline jako 
dwudziestolatka ulega wypad-
kowi, na skutek którego prze-
staje się starzeć. To co wydaje 
się spełnieniem marzeń o  nie-
śmiertelności, z  czasem przy-
nosi dramatyczne konsekwen-
cje. Adaline musi się ukrywać 
przed władzami, które chcą 
poddać ją eksperymentom. 
Wciąż podróżując, zmieniając 
tożsamość traci kontakt z  naj-
bliższymi, którzy starzeją się 
na jej oczach. Ta pełna przygód 
i dramatycznych wydarzeń po-
dróż przez życie Adaline trwa 
przez cały niemal XX wiek. 

„Kraina jutra”
Dwoje bohaterów: uzna-

ny w  dzieciństwie za geniu-
sza, a  obecnie rozczarowany 
życiem Frank oraz inteligent-
na nastolatka przepełniona za-
miłowaniem do nauki Casey, 
wyrusza na niebezpieczną mi-
sję, której celem jest odkrycie 
tajemnicy miejsca zagubione-
go w  czasie i  przestrzeni, zna-
nego jako „Kraina jutra”. Jest 
to film science-fiction o podró-
żach w  czasie w  reżyserii Bra-
da Birda, twórcy „Mission: Im-
possible - Ghost Protocol” oraz 
„Ratatuj”. W  głównych rolach 
Britt Robertson, George Clo-
oney oraz Hugh Laurie.

Sałatka z makaronem Tortellini
W  tym numerze mamy dla 

Państwa smaczną sałatkę. Pani 
Joanna Workun poleca sałat-
kę z makaronem Tortellini. Ta 
prosta potrawa świetnie spraw-
dzi się jako przysmak dla gości.
Przygotowanie:

Gotujemy makaron według 
przepisu na opakowaniu (waż-
ne, żeby go nie rozgotować). 
Mieszankę meksykańską odsą-

czamy na sitku. Pa-
prykę kroimy w drob-
ną kostkę. Czosnek 
przeciskamy przez 
praskę. Ugotowane Tortelli-
ni należy ostudzić i  przełożyć 
do miski. Dodajemy mieszan-
kę meksykańską oraz paprykę. 
Wszystkie składniki łączymy 
z  majonezem dodając czosnek 
i przyprawy. Smacznego!

Składniki: 1 opakowanie 
makaronu Tortellini z  szyn-
ką, 1 puszka mieszanki mek-
sykańskiej, papryka czerwo-
na, 2 łyżki majonezu, 3 ząbki 
czosnku, sól, pieprz.


