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BEZPŁATNY

Bogatyńska
szkoła obchodzi

20-lecie



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 Monika Oleksak 

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 od 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
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We wtorek 12 stycznia od godziny 15.00 w sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury trwała otwarta sesja Rady Miej-
skiej dotycząca bezpieczeństwa na terenie Miasta i  Gminy Bo-
gatynia. Wzięli w niej udział samorządowcy oraz przedstawicie-
le instytucji związanych bezpośrednio z poruszanym zagadnie-
niem.

Jako pierwszy głos zabrał 
Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz. Jak zaznaczał: „Te-
mat bezpieczeństwa nie doty-
czy tylko aktów wandalizmu, 
przemocy czy też przestępstw. 
Temat bezpieczeństwa to co-
dzienne życie mieszkańców 
Miasta i Gminy Bogatynia. Mo-
im zdaniem nie jest jednak tak, 
jak sądzą niektórzy, że jesteśmy 
tzw. „czarnym trójkątem”. Róż-
nego rodzaju patologie zdarza-
ją się w  każdym miejscu Pol-
ski i według statystyk są miej-
sca dużo bardziej zagrożone 
niż teren Miasta i  Gminy Bo-
gatynia. Dlatego też sądzę, że 
nie możemy być stawiani jako 
negatywny przykład”. Jedno-
cześnie Burmistrz zaznaczył, iż 
problem z bezpieczeństwem na 
terenie MiG Bogatynia istnie-
je, a spotkania takie, jak otwar-
ta sesja, są po to, aby wspólny-
mi siłami znajdować sposoby 
na radzenie sobie z tymi zagro-
żeniami. Takie spotkania, jak 
to dzisiejsze, są właśnie po to, 
aby rozmawiać i  wspólnie po-
dejmować decyzje, jak zapo-
biegać i przeciwdziałać różnym 
zjawiskom, sprawiać, aby żyło 
się bezpieczniej. Mogę zapew-

nić, że samorząd, we współpra-
cy z  policją oraz innymi służ-
bami, stara się zrobić wszystko, 
aby w Bogatyni było bezpiecz-
nie - mówił Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz.

Ważnym aspektem porusza-
nym na sesji była również od-
powiedź na pytanie, skąd bio-
rą się swego rodzaju patolo-
gie i  zagrożenia. Stwierdzono, 
że każde negatywne zachowa-
nia mają swoje głębsze podło-
że. Czasami rodzinne, czasa-
mi środowiskowe. Wiąże się to 
z  szeroko pojętym wychowa-
niem.

Burmistrz wyraził ponad-
to nadzieję, iż sesja, w oparciu 
o opinie i spostrzeżenia miesz-
kańców oraz specjalistów w tej 
dziedzinie, przyniesie szereg 
rozwiązań i konkretnych dzia-
łań, które konsekwentnie bę-
dzie można wcielić w  życie. 
Niestety nie można tego tematu 
rozwiązać z  dnia na dzień, ale 
pewne przedsięwzięcia podjąć 
należy niemal natychmiast.

Na sesji głos zabrał również 
przewodniczący stowarzysze-
nia zrzeszającego przedsiębior-
ców z terenu gminy Bogatynia 
- Rafał Kowalski, który nakre-

ślił, z jakimi problemami na co 
dzień się borykają. Zaznaczył, 
iż liczy na konstruktywne roz-
wiązania. Jednym z  nich ma 
być polepszenie stanu moni-
toringu na terenie gminy. Po-
mysł na rozwiązania w tym te-
macie zaproponował przed-
stawiciel Grupy Operacyjnej 
„Feniks”, mówiąc o  nowocze-
snych rozwiązaniach, zapew-
niających znaczną poprawę 
bezpieczeństwa na terenie ob-
jętym monitoringiem. Do tych 
słów odniósł się również Bur-
mistrz oraz radni w  dalszej 
części sesji.

Podczas swojego wystąpie-
nia Komendant bogatyńskiej 
policji Tomasz Rogulski mówił, 
iż doskonale zdaje sobie spra-
wę, że bezpieczeństwo jest te-
matem bardzo ważnym i  do-
łoży wszelkich starań, aby rok 
2016 przyniósł ogromną popra-
wę w  tej kwestii. Komendant 
przedstawił również szereg sta-

tystyk, przedstawiających za-
kres problemu, wskazując naj-
większe bolączki bogatyńskich 
policjantów. Wśród nich znala-
zły się: kradzieże z  włamania-
mi, dewastacje mienia, uszko-
dzenia ciała, bójki i  pobicia, 
czy też kradzieże pojazdów. 
Według nas jednym z  głów-
nych powodów wzrostu prze-
stępczości na naszym terenie są 
narkotyki i  z  tym problemem 
powinniśmy starać się radzić 
sobie wszyscy. Bardzo dobrze 
układa się nasza współpraca 
ze strażą miejską, dzięki temu 
podejmujemy wspólne patro-
le. Prowadzimy również spo-
tkania w  szkołach, starając się 
edukować młodych ludzi, za-
chęcając do prawidłowego po-
stępowania – mówił na koniec 
swojego wystąpienia Tomasz 
Rogulski.

Do wspomnianego proble-
mu narkomanii odnosili się 
również kolejni mówcy. Pan 

Samorząd Bogatyni

Bezpieczeństwo w gminie 
tematem sesji Rady Miejskiej
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Krzysztof Witkowski - specja-
lista w  dziedzinie terapii uza-
leżnień, mówił, iż jest to kłopot 
dotyczący oczywiście nie tylko 
terenu Miasta i Gminy Bogaty-
nia, ale niemal każdego miej-
sca na świecie. Alkohol, nar-
kotyki, hazard to pokusy, któ-
re towarzyszą nam wszystkim 
na co dzień. Pan Krzysztof za-
znaczył, że bardzo ważna jest 
profilaktyka. Ta może uchro-
nić nas przed patologiami i jak 
wspomniał: „Lepiej zapobiegać 
niż leczyć”. Mówił również, po-
twierdzając słowa komendanta 
policji, iż narkomania, a w szer-
szym rozumieniu uzależnienie, 
może wpływać na wzrost prze-
stępczości i patologii.

Jak zaznaczał Burmistrz 
w  swoim kolejnym wystąpie-
niu, poza środkami przezna-
czanymi na pomoc policji, na 
stworzenie programów doty-
czących zapobiegania patolo-
giom, na opiekę dla młodzie-
ży narażonej na tego typu zja-
wiska, samorząd chciałby za-
planować środki na to, aby po-
większyć zakres działań, które 
mogą wpłynąć skutecznie na 
poprawę bezpieczeństwa. Kwe-
stią niezaprzeczalną jest, że 
technika idzie do przodu, a bo-
gatyński monitoring ma już 
kilka lat i dziś nie spełnia swo-
jego zadania. Marzeniem i jed-
nocześnie głównym celem by-
łoby stworzenie takiego moni-
toringu, który w  sposób zna-
czący rozwiązałby problemy 
związane z  bezpieczeństwem. 
Kolejnym aspektem wspo-
mnianym przez Burmistrza 
był temat bezpieczeństwa zdro-
wotnego. Samorząd wychodzi 
z założenia, iż koniecznym jest 
utrzymanie tego, co mamy dzi-
siaj. Zabezpieczenie podstawo-
wej opieki medycznej również 

traktuje się jako priorytet.
Dominik Kowalczyk, przed-

stawiciel Straży Miejskiej, ja-
ko podstawową kwestię wska-
zał wspominany już wcześniej 
monitoring i  oczywiście jego 
poprawę. Ponadto odniósł się 
również do współpracy poli-
cji i straży miejskiej, zwracając 
uwagę na potrzebę wspólnych 
patroli. Spożywanie alkoholu 
w  miejscach publicznych, de-
wastacje mienia – na te aspekty 
głownie zwracają uwagę straż-
nicy miejscy – mówił Dominik 
Kowalczyk.

Po wystąpieniach gości, na 
sali rozgorzała dyskusja. Pa-
dały pytania ze strony Rad-
nych i poruszane były wszelkie 
kwestie związane z bezpieczeń-
stwem i przede wszystkim jego 
poprawą.

Na koniec Przewodniczą-
ca Rady podsumowała całą se-
sję, wskazując na najpilniej-
sze potrzeby wyszczególnione 
podczas kilkugodzinnej roz-
mowy. W szczególności należą 
do nich: poprawa monitorin-
gu, zwiększenie etatów w  po-
licji, zwiększenie środków fi-
nansowych na walkę z  narko-
manią i  uzależnieniami oraz 
szeroko rozumianą profilakty-
kę i  przeciwdziałanie tego ty-
pu zjawiskom, a  także rozmo-
wy dotyczące prewencji i  pa-
troli na terenie Miasta i  Gmi-
ny Bogatyni. Przewodnicząca 
wystąpiła również z wnioskiem 
do Burmistrza Miasta i  Gmi-
ny Bogatynia, aby powołać ze-
spół, który zajmie się wypra-
cowaniem kompleksowego 
programu, mającego na celu 
wprowadzenie rozwiązań dla 
problemów związanych z  bez-
pieczeństwem. W  odpowie-
dzi na ten wniosek Burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz powo-

łał zespół, w skład którego we-
szli: Przewodniczący Zespo-
łu – Zbigniew Cuber, Zastęp-
ca Przewodniczącego Zespo-
łu - Zastępca Komendanta Ko-
misariatu Policji w  Bogatyni, 
Zastępca Komendanta Stra-
ży Miejskiej w  Bogatyni, Ko-
mendant Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Bogatyni, Skarb-
nik Gminy Bogatynia, Dyrek-
tor Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Bogatyni, 
Radny Rady Miejskiej w Boga-
tyni Piotr Kawecki, Radny Ra-
dy Miejskiej w  Bogatyni Ja-
rosław Woźnicki, Pełnomoc-
nik Burmistrza ds. uzależnień, 
Przedstawiciel Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Ziemi Boga-
tyńskiej 2010.

W  nawiązaniu do se-
sji o  bezpieczeństwie Miasta 
i Gminy Bogatynia należy rów-
nież odnotować fakt, iż w pią-
tek 18 grudnia nastąpiło uro-
czyste przekazanie nowego ra-
diowozu dla bogatyńskich po-
licjantów. Samochód oznako-
wany marki Skoda Yeti będzie 
wykorzystywany do działań re-
alizowanych przez policjantów 
prewencji. Został sfinansowa-
ny ze środków przekazanych 
przez władze samorządowe Bo-
gatyni oraz ze środków budże-
towych Policji.

Samochód Skoda Yeti bę-
dzie znacznym wzmocnieniem 
w codziennej pracy funkcjona-
riuszy, w szczególności podczas 
działań w trudnym terenie. Zo-
stał wyposażony m.in. w  na-
pęd na cztery koła, umożliwi 
więc szybkie dotarcie do ta-
kich miejsc, jak np. obszary le-
śne, łąki, pola czy też nieużytki 
i pozwoli na sprawną realizację 
zadań. Bogatyńscy policjan-
ci otrzymali także nieozna-
kowany pojazd marki Hyun-

dai. Trafi on do funkcjonariu-
szy ze służby kryminalnej. Bę-
dzie służył do wykonywania 
zadań operacyjnych, rozpo-
znawczych, dochodzeniowych 
i śledczych.

W środę 23 stycznia o godzi-
nie 13.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Bo-
gatyni odbyła się 27 sesja VII 
kadencji. Jednym z  punktów 
obrad było stanowisko Rady 
Miejskiej w  sprawie dalszego 
funkcjonowania Liceum Ogól-
nokształcącego w Bogatyni.

Jako pierwszy głos zabrał 
Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz, który w  sposób jedno-
znaczny i  bardzo stanowczy 
odniósł się do sprawy boga-
tyńskiej szkoły, zapewniając, 
że dołoży wszelkich starań, aby 
przy wsparciu radnych walczyć 
o Liceum Ogólnokształcące im. 

Marii Skłodowskiej- Curie i nie 
pozwoli na to, aby podejmowa-
no próby likwidacji bądź też 
konsolidacji z inną placówką.

Na sesji głoś zabierali rów-
nież radni powiatowi, Artur 
Sienkiewicz oraz Małgorza-
ta Wiśniewska, którzy poin-
formowali, iż temat dotyczą-
cy likwidacji szkoły pojawił się 
na jednej z sesji Rady Powiatu, 
jednak wszyscy radni powiato-
wi z  naszego terenu jednogło-
śnie stwierdzili, że nie pozwolą 
na likwidację placówki.

Radni Rady Miejskiej podję-
li również oficjalne stanowisko 
dotyczące bogatyńskiej szkoły, 
w  którym, także jednogłośnie, 
stwierdzili, iż zrobią wszyst-
ko, aby Liceum istniało i nadal 
edukowało kolejne pokolenia 
mieszkańców Miasta i  Gminy 
Bogatynia.

11 stycznia 2016 roku, podczas uroczystego podpisania umowy 
na modernizację generatorów bloków nr 1-3, prezes PGE GiEK 
S.A. Sławomir Zawada przedstawił nowego dyrektora Elektrow-
ni Turów. Na to stanowisko powołany został Pan Piotr Frąszczak, 
który związany jest z elektrownią od 19 lat.

Pracę w  turoszowskiej elek-
trowni rozpoczął w 1997 roku, 
jako operator nastawni bloko-
wej. W latach 1999-2004 praco-
wał na stanowisku dyspozytora 
bloków, a od 2004 roku do dzi-
siaj zajmował samodzielne sta-
nowisko Dyżurnego Specjalisty 
Eksploatacji – Inspektora Nad-
zoru. Ponadto w  latach 1997-
2000 był pełnomocnikiem Sta-

rosty Zgorzeleckiego ds. ener-
getyki i  ekoenergetyki. Nowy 
dyrektor ukończył Politech-
nikę Wrocławską na Wydzia-
le Mechaniczno – Energetycz-
nym, a  także studia podyplo-
mowe na Wydziale Gospodar-
ki Narodowej Akademii Eko-
nomicznej we Wrocławiu oraz 
na Politechnice Częstochow-
skiej kierunek Czyste i  Zrów-

noważone Systemy Energetycz-
ne. Piotr Frąszczak zastąpił na 
tym stanowisku dotychczaso-
wego dyrektora Artura Kina.

Zmiany w Turowie

Nowy dyrektor elektrowni

Piotr Frąszczak.
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Wyjątkowy, niepowtarzal-
ny i  bardzo poruszający – ta-
ki właśnie był koncert „Kolędy 
Pospieszalskich”, który odbył 
się w niedzielę, 3 stycznia 2016 
roku w  sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury.

Czternaście osób na jed-
nej scenie - wszystkie połączo-

ne wspólnym nazwiskiem, ale 
również wielką pasją do mu-
zyki. Dwa pokolenia artystów 
zabrały bogatyńską publicz-
ność w  podróż do świata naj-
piękniejszych polskich kolęd 
i pastorałek. Przez blisko dwie 
godziny uczestnicy koncertu 
słuchali wyjątkowych i  orygi-

nalnych aranżacji, które swo-
imi brzmieniami prowadzi-
ły do klasycznych wersji kolęd, 
ale również zabrały w  klima-
ty folku, jazzu czy nawet roc-
ka. Muzycy grali na wielu in-
strumentach, przez co raz grała 
orkiestra dęta, za chwilkę jaz-
zowy band, a  potem orkiestra 

kameralna. Koncert okazał się 
niezapomnianym przeżyciem 
i  idealnym dopełnieniem cza-
su Świąt Bożego Narodzenia, 
przyciągając liczną publicz-
ność. Po koncercie każdy miał 
okazję spotkać się z muzykami, 

zdobyć autograf, a także zrobić 
sobie pamiątkową fotografię.

Koncert był również przy-
kładem wartości, jakim jest 
wielodzietna rodzina, którą łą-
czy wiara, wspólna pasja i sza-
cunek dla polskiej tradycji.

Wyjątkowe wydarzenie muzyczne

W  tym roku, tradycyjne już, spotkanie opłatkowe osób niepeł-
nosprawnych z terenu Miasta i Gminy Bogatyni, ich rodzin oraz 
przyjaciół odbyło się 21 stycznia 2016 roku. Organizatorem 
wspaniałej i  wyjątkowej uroczystości był wolontariat osób nie-
pełnosprawnych dekanatu Bogatynia we współpracy z  Kołem, 
księdzem dziekanem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Bogaty-
nia.

Podobnie, jak w  latach po-
przednich, na uroczystość przy-
był Jego Ekscelencja Ksiądz Bi-
skup dr Marek Mendyk, który 
jest diecezjalnym opiekunem 
osób niepełnosprawnych, du-
chowni, samorządowcy, a  tak-
że duże grono przyjaciół, z któ-
rymi Koło na co dzień współ-
pracuje, m.in.: grupa osób nie-
pełnosprawnych „Lebenshilfe” 
z Görlitz.

Spotkanie rozpoczęło się 
mszą św. w  Kościele Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w  Bo-
gatyni. Podczas mszy człon-
kowie Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Koła Pomocy Dzieciom 
i  Młodzieży Niepełnosprawnej 
w  Bogatyni przekazali dla ko-
ścioła szczególny podarunek - 
własnoręcznie zrobiony obraz, 
który w  ubiegłym roku został 
pobłogosławiony w  Rzymie 

przez Ojca Świętego. Obraz zo-
stał wykonany przez panią Zo-
fię Cesarską - osobę niepełno-
sprawną, lecz bardzo utalen-
towaną w  wykonywaniu haftu 
krzyżykowego. Od teraz zdo-
bi on wnętrze kościoła NMP 
w Bogatyni i stanowi formę po-
dziękowania za dotychczasową 
duchową opiekę.

Dalsza część odbyła się 

w  klubie „Jubilat”. W  trakcie 
uroczystości, w miłej i rodzin-
nej atmosferze, zebrani podzie-
lili się opłatkiem, złożyli sobie 
noworoczne życzenia, a  tak-
że wspólnie śpiewali kolędy. 
Nastrój spotkania był jak za-
wsze bardzo wyjątkowy, pełen 
ciepła, radości i  zrozumienia. 
Program jasełkowo-kolędowy 
przygotował zespół „Bogaty-
nianki” z Domu Dziennego Po-
bytu Dla Osób Niepełnospraw-
nych i Seniorów w Bogatyni.

Spotkanie opłatkowe osób 
niepełnosprawnych z  tere-
nu Miasta i  Gminy Bogatyni, 
ich rodzin oraz przyjaciół to 
wyjątkowe wydarzenie, któ-
re pozwala na integrację śro-
dowiska osób niepełnospraw-
nych, wspólne spędzenie czasu, 
a także jest okazją do wymiany 
doświadczeń oraz rozwiązywa-
nia problemów dnia codzien-
nego.

Spotkanie opłatkowe niepełnosprawnych

Wyjątkowa 
uroczystość
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Tradycyjny Koncert Noworoczny zorganizowany przez Szkołę 
Muzyczną w Bogatyni odbył się 28 stycznia 2016 roku w Boga-
tyńskim Ośrodku Kultury. 

Koncerty Muzyczne orga-
nizowane przez bogatyńską 
Szkołę Muzyczną na stałe wpi-
sały się w  kalendarz imprez 
kulturalnych w  naszej gmi-
nie. Po półroczu młodzi muzy-
cy, tradycyjnie od kilku już lat, 
chwalą się tym, czego się na-
uczyli. 

Podczas tegorocznego kon-
certu przedstawili swoją twór-
czość. Był to swoisty spraw-
dzian umiejętności młodych 
artystów, ale również możli-
wość występu przed większą 
publicznością, przed rodzi-

ną i  przyjaciółmi. Muzycy za-
prezentowali utwory klasycz-
ne i  rozrywkowe na fortepian, 
akordeon i  gitarę, występując 
solo, jak i w duetach.

Gościnnie wystąpiła Alek-
sandra Kosiorek i  Jakub Lesz-
czyński, uczniowie Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego 
we Wrocławiu.

Koncert Noworoczny był 
doskonałą okazją do zaprezen-
towania się zdolnej młodzieży, 
ale również do promowania re-
pertuaru muzyki klasycznej. 

Uczniowie bogatyńskiej 
Szkoły Muzycznej często wy-
stępują także przed najmłod-
szymi mieszkańcami naszej 
gminy, podczas koncertów or-
ganizowanych specjalnie dla 
przedszkolaków.

Młodzi muzycy z  Bogatyni 
już dziś zapraszają na swoje ko-
lejne koncerty, podczas których 
znów zaprezentują swoje „po-
pisowe numery”.

Organizatorzy Koncertu 
Noworocznego składają ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim, którzy pomogli w jego or-
ganizacji, ale przede wszystkim 
uczniom i  ich rodzicom za za-
angażowanie i wsparcie.

Szkoła Muzyczna w Bogatyni

Koncert Noworoczny

W  październiku 2015 roku odbył się pierwszy „Dzień Koloru” 
w  ZSPiG w  Porajowie. Jest to  organizowana przez Samorząd 
Uczniowski akcja polegająca na  ubraniu się jednokolorowo 
w  danym dniu. Zabawa cieszy się wielką popularnością wśród 
społeczności szkolnej.

W  październiku została 
wylosowana  czerwień. W  za-
bawie wzięli udział ucznio-
wie oraz  pracownicy szko-

ły. Nikt nas nie zawiódł. Tego 
dnia całą szkołę zalały wszel-
kie odcienie czerwieni. Kolej-
na akcja odbyła się w  listopa-

dzie. Wtedy cała szkoła ubra-
ła się na  niebiesko. Mogli-
śmy liczyć na  uczniów i  pra-
cowników szkoły. Korytarze 
zalała smerfowa fala. Nato-
miast w  grudniu obchodzili-
śmy już trzecią  edycję zabawy 
„Dzień Koloru”. Na ten szcze-
gólny dzień został wyloso-
wany kolor szary! Na  koryta-
rzach panowały wszystkie od-
cienie, tej, wydawałoby się po-
nurej, barwy. Każdy miał inną 
inwencję na  pokazanie pięk-
na tego koloru. Różnorakie 
dodatki w  ubiorze sprawiały, 
że  wszyscy  wyglądali wyjąt-
kowo. Dzień koloru doczekał 
się swojej 4. odsłony, bowiem 
w  styczniu  w  szkole zapano-
wała biel. Jak zwykle ucznio-
wie przygotowali piękne kre-
acje, a pracownicy mieli kolej-
ną okazję, aby dać się ponieść 
szaleństwu  zakupów.  Po  raz 
kolejny nie zawiedli nas ani 
uczniowie ani personel szkoły. 
Takie zaangażowanie w  życie 
szkoły to  my rozumiemy! Je-
steśmy radzi, że zabawa cieszy 
się taką popularnością i  łączy 
tych młodszych oraz tych star-
szych.  Po feriach akcja z pew-
nością będzie kontynuowana.

Dziękujemy!  
ZSPiG w Porajowie 

Kolorowy zawrót głowy

Dzień koloru
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Wychodząc naprzeciw akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom” Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Po-
rajowie postanowił wspierać i propagować ideę czytel-
nictwa wśród dzieci.

Nauczyciele – biblioteka-
rze zaproponowali dzieciom 
uczestnictwo w  cyklicznej ak-
cji „Noc w  bibliotece”, któ-
rej  celem jest: wspieranie czy-
telnictwa dziecięcego; zwięk-
szenie zainteresowań książką 
i  biblioteką; twórczą aktyw-
ność dzieci; propagowanie idei 
głośnego czytania oraz  pogłę-
bienie więzi uczniów ze szkołą. 
Tematem przewodnim każdej   
„nocy” jest inne zagadnienie. 
Były: „Noc z  Andersenem”, 
„Magiczna Noc”, „Noc z  Ku-
busiem Puchatkiem”, „Nowo-
roczna Noc”, „Mikołajkowa 
Noc”. Podczas każdego noc-
nego spotkania biorą udział 
uczniowie z innych klas.

„Noce w  bibliotece” od-
bywają się zawsze w  godzi-
nach popołudniowo-wieczor-
no-nocnych z  piątku na  so-
botę. Są to  imprezy integru-
jące uczniów oraz  angażują-
ce przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego. Uczniowie 
biorą udział w konkursach czy-
telniczych, zabawach i  grach 
sprawnościowych, wykonują 
prace plastyczne na  określony 
temat zgodny z  przeczytanym 
fragmentem książki. Jedzą 
wspólnie przygotowany posi-
łek – kolację i śniadanie. Po za-
jęciach śpią wspólnie na  sali 
gimnastycznej pod  opieką na-
uczycieli.

Po przeczytanej lekturze, 
uczniowie z  trzeciej gimna-
zjum mieli za  zadanie przy-
gotować na  język polski re-
portaż z dowolnego wydarze-
nia w  formie pisemnej, foto-
graficznej lub filmowej.  Dwo-
je uczniów: Adrian Jasiński 
oraz  Oktawian Stefaniak wy-
brali ostatnią formę.

Postanowili użyć do tego ce-
lu nakręcony podczas listopa-
dowej nocy z  duchami mate-
riał. Aby całość nabrała formy 
reportażu zostały zebrane wy-

powiedzi zarówno organizato-
rów jak i uczniów z Samorządu 
Uczniowskiego, którzy aktyw-
nie biorą udział w przygotowa-
niu tego przedsięwzięcia. Ser-
decznie dziękujemy p. Małgosi 
Przezak-Goćko, p.  Edycie Ga-
łuszcze, p. Wenacie Stawickiej-
-Czerskiej oraz  Julicie Czer-
skiej wraz z  Sandrą Kruczyń-
ską za  to, że  zgodziły się wy-
stąpić w  filmie, a  tym samym 
wspomogły realizację zadania.

Efekty pracy uczniów 
ZSPiG w Porajowie można zo-
baczyć na stronie szkoły pod 
adresem www.zspigp.boga-
tynia.pl  Gorąco zachęcamy 
do  zapoznania się z  przygo-
towanym filmem, w  którym 
można dowiedzieć się jak wy-
gląda organizacja imprezy zza 
kulis, co o przedsięwzięciu są-
dzą organizatorzy oraz  kie-
dy zostanie przygotowana ko-
lejna taka noc. Gdy  film się 
spodoba prosimy o  miły ko-
mentarz oraz  łapkę w  górę. 
Dziękujemy!

ZSPiG w Porajowie 

Co szkoła skrywa nocą

Noce w bibliotece
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Zaprosiliśmy Państwa do Fit-
ness Świat „Aga” na spinning, fit 
ball, pilates, yogę, step aerobic, 
ABT, TBC… Ochotnicza Straż 
Pożarna i Bogatyński Klub Mo-
torowy „CROSS” zaprezento-
wali samochody i  motory te-
renowe. Te niecodzienne spo-
tkania cieszyły się ogromnym 
powodzeniem. Przygotowali-
śmy kiermasz rozmaitości, czy-
li „Pchli Targ”, na którym pre-
zentowaliśmy m.in.: „Koty Kot-
ki Kociaki”, czyli ręcznie wyko-
nane małe i duże, czarne i bia-
łe, filcowe „koteczki”, balonowe 
kreacje, „Kiermasz Książki”, 
piernikowe, świąteczne i  nie-
zwykle oryginalne cudeńka. Po-
nadto można było pomalować 
twarz, wpleść we włosy „kolory 
tęczy”, w  „świetlikowie” nabyć 
fosforyzujące patyczki, a  także 
spotkać się z  Adamem Kusia-
kiem - Mistrzem Kaligrafii, któ-
ry zgodnie z prośbą pięknie wy-
pisywał „coś szczególnego dla 
kogoś szczególnego”. Amazon-
ki kusiły ferią barw, smaków 
i  aromatów ciasta i  kawy. Peł-
nym wrażeń uczestnikom Pa-
nie z  SP ZOZ mierzyły ciśnie-
nie i inne parametry życiowe… 
Jednym słowem całe mnóstwo 
atrakcji i  niespodzianek. Za-
prezentowaliśmy również pro-
gram artystyczny w  wykona-
niu dzieci i młodzieży, a w nim 

m.in.: aranżacje wokalne, ta-
neczne, a tuż po nich odbyła się 
niepowtarzalna licytacja warto-
ściowych przedmiotów, rewe-
lacyjnych gadżetów, nietuzin-
kowych karnetów oraz Złotego 
Serduszka. Tutaj każdy, z  my-
ślą o „wnuczku i dziadku”, wy-
patrzył coś dla siebie. Zwień-

czeniem 24. Finału WOŚP było 
tłumnie oczekiwane światełko 
do nieba.
Podczas aukcji wylicytowano 
m.in.:
• „Złote Serduszko” Miejsko-

-Gminnego Sztabu 24. Fina-
łu WOŚP ufundowane przez 
Andrzeja Grzmielewicza 
Burmistrza Miasta i  Gminy 
Bogatynia (wylicytowano za 
kwotę 1 700,00 zł);

• Roczny Karnet Bogatynia-
-Wrocław, Wrocław-Bogatynia 
ufundowany przez Firmę „Bie-
leccybus” Agnieszkę i Krzysz-
tofa Bieleckich (wylicytowano 
za kwotę 1 510,00 zł);

• Voucher na 7 lub 14 noc-
legów dla 2 osób w  wybra-
nych ośrodkach wypoczyn-
kowych na terenie całej Pol-
ski ufundowany przez Sta-

nisława Arsana Restauracja 
„Żytawska” (wylicytowano 
za kwotę 900,00 zł);

• Karnety na ”Spotkania przy 
pysznej kawie i  słodkim cie-
ście” ufundowane przez Bur-
mistrzów Andrzeja Grzmiele-
wicza, Monikę Oleksak i Do-
minika Matelskiego (wylicy-

towano za kwotę 640,00 zł);
• „Światełko do Nieba” (wyli-

cytowano za kwotę 480,00 zł);
• Rękawica Wojtka Wierzbic-

kiego oraz karnet na osobi-
sty trening (wylicytowano za 
kwotę - 360,00 zł);

• Pióro wieczne DUKE Fry-
deryk Chopin ufundowane 
przez Burmistrza Andrzeja 
Grzmielewicza (wylicytowa-
no za kwotę 250,00 zł);

• Koszulka 24. Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomo-
cy (wylicytowano za kwotę 
220,00 zł).

Więcej na www.bok.art.pl
Kochani, dziękujemy za 

piękną, pełną wzajemnego sza-
cunku, miłości i  tolerancji or-
kiestrową niedzielę. Dzięki ta-
kim chwilom świat jest jeszcze 
piękniejszy, a  one same dodają 
nam sił, aby pokonywać wszyst-
kie przeciwności losu. Bo kie-
dy pacjenci, dla których tak na-
prawdę zbieramy pieniądze, wi-
dzą ten niesamowicie kolorowy 
i pełen muzyki tłum, to dostają 
lekarstwo na swoje dolegliwości 
– ludzką przyjaźń. To ona po-
woduje, że od 24 lat porywamy 
się na tak wielkie przedsięwzię-
cie, jakim jest Finał Orkiestry. 
Dzięki Państwa uczestnictwu 
wiemy, że będzie można zre-
alizować mnóstwo pomysłów, 
które pomogą ratować życie, le-
czyć choroby i pomagać godnie 
żyć ludziom w  podeszłym wie-
ku. Kłaniamy się nisko i tulimy 
mocno do serca. Dziękujemy: 
Wolontariuszom i  ich Opieku-
nom; Dyrektorom, Nauczycie-
lom oraz  Pracownikom Przed-
szkoli i  Szkół z  terenu Miasta 

Sponsorzy 
i darczyńcy
FINANSOWI
 „EPORE” Sp. z o.o. Aneta Berezowska, Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. 
z o.o. Katarzyna Bartkowiak, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Krystyna Mazurek, „KRO-
NEX” Zgorzelec Artur Ostrowski, , NSZZ Solidarność ’80 Komisja Międzyzakładowa KWB Turów Jan 
Krasiński, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni Turów Wiesław Kwa-
śniewski, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Turów Ja-
nusz Mańko, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Organizacja Międzyzakładowa w Elektrowni 
Marek Solecki, F.H.U. „OPAŁ” Sp. c. A. Święcicki C. Święcicka, „AUTO-AS” Krzysztof Skiba, Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Jarosław Rymarczyk.

KARNETY
Firma Handlowo-Usługowa „BIELECCYBUS” Agnieszka i Krzysztof Bieleccy, FITNESS ŚWIAT „AGA” Bo-
gatynia Agnieszka i Mariusz Tomaszewscy, DETAILING CENTER s.c. Marcin Kozłowski & Radosław Nie-
mentowski, HappyPlanet Sala Zabaw dla Dzieci Agnieszka Wrzesińska, Pracownia Florystyczna Ma-
riola Pasznicka, „Dom Zegarmistrza” Marzena i Marcin Pilszak, Anna Dental Clinic Anna Cwalina, „WO-
RON” Marcin Woroniecki, Serwis Ogumienia Wulkanizacja Piotr i Tomasz Janas, TV Bogatynia Magda-
lena Kościańska, ADE Elektryka Andrzej Szostak, KS Turów Zgorzelec Sekcja Żeglarska Andrzej Szostak, 
Pracownia Kosmetyki „FEERIA” Weronika Dubiecka i Dominika Drabko, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny 
„MERLIN” Wojciech Walczak Beata Włoskiewicz, Gabinet Kosmetyczny Natalia Szuszkiewicz, Elektro-
Spal Łukasz Bremensztul, Bogatyński Klub Motorowy „CROSS” Artur Oleksak, Anna Olesińska, Burmi-
strzowie Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, Monika Oleksak, Dominik Matelski.

RZECZY
Firma Produkcyjno-Handlowa Cukiernia „DUET” Mieczysław Nitarski i Jacek Nitarski, Pracownia Kra-
wiecka Salon Sukien Ślubnych „VIVIEN” Anna Olejarz, Burmistrzowie MiG Bogatynia Andrzej Grzmie-
lewicz, Monika Oleksak, Dominik Matelski, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział 
KWB Turów w Bogatyni Cezary Bujak Dyrektor Oddziału, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni Artur Kin Dyrektor Oddziału, Koszykarski Klub Spor-
towy TURÓW Zgorzelec S.A. Jerzy Stachyra, Sklep Zielarsko-Medyczny „MALWA” Marta Zadorożna, 
„Twój Styl” Lucyna Szczepankiewicz, „AVON” Agnieszka Sasal, Dekoratornia Bukieciarsko-Florystycz-
na „KWIATOWE INSPIRACJE” Urszula Warchał, Sklep Odzieżowy „MODUS” Ewa Sawicka, Księgarnia Po-
wszechna S.C. Irena Smalec i Renata Seskowicz, P.H.U. „KAWECKI” Piotr Kawecki, ADE Turystyka i Fi-
nanse Justyna Kaleta, Andrzej Lipko, Bar „ŻYTAWSKA” Stanisław Arsan, Sławomir Zamożny, Stanisław 
Kaczmarczyk, Karolina Giernacka, PKO BP S.A. Oddział 1 w Bogatyni Gabriela Gniadzik, Marian Lorek, 
Artur Piotrowski, Artykuły Budowlane K5 Tomasz Kubica i Paweł Chorab, Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych Jerzy Wiśniewski, Wojciech Marszał, Klub Puszystych Anetta Kempska.

WSPÓŁORGANIZACJA
PKO BP Oddział 1 w Bogatyni Gabriela Gniadzik, Komisariat Policji w Bogatyni Tomasz Rogulski i Jaro-
sław Samelski, „BALCER” Reklama i Poligrafia Paweł Balcer, Usługi Złotnicze Agata Komarnicka, P.H.U. 
„PAWEX” Violetta Vonczina, „CHAMPION” Jelenia Góra Jacek Sosnowski, Restauracja „HOKER” Joan-
na i Mariusz Arendarczykowie, P.H.U. „TO i OWO” Mariola Walter, Sklep Rolno-Spożywczy Hanna Do-
wnar, Straż Miejska w Bogatyni Dariusz Pobiedziński, Bogatyńskie Stowarzyszenie “Amazonki” Doro-
ta Bojakowska, Klub Puszystych Anetta Kempska, SP ZOZ w Bogatyni Jolanta Syposz, TPD Koło Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością „Integracja Bez Barier”, Powiatowy Ośrodek Wspar-
cia w Opolnie Zdroju Sylwia Půta-Świercz, Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni Krzysztof Suszczyń-
ski, Pracownia Integracyjna „Bez Barier” Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, Bogatyński Klub Motorowy 
„CROSS” Artur Oleksak, Adam Kusiak, ArtRadio Bogatynia 104,8 FM Artur Wieczorek, Łużycki Bank 
Spółdzielczy Oddział w Bogatyni.

PRZEDSZKOLA
Przedszkole Publiczne nr 1 w Porajowie Irena Michalczyk, Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bogatyni Bogumiła Lewczuk, Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni Elżbieta Mikiciń-
ska, Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni Marzanna Konwent, Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogaty-
ni Ewa Gorczyca, Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni Marzena Samelska.

SZKOŁY
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni Marta Bodziony, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi w Bogatyni Irena Komarnicka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju Joanna Karkow-
ska, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie Grażyna Jarosz, Zespół Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Działoszynie Irena Michalik, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni 
Małgorzata Turkiewicz-Baczmańska, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni Elżbieta Brożek, Liceum 
Ogólnokształcące Beata Lipowicz, Zespół Szkół Zawodowych Katarzyna Koman, Niepubliczne Gimna-
zjum Ziemi Bogatyńskiej Dorota Bogdanowicz.

i  Gminy Bogatynia; Rodzicom, 
którzy przygotowali dzieci do 
prezentacji scenicznych; Dar-
czyńcom finansowym oraz tym, 
którzy przekazali rzeczy i usłu-
gi do licytacji; Dyrektorom, 
Prezesom, Członkom Instytu-
cji i  Stowarzyszeń, którzy ak-
tywnie włączyli się w przygoto-
wanie tego dnia; Pracownikom 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultu-
ry; Policji za opiekę nad wolon-
tariuszami i  konwój pieniędzy 
do Banku; Pani Dyrektor PKO 
BP S.A. Oddział 1 w Bogatyni za 
rozliczenie naszego sztabu; Stra-
ży Miejskiej za czuwanie nad 

bezpieczeństwem uczestników 
„Światełka do Nieba”, Dyrektor 
BOK Marcie Stachyrze i Marci-
nowi Woronieckiemu za popro-
wadzenie wyjątkowej licytacji 
i oczywiście Mieszkańcom Mia-
sta i  Gminy Bogatynia za ak-
tywny udział w licytacji, życzli-
wość, hojność i dobre serca. Był 
to przede wszystkim Finał, któ-
ry przygotowaliśmy dzięki Pań-
stwu, naszym sponsorom, dar-
czyńcom i współorganizatorom, 
ludziom wrażliwym, życzliwym 
o gorących sercach i pełnych do-
brej woli niesienia pomocy tym, 
którzy jej potrzebują.

Już po raz dwudziesty czwarty w Bogatyni wystartowała Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 10 stycznia bogatynianie ponow-
nie pokazali ciepło swoich serc. Podczas 24. Finału kwestowało 80 wo-
lontariuszy.

KWOTA ZEBRANA W BOGATYNI

BOGATYNIA MIERZY WYSOKO
24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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W  dniu 06.02.2016 członkowie BZB na zaproszenie Stowarzy-
szenia Folkloru i  muzeum młyna w  Waltersdorfie uczestniczyli 
w otwaciu specjalnej wystawy „Piwo Around“ połączonej z de-
gustacją piwa Eibauer. Z bardzo wielką przyjemnością obejrze-
liśmy kolekcję wystawionych przedmiotów  przez wieloletnie-
go członka klubu Güntera Hempela. Spotkanie zakończyło się 
w bardzo konstruktywnej i miłej atmosferze sesją informacyjną 
z grzanym winem, kawą i ciastem w Museumsstübel.

Waltersdorf, Muzeum Folk-
loru i  Młyna Mittelmüchle, 
Muzeum młyńskie. Właściwie 
młyńskie jest głównie dlatego, 
iż zostało ulokowane w starym 
młynie i ma salę z ekspozycja-
mi przynależnymi  młynowi. 
Do Waltersdorfu pojechaliśmy 
na zaproszenie państwa Kri-
stin i  Gerda Goldbergów, któ-
rzy dali się poznać Bractwu ze 
swojej najlepszej strony, wspie-
rając nas przy tworzeniu wysta-
wy autorstwa Ryszarda Sawic-
kiego „O  ginących domach”. 
Waltersdorf to urocza miejsco-
wość kilka kilometrów za Zit-
tau. Spora część odrestauro-
wanych z  pietyzmem domów 
przysłupowych stoi pusta, cze-
kając na nowych właścicieli, 
gdyż dotychczasowi ruszyli „za 
chlebem” w  głąb Niemiec. Co 
się rzuca jeszcze w  oczy prócz 
domów? Porządek i  czystość. 
Poszliśmy na zwiedzanie miej-
scowości. Szukaliśmy bacznie, 
rozglądając się na boki, czy aby 
gdzieś nie ujrzymy bałaganu, 
czy śmieci. 

Wróćmy jednak do podsta-
wowego powodu naszej obec-
ności w Waltersdorfie. Organi-
zacja, troszcząca się o zachowa-
nie regionalnej historii, istnieje 
od 1956 roku. Przetrwali cza-
sy NRD i  teraz z  jeszcze więk-
szym pietyzmem dbają o zgro-
madzone zabytki, a  jest wśród 
nich kompletny, i do tego dzia-
łający, zegar z  wierzy kościel-
nej. Sala piwna, czyli groma-

dząca, mówiąc dzisiejszym ję-
zykiem, piwne gadżety: kufle, 
kapsle, butelki różnych roz-
miarów i wafle z  żartu o pew-
nej nacji, czyli inaczej mówiąc 
podkładki pod kufle. Ściany są 
zapełnione różnorakimi rekla-
mami piwa. Wróćmy jeszcze na 
chwilę do samej miejscowości.
Wzdłuż niej płynie w  obmu-
rowanym i dość wąskim kory-
cie rwący potok, zaczynający 
się tuż przy granicy z Czecha-
mi. Miejscowość ma swoje nie-
rozerwalne początki związa-
ne z  czeskimi uchodźcami re-
ligijnymi dla których powsta-
ła miejscowość Neuwalters-
dorf. W Waltersdorfie na stoku 
wzniesienia Sonnenberg był 
czynny kamieniołom piaskow-
ca, który  stał się budulcem dla 
większości portali w  budyn-
kach przysłupowych, a  tak-
że młyńskich żaren. Od XVI 
wieku w Waltersdorf był czyn-
ny młyn. Do dziś w miejscowo-
ści zachowało się w  doskona-
łym stanie ponad 300 domów 
przysłupowych, z czego 230 jest 
chronionych jako zabytki.

Swój początek miejscowość 
datuje na rok 1355, gdy posta-
wiono skromny kościół  wiejski 
nazwany Walterivilla. Dwie-
ście lat później rozpoczyna się 
w  okolicach wydobycie srebra, 
ale z mizernymi skutkami, tak, 
że niedługo później to wydoby-
cie zostaje zawieszone. W roku 
1648 kościół został odnowiony, 
a w 1657 rozbudowany, uzysku-

jąc kształt budowli barokowej.
Mieszkańców jest ciut po-

nad półtora tysiąca i choć spo-
ro domów jest wystawionych 
na sprzedaż, to w  miejscowo-
ści mieszkają również mło-
dzi ludzie, a  w  budynku, któ-
ry ma w  swoim wnętrzu sa-
le dla młodzieży, życie tętni 
młodymi głosami. Co ciekawe, 
w  budynku stanowiącym wła-
sność gminy, jest drugie mu-
zeum, lecz niestety zamknięte. 
W roku 1990 zostaje zamknię-
ta ostatnia w  Waltersdorfie 
tkalnia. Kolejne nazwy miej-
scowości: rok 1355 Walt Henri 
Villa, w roku 1419 Walter Do-
rff, a od 1875 roku Waltersdorf 
koło Groβschönau. Wróćmy 
jeszcze do zwiedzanego mu-
zeum. W  jednym z  pomiesz-
czeń stoi sporych rozmiarów 
model piętrowego domu przy-
słupowego z  dachem pokry-
tym dachówką łupkową. W ko-
lejnym jest ekspozycja strojów 
ludowych datowanych na la-
ta 1820/30 w stylu bierdemaje-
rowskim. Następnym jest ma-
szyna tkacka, o  której właści-
ciele muzeum mówią, że moż-
na ją w  każdej chwili urucho-
mić. W  kolejnym są łużyckie 
łoża sypialne oraz kołyski, na 
poczesnym miejscu stoi dzieło 
elektrotechnicznej myśli z cza-
sów NRD czyli wielkie radio 
Stassfurt. 

Zwiedzanie jest bardzo cza-
sochłonne i  obejście wszyst-
kich pomieszczeń pełnych za-
bytków zajmuje nam prawie 
trzy godziny. Kończymy po-
częstunkiem przygotowanym 
przez uroczą parę Państwa 
Goldberg Kawa, herbata i  cia-
sta własnej roboty, nawiasem 
mówiąc bardzo, ale to bardzo 
smaczne. Nasz pobyt kończy-
my przekazaniem skromnych 
prezentów, jakie przywieźli-
śmy ze sobą. Po spacerze przez 
miejscowość, wracamy na par-
king Niederkretscham, skąd 
wyjeżdżamy do Bogatyni.

Bractwo Ziemi Bogatyńskiej

Bractwo Ziemi Bogatyńskiej

Wycieczka do 
Waltersdorfu
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Z ogromną przyjemnością zapraszamy 11 marca 2016 r. o godz. 
18.00 na wyjątkowy wieczór do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Z okazji Dnia Kobiet przygo-
towaliśmy dla Wszystkich Pań 
cudowne spotkanie pełne uśmie-
chu i  radosnej zabawy w  ryt-

mie tańca, dobrego humoru oraz 
zwiewnej piosenki. To specjalnie 
dla Pań energetyczną naukę tań-
ca ze sceny poprowadzi Marcin 

Mroczek, wytworny Robert Mo-
skwa zaśpiewa utwory muzycz-
ne z programu „Jak oni śpiewa-
ją”, zaś błyskotliwy Tomasz Bed-
narek zauroczy i  rozbawi dow-
cipem. To czas przyjemnej i  ra-
dosnej zabawy dla Wszystkich 
Kobiet i nie tylko! Bilety w cenie 
20 zł do nabycia w  kasie BOK. 
Spotkajmy się w  Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury!

„Panowie Paniom” w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Dzień Kobiet

W sobotę, 30 stycznia 2016 r. w sali widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury odbył się XXII Przegląd Zespołów Kolędni-
czych i Śpiewaczych „Kolęda 2016”.

Obrzęd wigilijny i  zwy-
czaj kolędowania są symbola-
mi niecodziennego pojedna-
nia z  członkami rodziny, spo-
łecznością, światem zwierząt 
i  całą naturą. Inicjatywa Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury 
stanowi ważne przypomnienie 
o znaczeniu tradycji w naszym 
życiu. Uczestnicy Konkursu 
przedstawili bogactwo i różno-
rodność form zwyczajów i ob-
rzędów okresu Świąt Bożego 
Narodzenia oraz czasu zapu-
stów, czyli karnawału. Konkur-
sowe prezentacje widowisk ko-
lędniczych i obrzędowych, pie-
śni kolędowych i  pastorałek, 
a  także zwyczajowych oracji 

z  życzeniami poprzedzone zo-
stały gościnnym występem Ka-
peli i Zespołu Janicki z Czarne-
go Boru.

Pielęgnujmy to, co najcen-
niejsze, to, co inne, odrębne. To 

właśnie te różnice są swoistego 
rodzaju skarbnicą darów, z któ-
rej możemy czerpać satysfakcję 
i dumę. Zgromadzona publicz-
ność wyjątkowo gorąco po-
witała zespoły uczestniczące 
w  „Kolędnikach”, dzięki któ-
rym impreza nabrała szczegól-
nej barwy, tradycyjnego uroku 
i ciepła. Wyniki części konkur-
sowej znajdą Państwo na stro-
nie www.bok.art.pl. Już dzisiaj 
zapraszamy na kolejne spotka-
nie w przyszłym roku!

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych

Kolęda 2016

W czwartek, 17 marca 2016 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się spektakl kome-
diowy pod tytułem „Rodzina Kerwoodów”.

Jest to sztuka z  Wrocław-
skiego Teatru Komedia autor-
stwa Raya i  Michaela Cooney’ 
ów, którą wyreżyserował Woj-
ciech Ziemiański. Opowiada 
historię Toma i Lindy, małżeń-
stwa, któremu do pełni szczę-
ścia brakuje wyłącznie potom-
ka. Postanawiają zaadoptować 
dziecko, lecz zamiast urzęd-
niczki z  agencji adopcyjnej, 
w domu Kerwoodów pojawiają 
się kolejno nieproszeni goście. 
Do czego doprowadzą zabaw-
ne pomyłki i  zbiegi okolicz-
ności? Przekonają się Państwo 
już 17 marca w  Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury! Zapraszamy 
gorąco i z uśmiechem na spek-
takl z  niesamowitą obsadą ak-
torską, znaną Państwu z seria-

lu „Pierwsza miłość” oraz in-
nych znanych i  lubianych pol-
skich produkcji. Bilety w cenie 
35 zł do nabycia w kasie BOK. 
Zapraszamy na radosny wie-
czór w  Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury! Do zobaczenia!

Spektakl komediowy w BOKu

Rodzina 
KerwoodówPracownię Integracyjną BOK, 

przy której działa TPD Koło 
Pomocy Dzieciom i  Młodzie-
ży z  Niepełnosprawnościami 
„Integracja Bez Barier” po raz 
kolejny odwiedzili przedsta-
wiciele pracowników Kopalni 
Węgla Brunatnego „Turów”. 

Podczas tej wizyty do-
szło do uroczystego przeka-
zania sprzętu zakupionego 
przez uczestników barbórko-
wych Karczm Piwnych ‘2016. 
Osoby, biorące udział w zaję-
ciach terapeutycznych, akty-

wizujących twórczo oraz edu-
kacyjnie dzięki temu wspa-

niałemu gestowi, będą miały 
możliwość poszerzania umie-
jętności, zainteresowań oraz 
zwiększania własnej skutecz-
ności w codziennym życiu. Za 
to Wszyscy serdecznie dzię-
kujemy!

Pracownia Integracyjna BOK

Podziękowanie

Uroczyste przekazanie sprzętu.
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Marcin Mroczek. Tomasz Bednarek. Robert Moskwa. Fragment spektaklu.
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Dokładnie 1 września 1995 roku w  Szkole Podstawowej nr 3 
w Bogatyni odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkol-
nego z udziałem władz centralnych – Premiera Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Była to również 
data oddania do użytku, wówczas jednej z najnowocześniej-
szych szkół w Polsce. Dziś bogatyńska „Trójka” świętuje Jubi-
leusz 20-lecia istnienia, a uroczyste obchody odbyły się w pią-
tek 29 stycznia.

Uroczystość oficjalnie roz-
poczęła Pani Dyrektor Ire-
na Komarnicka, która w swo-
im wystąpieniu przywitała go-
ści oraz zaprosiła do „podróży 
w  przeszłość” za sprawą, spe-
cjalnie na tą okazję przygoto-
wanego, filmu.

Nawiązywał on do wielu 
dat, które w życiu szkoły były 
bardzo istotne, np.:
• 1 września 2000 – rozpo-

częcie działalności świetlicy 
integracyjnej,

• 13 października 2000 – 
pierwszy Szkolny Dzień 
Przeciw Przemocy,

• 14 października 2003 – 
pierwszy Szkolny Dzień Ta-
lentu,

• 10 października 2003 – 
przyznanie szkole certyfi-
katu „Szkoła z klasą”,

• 27 lutego 2004 – otwarcie 
Izby Regionalnej,

• 1 października 2004 – uro-
czyste otwarcie miasteczka 
ruchu drogowego,

• 23 maja 2006 – otrzymanie 
Certyfikatu ISO 9001 ver-
sion 2000 – wszystkie ob-
szary działalności edukacyj-
nej i  organizacyjnej Szkoły 
Podstawowej nr 3,

• 1 września 2007 – przyjęcie 
w mury szkoły Publicznego 
Gimnazjum nr 2, powstanie 
Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi,

• 18 maja 2010 – otwarcie sa-
li zabaw zrealizowanej w ra-
mach projektu „Radosna 
szkoła”,

• 20 kwietnia 2011 – przyznanie 
przez Ministra Edukacji Na-
rodowej tytułu „Szkoła Od-
krywców Talentów” Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 3,

• 21 czerwca 2013 – otwarcie 
szkolnego Muzeum Janusza 

Korczaka,
• 28 lutego 2014 – otwarcie 

salki gimnastycznej dla klas 
I – III.
Następnie głos zabrał Bur-

mistrz Andrzej Grzmiele-
wicz, który zaznaczył, iż Ze-
spół Szkół z  Oddziałami In-
tegracyjnymi jest bardzo waż-
nym punktem na gminnej ma-
pie edukacji.

Szkoła Podstawowa nr 3 
może pochwalić się ogrom-
nymi osiągnięciami na polu 
pomocy uczniom niepełno-
sprawnym. Od świetlicy inte-
gracyjnej począwszy, na do-
wozie uczniów na zajęcia lek-
cyjne skończywszy. Za tę wła-
śnie działalność szkoła została 
uhonorowana tytułem „Serce 
na dłoni”.

Jubileusz szkoły to również 
doskonała okazja do składania 
życzeń i gratulacji. Zabierający 
głos winszowali placówce sa-
mych sukcesów i kolejnych tak 
wspaniałych Jubileuszy.

Uroczystość zakończyła 
część artystyczna przygoto-
wana przez uczniów Zespołu 
Szkół z  Oddziałami Integra-
cyjnymi.

Jubileusz szkoły
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Ferie Zimowe to czas spotkań z  przyjaciółmi, zabaw i  ciągłe-
go uśmiechu na twarzy. Tegoroczne Ferie to również czas, kie-
dy spełniały się zimowe marzenia. Mimo braku zimowej aury, 
atrakcje i dobra zabawa pochłonęły dzieci na całego!

Od 1 do 5 stycznia w Boga-
tyńskim Ośrodku Kultury od-
bywały się Ferie Zimowe 2016. 
Na uczestników zimowiska cze-
kała moc atrakcji, a wśród nich 
warsztaty ceramiczne, warsz-
taty teatralne i  muzyczne, za-
jęcia w Pracowni Integracyjnej 
„Bez Barier”, spotkanie z funk-
cjonariuszem Policji i  rozmo-
wa na temat bezpiecznego spę-
dzenia ferii zimowych czy też 

występ prawdziwego Iluzjoni-
sty. Ferie Zimowe to także pro-
jekcje filmowe oraz spotkanie 
z  teatrem. Kino KADR 3D za-
prosiło na projekcję filmu „Sa-
wa. Mały wielki bohater”, nato-
miast Teatr „Trójkąt” z Zielonej 
Góry zabrał dzieci do magicz-
nego świata podczas spekta-
klu pt. „Księżniczka na ziarn-
ku grochu”. Podczas Ferii Zi-
mowych odbyły się również 

konkursy plastyczne, sprawno-
ściowe i profilaktyczne przygo-
towane specjalnie dla uczestni-
ków zimowiska. Dzieci mogły 
wykazać się w  nich wiedzą na 
różne tematy i tym samym po-
czuć nutkę zdrowej rywaliza-
cji. Laureaci zostali nagrodze-
ni podczas „Balu karnawało-
wego”, połączonego z degusta-
cją tortów, pysznych słodkości 
oraz zabawą dyskotekową.

W pierwszym tygodniu Ak-
cji Zima 2016 wzięło udział po-
nad 200 dzieci. Zajęcia odby-
wały się od godziny 10.00 do 
14.00 w Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury, Zespole Szkół z  Od-
działami Integracyjnymi oraz 
w  Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Bogatyni. Zapra-
szamy za rok! Gwarantujemy 
wspaniałą zabawę i  niezapo-
mniane wrażenia!

W  drugim tygodniu ferii w  dniach 8-12 lutego 2016 Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni zorganizował dla dzieci szkół pod-
stawowych akcję „Ferie Zimowe 2016”.

W  tegorocznej edycji Ferii 
Zimowych udział wzięło 382 
dzieci ze szkół podstawowych 
z Porajowa, Działoszyna, Opol-
na Zdroju oraz bogatyńskich: 
Szkoły Podstawowej nr 1, Szko-
ły Podstawowej nr 5, oraz Ze-
społu Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi.

Dla dzieci przygotowa-
no szereg atrakcji m.in.: wy-
jazd na lodowisko „ŁOŚ” w Ła-
gowie, wycieczki na kręgiel-

nię i  basen oraz wizytę w  bo-
gatyńskim „Artradio”. Dodat-
kowo uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z  tematyką nie-
bezpieczeństw wynikających 
z  używania narkotyków, alko-
holu, dopalaczy, czy też pale-
nia papierosów. W ramach za-
jęć dzieci uczestniczyły tak-
że w  licznych zabawach spor-
towych i  konkursach plastycz-
nych. Zajęcia prowadzone były 
pod opieką wykwalifikowa-

nej kadry, a w czasie wycieczek 
nad bezpieczeństwem czuwali 
ratownicy medyczni. W  ostat-
nim dniu akcji wszystkie dzie-
ci obejrzały w  kinie „KADR” 
film pt. „Mały Książę”. Na za-
kończenie całej akcji uczestni-
cy otrzymali słodki upominek.

Tegoroczna akcja cieszy-
ła się bardzo dużą frekwencją 
(wzrost o  113 osób w  stosun-
ku do roku 2015), co najpraw-
dopodobniej było wynikiem 
atrakcyjności programu całej 
akcji.

Ferie Zimowe w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Stop! Zimowa 
stacyjka!

Ferie zimowe 2016 z realizacją programu profilaktyki uzależnień

Ferie na sportowo
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Bogatyński Klub Pływacki Patomswim rozpoczął ferie mocnym 
akcentem w Osiecznicy, nieopodal Zamku Kliczków. Ponad trzy-
dziestu sportowców z Bogatyni podjęło trud walki z najlepszy-
mi klubami Dolnego Śląska i nie tylko. Ponad dwadzieścia repre-
zentacji zgłosiło 253 zawodników, którzy wystartowali w 30 kon-
kurencjach.

Efektem dwudniowych 
zmagań na pływalni w Osiecz-
nicy było zdobycie przez pły-

waków Patomswim 36 medali, 
co uplasowało bogatyński klub 
na trzecim miejscu pod wzglę-

dem ilości zdobytych punk-
tów za miejsca od I do VI. Złote 
medale zdobyli: Igor Remian, 
Krystian Wajer, Jakub Pu-
rzycki, Piotr Zalewski, Kacper 
Krawczyk oraz Julia Słupecka i 
Karolina Polak.

Wielu sportowców zajmo-
wało wysokie lokaty tuż za po-
dium, uzyskując wartościo-
we wyniki, które bardzo cie-
szą trenerów i zawodników. 
Dwudniowy pobyt w Osiecz-
nicy to nie tylko prawdziwa 
uczta sportowa, ale i kultural-
na. Nocne zwiedzanie Zam-
ku Kliczków pod opieką tam-
tejszego rycerza, dwa dni zma-
gań sportowych zakończonych 
sukcesami, wspaniała oprawa 
imprezy, to rekomendacja dla 
nas by w przyszłym roku po-
nownie wziąć udział w tej wzo-
rowo przygotowanej imprezie 
sportowo-kulturalnej.

Najazd bogatyńskich pływaków na zamek Kliczków

Patomswim triumfuje

30 stycznia w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku odbył się 
pierwszy bal charytatywny Szkoły Podstawowej nr 1 organizo-
wany przez tamtejszą Radę Rodziców. Podczas balu można by-
ło wziąć udział w licytacji bardzo ciekawych fantów, gadżetów, 
voucherów itp. 

Nie zabrakło także kierma-
szu, gdzie, oprócz pysznych 
wypieków, można było zaku-
pić m.in. maski karnawałowe 
wykonane przez uczniów, od-
lewy gipsowe, książki, obrazy, 

wazony, świeczki i inne roz-
maitości. Kwota zebrana pod-
czas balu zasili konto Rady Ro-
dziców i wykorzystana będzie 
na potrzeby szkolnej świetlicy 
oraz sali gimnastycznej. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim rodzicom zaanga-
żowanym w przygotowanie 
balu, w tym fantów na licyta-
cję, ciast na kiermasz oraz ze-
społowi, który także chary-
tatywnie przygrywał podczas 
balu. Równie gorąco dzięku-
jemy wszystkim darczyńcom, 
usługodawcom, przedsiębior-
com za przekazanie darów na 
licytację.

To nie ostatnia tego typu 
impreza organizowana w tej 
placówce. Wszystkich gorąco 
zapraszamy do udziału w ko-
lejnych akcjach podejmowa-
nych na rzecz szkoły. 

Wspólne działania szkoły i Rady Rodziców

Bal charytatywny 
„Jedynki”
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Obserwując młodzież, zauważamy czasem, że picie alkoholu 
staje się częścią ich obyczajowości. Zdaje się, że my - dorośli też 
nie jesteśmy bez winy. Co należy robić, aby tym młodym, zbun-
towanym ludziom pokazać inną drogę, wpoić inne obyczaje? 

Jeśli chodzi o  oddziaływa-
nie wychowawcze, kształtują-
ce właściwe postawy młodych 
ludzi w  stosunku do alkoho-
lu, to sprawa rzeczywiście nie 
jest prosta. Były Dyrektor In-
stytutu Psychologi Zdrowia 
i Trzeźwości dr Jerzy Melibru-
da opowiadał kiedyś, że gdy 
zwraca się do młodzieży, za-
czyna w ten sposób: „Wiem, że 
nie będziecie słuchać tego, co 
wam mówię, jeśli zaś już po-
słuchacie, to nie będziecie pa-
miętać, a  jeśli już coś zapa-
miętacie, to i tak będziecie ro-
bić odwrotnie, nie mniej jed-
nak posłuchajcie’’. Myślę, że 
ten przewrotny wstęp ma na 
celu pobudzenie zaintereso-
wania  omawianym tematem, 
jednak niesie on także wiele 
prawdy. Otóż dorosłym trud-
no jest oddziaływać w  sferze, 
o której mówimy, gdyż zacho-
wania alkoholowe młodych lu-
dzi dzieją się właśnie w  opo-
zycji do dorosłego świata, ma-
ją charakter buntu, służą cze-
muś dokładnie odwrotnemu 
niż danie satysfakcji rodzi-
com czy wychowawcom. Po-
za tym dorośli są często sami 
kiepskim nośnikiem propa-
gowanych idei, a  jeśli chodzi 
o czynny stosunek do alkoho-
lu, to swoim życiem zaświad-
czają nierzadko, jak nie nale-
ży postępować. Czy w związku 
z tym nic nie możemy zrobić? 
Bynajmniej, są pewne sposoby 
- o niektórych pisze Alicja Pa-
rewicz w  książce pt. „Jak po-
móc dziecku nie pić’’. Oto one:
– Naucz się uważnie słuchać 

dziecka - nie pouczaj od ra-
zu, bądź uważny na jego 
kłopoty, okazuj wsparcie 
i  zrozumienie. Gdy mówi, 
staraj się przyjąć jego per-
spektywę widzenia świata.

– Pomóż dziecku dobrze czuć 
się ze sobą. Nastolatki bar-
dzo często bywają niepew-
ne. Bardzo ważna jest dla 
nich świadomość, że rodzi-
ce im ufają, wierzą w  ich 
wartość. W  odpowiednich 
momentach okazuj dziecku 
akceptację i  aprobatę. Licz 
się z jego zdaniem.

– Pomóż dziecku wykształcić 
jasny system wartości. Jasne 
poczucie, co jest dobre, a co 
złe, daje odwagę podejmo-
wania samodzielnych decy-

zji i obronę przed negatyw-
nym wpływem otoczenia.

– Pomóż dziecku radzić sobie 
z naciskiem kolegów.

– Ważne jest, by rówieśnicy 
nie byli dla twojego dziec-
ka podstawowym punktem 
oparcia, punktem odniesie-
nia. Dobrze, jeśli liczy się 
również z twoim zdaniem.

– Ustal jasno zasady dotyczą-
ce alkoholu i  narkotyków 
- powiedz wyraźnie dzie-
ciom, że nie wolno im pić, 
palić, zażywać narkotyków. 
Niech znają dobrze kon-
sekwencje łamania zasad, 
które powinny być jednak 
dopasowane do wieku i  in-
dywidualności dziecka. 

– Zachęcaj dzieci do zajęć 
zdrowych i twórczych - naj-
lepiej, jeśli będziesz czasem 
uczestniczył w  takich zaję-
ciach.

– Porozmawiaj z  rodzicami 
innych dzieci - wszyscy ma-
ją te same problemy, co ty. 
Gdy twoje dziecko wybie-
ra się na prywatkę, upew-
nij się, że ktoś z  dorosłych 
będzie miał nad tym pieczę 
(gdy są to dzieci młodsze) 
oraz, że nie będzie żadnego 
alkoholu...

- Przygotuj się do sytuacji, 
w  której dziecko wypije... 
To może się zdarzyć. Na-
ucz się rozpoznawać ozna-
ki wskazujące, że dziecko 
zaczęło eksperymentować 
z alkoholem. Czy wiesz, na 
co wydaje pieniądze? Wia-
domo, że dzieci, które do-
stają za dużo pieniędzy, 
często wydają je na alko-
hol i papierosy. Stwórz oka-
zję do tego, by mogło o tym 
powiedzieć i bądź rozważny 
przy ustalaniu sankcji. Jeśli 
się to powtarza, szukaj po-
mocy.

- Bądź dobrym przykładem. 
Dzieci dobrze znają obycza-
je i  postawy rodziców wo-
bec alkoholu. Nie można 
ich oszukać, głosząc zasa-
dy, których samemu się nie 
przestrzega. Pamiętaj, że je-
śli rodzic nadużywa alkoho-
lu, jego dziecko ma większe 
szanse na kłopoty z alkoho-
lem niż inni rówieśnicy.

Grzegorz Hryszkiewicz
certyfikowany specjalista 
psychoterapii uzależnień

Jak pomóc nie pić
Biblioteka Publiczna w  Bo-

gatyni zapraszamy na wysta-
wę ciekawych publikacji o  na-
szym regionie. Kolekcja obej-
muje między innymi: książki, 
mapy, foldery, broszury, któ-
re przybliżą naszym mieszkań-
com historię Bogatyni i okolic. 
Wystawę wzbogacają materia-
ły unikatowe, dostępne tylko 
w  Czytelni. Najważniejsze po-
zycje, które mogą zaintereso-
wać uczniów, studentów, pasjo-
natów naszego regionu to:
– Mariana Iwanka „Bogatynia 

i okolice”. Jelenia Góra 1994,
– Romana Zgłobickiego „Dzie-

je koszar wojskowych w Sie-
niawce”. Kraków 2005,

– Ryszarda Zawadzkiego „Kró-
lewska Dolina: górnołużyc-
kie ścieżki. Działoszyn”. Bo-
gatynia 2013,

– Zbigniewa Szklarka „Sak-

sońska kolej wąskotorowa 
w Bogatyni”. Bogatynia 2014.
Wystawa została przygoto-

wana przez pracowników Wy-
pożyczalni dla Dorosłych.

Wystawa w Bibliotece

Publikacje o naszym regionie
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Emma Jara
17 listopada 2015

Anna-Maria Kamińska
10 grudnia 2015

Antek Wróblewski
11 grudnia 2015

Wiktoria Weronika Starzec
12 grudnia 2015

Julia Nurska
14 grudnia 2015

Kacper Młynarczyk
15 grudnia 2015

Julia Hutnik
18 grudnia 2015

Olivier Takuśki
18 grudnia 2015

Gabriela Kućma
18 grudnia 2015

Hania Szwargolińska
20 grudnia 2015

Ignaś Rybak
20 grudnia 2015

Jakub Stefaniak
29 grudnia 2015

Izabella Zbyszyńska
29 grudnia 2015

Mikołaj Sawicki
29 grudnia 2015

Maja Cisek
30 grudnia 2015

Nikola Maciocha
31 grudnia 2015

Trojan Kaczerewski
31 grudnia 2015

Maja Wiśniewska
31 grudnia 2015

Ksaweryn Bojanów
7 stycznia 2016

Natan Kwiatkowski
7 stycznia 2016

Wanda Paradowska
8 stycznia 2016

Nadia Królik
10 stycznia 2016

Nikodem Skóra
20 stycznia 2016

Maja Kurek
23 stycznia 2016

Maja Wilczyńska
24 stycznia 2016

Łucja Tobijańska
25 stycznia 2016

Michał Naściuk
28 stycznia 2016

Szczepan Obuchowicz
30 stycznia 2016

Nasze
maleństwa
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Klub Sportowy „Grom” Bogatynia został wyróżniony przez Dol-
nośląski Związek Taekwon-Do WTF jako najlepszy klub Dolnego 
Śląska w Taekwondo Olimpijskim.

Klub otrzymał statuet-
kę „Najlepszy Klub 2015” za 
osiągnięcia i  całokształt pra-
cy w 2015 r. Zawodnicy klubu, 
biorąc udział w  zawodach Ta-
ekwondo w 2015 roku, uzyska-
li najwięcej punktów z wszyst-
kich Klubów Taekwondo WTF 
na Dolnym Śląsku. Według 
wyników współzawodnictwa 
sportowego dzieci i  młodzieży 
Polskiej Federacji Sportu Mło-
dzieżowego, KS Grom w  2015 
roku zdobył aż 65 pkt. i  za-

jął 602 miejsce na 3372 kluby 
sportowe w Polsce. Należy nad-
mienić, że w gminie Bogatynia 
„Grom” również obejmuje pro-
wadzenie w  punktacji Polskiej 
Federacji Sportu Młodzieżo-
wego.

Trenerowi i  zawodnikom, 
działaczom oraz rodzicom ser-
decznie gratulujemy i  dzię-
kujemy za trud, jaki wkłada-
ją w  rozwój klubu i  promocję 
Miasta i Gminy Bogatynia.

Warto również nadmienić, 

iż jedna z  zawodniczek klubu 
- Kornelia Darłak została po-
wołana do kadry narodowej 
juniorek w  Taekwondo Olim-
pijskim. Kornelia, na co dzień 
uczennica Liceum Ogólno-
kształcącego w  Bogatyni, tre-
nuje i  doskonali swoje umie-
jętności w  Taekwondo pod 
okiem trenera i taty Pawła Dar-
łaka. Jest pierwszą zawodnicz-
ką klubu, która, poprzez cięż-
ką pracę, systematyczny tre-
ning oraz niezliczoną ilość spa-
ringowych potyczek, osiągnęła 
wyniki sportowe, umożliwiają-
ce powołanie do kadry narodo-
wej. Do najważniejszych sukce-
sów należy zaliczyć zeszłorocz-
ne wicemistrzostwo Polski czy 
też tegoroczne srebro podczas 
Międzynarodowego Pucharu 
Polski.

Najlepszy na Dolnym Śląsku

Bogatyński 
klub triumfuje

Informujemy, że na mocy ustawy z  dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 
w Gminie Bogatynia uruchomiony został punkt nieodpłat-
nej pomocy prawnej.
Ustawa zakłada, że darmo-
wą pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 

26 roku życia,
• osoby fizyczne, którym 

w  okresie roku poprzedza-
jącego zostało przyznane 
świadczenie z  pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65 
lat,

• osoby posiadające ważną 
Kartę Dużej Rodziny,

• kombatanci,

• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani 

katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią tech-
niczną.
Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie pole-
gała na:
• poinformowaniu osoby 

uprawnionej o  obowiązują-
cym stanie prawnym, przy-
sługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na 
niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnio-
nej sposobu rozwiązania jej 

problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu pro-

jektu pisma w  zakresie nie-
zbędnym do udzielenia po-
mocy, z  wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i  pism 
w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pi-
sma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o  ustanowie-
nie pełnomocnika z  urzędu 
w  postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwoka-
ta, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika 
patentowego w  postępowa-
niu sądowo-administracyj-
nym.
Jakiego zakresu prawa doty-

czyć będzie nieodpłatna pomoc 
prawna?
Uprawnieni będą mogli uzy-
skać informacje w zakresie:
• prawa pracy, przygotowania 

do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, prawa cywil-
nego, prawa karnego, pra-
wa administracyjnego, pra-
wa ubezpieczeń społecznych, 
prawa rodzinnego, prawa 
podatkowego z wyłączeniem 
spraw podatkowych związa-
nych z  prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast 

obejmowała spraw z  zakre-
su prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i  działalności go-
spodarczej, z  wyjątkiem przy-
gotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatną pomoc prawną 
można uzyskać w  Urzędzie 
Miasta i  Gminy w  Bogatyni, 
ul.II Armii Wojska Polskiego 
14 (WOP):
• Poniedziałek od godz. 12.00 

do 16.00,
• Wtorek od godz. 10.00 do 

14.00,
• Środa od godz. 10.00 do 

14.00,
• Czwartek od godz. 10.00 do 

14.00,
• Piątek od godz. 9.00 do 13.00.

Pomoc dla mieszkańców MiG Bogatynia

Nieodpłatna 
pomoc prawna
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Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek tenisa stołowego, któ-
ra była bardzo udana dla bogatyńskich tenisistów. Nasza pierw-
sza drużyna zakończyła rundę na pozycji wicelidera, tracąc do 
lidera z Jeleniej Góry tylko dwa punkty (po minimalnej przegra-
nej 10 – 8).

W  pozostałych meczach na-
si zawodnicy grali już bezbłęd-
nie, nie pozwalając przeciwni-
kom stworzyć jakiegokolwiek 
zagrożenia. Prym wśród na-
szych wiódł, grający i trener jed-
nocześnie Michał Kowalski, któ-
ry wygrał wszystkie swoje me-
cze. Niewiele odbiegali od nie-
go pozostali zawodnicy, któ-
rych skuteczność przedstawia 
się następująco: Roman Czar-
niecki (88%), Paszkiewicz Wie-
sław (76%), Sławomir Urbański 
(75%), Olechnik Dariusz (72%). 
W  nadchodzącej rundzie re-
wanżowej można śmiało zało-
żyć, że nasza drużyna jest fa-
worytem rozgrywek. Wypraco-
wana przewaga punktowa daje 
niemal stuprocentowe szanse na 
awans do wyższej ligi (awansują 
dwa zespoły). Zapowiada się cie-
kawa runda rewanżowa, w któ-
rej nasi zawodnicy nie zamie-
rzają już przegrać meczu. Rów-
nie udanie zagrali nasi zawod-
nicy w  rozgrywkach Pucharu 
Polski (w składzie: M. Kowalski, 
D. Olechnik, W. Paszkiewicz, T. 
Gawryluk, R. Czarniecki), do-
chodząc do finału na szczeblu 
wojewódzkim. Pokonując po 
drodze II – ligowy Top Bole-
sławiec oraz lidera III-ligi gru-
py wschodniej Wolavię Wołów. 
W  wielkim finale nasi zawod-
nicy zagrali przeciwko I-ligowej 
drużynie AZS UE Wrocław.

Bardzo dobrze radziła so-
bie także nasza druga druży-
na, w której zawsze staramy się 
wystawić dwóch, a nawet trzech 
młodych graczy. Na chwilę 
obecną zajmują drugie miejsce 
w swojej lidze z realnymi szan-
sami na awans do wyższej kla-
sy rozgrywkowej. Oprócz roz-
grywek ligowych nasi najmłod-

si zawodnicy brali udział w Wo-
jewódzkich Turniejach Kwa-
lifikacyjnych organizowanych 
przez Dolnośląski Związek Te-
nisa Stołowego we Wrocławiu. 
Najlepiej z  nich zaprezentowali 
się: Hubert Marczuk w  katego-
rii młodzik, zajmując 13 miejsce 
(na 53 sklasyfikowanych graczy) 
oraz Ewelina Olechnik w  kate-
gorii juniorek, zajmując 12 miej-
sce (na 42 sklasyfikowane za-
wodniczki). Wśród naszej mło-
dzieży na wyróżnienie zasługu-
ją jeszcze: Karol Hantke, Mate-
usz Oleksak, Grzegorz Sucholas 
oraz Patryk Domański, którzy 
grają jak na razie ze zmiennym 
szczęściem, ale wyraźnie widać 
w ich grze ogromny postęp. Ca-
ła nasza młodzież, dzięki regu-
larnym treningom, gra już bar-
dzo ładnie technicznie, teraz na-
bierają niezbędnego doświad-
czenia w  meczach z  innymi 
przeciwnikami. Wiele zawod-
niczek i  zawodników ma szan-
se na sprawdzenie się w różnego 
rodzaju rozgrywkach. Pierwszy 
raz w historii naszego klubu, aż 
32 zawodników posiada licencje 
zawodnicze Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego, 14 osób 
regularnie trenuje bez licencji, 
do tego dochodzą specjalne za-
jęcia dla dzieci, które odbywa-
ją się w piątki, także na brak za-
wodników nie możemy narze-
kać. Udało nam się także roz-
począć współpracę z  klubami 
zagranicznymi, z  którymi roz-
grywamy mecze towarzyskie, 
są to: niemiecki klub SV Fu-
sche Uhsmannsdorf oraz czeski 
SKST Liberec. Szczególnie z tym 
drugim klubem nawiązaliśmy 
ściślejszą współpracę. Drużyna 
z Liberca gra w czeskiej ekstrali-
dze oraz wiedzie prym, jeśli cho-

dzi o szkolenie dzieci i młodzie-
ży w Czechach. Podobny kieru-
nek obraliśmy w naszym klubie 
i jak najwięcej czasu staramy się 
poświęcić naszym najmłodszym 
wychowankom. W  najbliższym 
czasie czeka nas duża rewolu-
cja w rozgrywkach, związana ze 
zmianą piłeczek do gry. Po okre-
sie przejściowym, który trwa do 
czerwca 2016 r., wszystkie kluby 
w  Polsce będą musiały rozgry-
wać zawody piłeczkami plasty-
kowymi (wcześniej piłeczki wy-
konane były z celuloidu). Zmia-
na ta jest podyktowana troską 
o ochronę środowiska. Niestety 
wiąże się to ze sporymi nakłada-
mi finansowymi, które będzie-
my musieli ponieść. Nowe pił-
ki są aż pięciokrotnie droższe 
od starych i niestety mniej trwa-
łe. Gorąco zachęcamy wszyst-
kich sympatyków i  miłośników 
tenisa stołowego do wsparcia 
naszego klubu w  postaci zaku-
pu sprzętu sportowego (piłecz-
ki, stroje, okładziny do rakie-
tek, itp.). Wszystkie wydarzenia 
z  życia naszego klubu staramy 
się na bieżąco umieszczać na na-
szej stronie internetowej: smecz-
-rackets.pl. W  niedalekiej przy-
szłości postaramy się także uru-
chomić na kanale youtube nasze 
konto klubowe, w  którym bę-
dzie można oglądać zmagania 
naszych zawodników. Wszystkie 
nasze osiągniecia i  sukcesy nie 
byłyby możliwe bez wsparcia ze 
strony naszego Urzędu Miasta 
oraz Dyrekcji Szkoły nr 3 w Bo-
gatyni. Podziękowania kieruję 
także do Radnego Pana Jarosła-
wa Woźnickiego, który na bie-
żąco pomaga nam w organizacji 
szkolenia dzieci w  naszym klu-
bie. W imieniu zarządu, zawod-
ników oraz wszystkich sympa-
tyków tenisa stołowego w  Bo-
gatyni, wszystkim, którzy służą 
nam pomocą gorąco dziękuję.

Prezes Klubu Rackets 
Stanisław Nowak

Udana runda tenisistów

Rackets Bogatynia na 
półmetku rozgrywek

Rozmowa z trenerem w klubie KS Rackets 
Panem Michałem Kowalskim

Red. - Zanim zaczniemy na-
szą rozmowę, czy mógłby 
Pan się nam przedstawić?
Michał Kowalski – Pocho-
dzę z  Gorzowa Wielkopol-
skiego, gdzie stawiałem swoje 
pierwsze kroki w tenisie stoło-
wym, dochodząc jako zawod-
nik do poziomu ekstraklasy. 
W  chwili obecnej mieszkam 
w Bogatyni i pracuję jako tre-
ner w klubie Rackets.
Red. – Jakie cele Pan so-
bie stawia? Co chciałby Pan 
osiągnąć jako trener w  Bo-
gatyni?
M.K. – Cele są różne. Tak na-
prawdę pracuję z  trzema róż-
nymi grupami. Czynnymi 
zawodnikami, dziećmi oraz 
z  amatorami. Każda z  tych 
grup wymaga innego podej-
ścia. Najłatwiej pracuje mi 
się z amatorami. W tej grupie 
chodzi o jak najlepszą zabawę 
przy stole, to gra dla przyjem-
ności. Całkiem inaczej sprawa 
wygląda z  pozostałymi gru-
pami. Tutaj trening przygoto-
wuję indywidualnie pod każ-
dego zawodnika, a przed me-
czem pod konkretnego prze-
ciwnika. Moim celem jest wy-
szkolenie i  przygotowanie do 
gry na poziomie zawodni-
czym jak największej liczby 
młodych graczy.
Red. – Wiemy, że w  chwi-
li obecnej macie bardzo du-
że szanse na awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej. Jak 
Pan ocenia obecny poziom 
sportowy w klubie?
M.K. - Klub już w swojej hi-
storii grał na poziomie trze-
ciej ligi, w pewnym momen-
cie, ocierając się nawet o ligę 
drugą. Bardzo szanuję swo-
ich obecnych zawodników, 
ich poświęcenie dla klubu. 
Mają rodziny, pracę, a mimo 
to dają z  siebie wszystko na 
treningach oraz meczach li-
gowych. I  tu dochodzimy do 
głównego celu mojej pracy 
w klubie. Treningi z dziećmi 
i młodzieżą.
Red. – Mamy w  Bogatyni 
utalentowaną młodzież, jak 
się Panu z nią pracuje?
M.K. – Z  pełną odpowie-
dzialnością mogę powie-
dzieć, że tak. Moi podopiecz-
ni już wiedzą, że droga do 
sukcesów prowadzi przez re-
gularną pracę na treningach. 
Jak w każdym sporcie, tu nie 
można nic oszukać. Wiedzą, 
co muszą poprawić w  swojej 

grze, co jest ich mocą stroną, 
a co słabą. Ich poziom sporto-
wy systematycznie się podno-
si, ale jeszcze wiele elementów 
gry wymaga poprawy. Mają 
sporo rezerw, uczę ich w  ja-
ki sposób prowadzić grę, że-
by zdobywać punkty. Muszą 
być konsekwentni przy stole 
i swoje najlepsze zagrania wy-
korzystywać w  kluczowych 
momentach gry. Pojawiają się 
już pierwsze wygrane na tur-
niejach rangi wojewódzkiej 
oraz medale na turniejach, 
o co wcześniej było trudno.
Red. – W  tenisa stołowe-
go grał chyba każdy. Wyda-
je się, że jest to bardzo pro-
sta gra. Jakie predyspozycje 
trzeba mieć, aby móc grać?
M.K. – Na poziomie amator-
skim wystarczą tylko chęci 
i dobra zabawa jest gwaranto-
wana. Jeżeli chodzi o  zawod-
ników, to wskazana jest szyb-
kość, refleks, systematycz-
ność na treningach. Lecz naj-
ważniejszą cechą jest „zimna 
głowa”. Przy stole pojawia się 
stres, trzeba umieć sobie z nim 
radzić, szczególnie w końców-
kach setów, gdy trzeźwe my-
ślenie odgrywa kluczową rolę. 
W takich chwilach o sukcesie 
przesądza umiejętność sprze-
dania tego, co umiemy najle-
piej, co jest naszą siłą.
Red. – Czy wszystkie dzieci 
mogą przychodzić do Pana 
na treningi?
M.K. – Tak. Jedyne co mnie 
ogranicza to liczba stołów. 
Klub posiada ich obecnie sie-
dem, stąd naturalnym jest, że 
liczba zawodników na trenin-
gu nie może być większa niż 
14 osób. Specjalne zajęcia dla 
dzieci prowadzę w  piątki od 
godz. 16:30. Obowiązuje strój 
sportowy, obuwie zamien-
ne. Rakietkę do gry dziecko 
otrzyma w klubie. Wszystkich 
chętnych, rodziców z dziećmi 
zapraszam na pierwszy tre-
ning.
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Rok 2015 dla Miejskiego Klubu Sportowego Granica Bogatynia był bardzo udany. Zawod-
nicy klubu osiągnęli bardzo dobre wyniki, plasując się na czołowych miejscach w swoich 
grupach wiekowych:
• Drużyna seniorów, występu-

jąca w IV lidze dolnośląskiej, 
zajęła 10 miejsce.

• Drużyna juniorów, wystę-
pująca w  Lidze Okręgowej 
OZPN Jelenia Góra nie dała 
żadnych szans swoim rówie-
śnikom, zajmując I miejsce.

• Drużyna trampkarzy, wy-
stępująca w  Lidze Okręgo-
wej OZPN Jelenia Góra rów-
nież nie miała sobie równych 
w  swojej grupie wiekowej, 
zajmując I miejsce.

• Drużyna młodzików, wy-
stępująca w  Lidze Okręgo-
wej OZPN Jelenia Góra rów-
nież nie była gorsza od swo-
ich starszych kolegów i rów-
nych w swojej grupie wieko-
wej, zajęła I miejsce.

• Orliki i  żaki rozegrali po 6 
turniejów w swoich grupach 
wiekowych, gdzie młodzi 
adepci piłki nożnej, bawiąc 
się na turniejach ze swoimi 
rówieśnikami, poczuli smak 
rozgrywanych meczów.
Seniorzy, występujący w  IV 

lidze dolnośląskiej – trener Ire-
neusz Słomiak i Paweł Rychter:
• 30 meczów rozegranych, 10 

zwycięstw, 8 remisów, 12 
porażek – 38 punktów – 10 
miejsce.
Juniorzy, występujący w Li-

dze Okręgowej OZPN Jelenia 

Góra – trener Ryszard Szydło:
• 16 meczów rozegranych, 11 

zwycięstw, 3 remisy, 2 po-
rażki – 36 punktów – I miej-
sce.
Trampkarze, występujący 

w Lidze Okręgowej OZPN Jele-
nia Góra – trener Jacek Panfil:

- 22 mecze rozegrane, 19 
zwycięstw, 0 remisów, 3 poraż-
ki – 57 punktów – I miejsce.

Młodzicy, występujący w Li-
dze Okręgowej OZPN Jelenia 
Góra – trener Adrian Cieślik:

- 22 mecze rozegrane, 17 
zwycięstw, 3 remisy, 2 porażki 
– 54 punkty – I miejsce.

Orliki i Żaki – trenerzy Ad-
rian Cieślik oraz Grzegorz Ka-
zimierski – w  sumie wystąpili 
na 12 turniejach, zorganizowa-
nych pod patronatem OZPN 
Jelenia Góra. Młodzi adepci 
piłki nożnej poprzez takie tur-
nieje, w  których mogli uczest-
niczyć bawiąc się piłką, pozna-
wali atmosferę boiskową oraz 
podstawowe tajniki piłki noż-
nej.

Seniorzy w/w  sezonie do-
datkowo rozegrali 20 meczów 
kontrolnych oraz pucharo-
wych.

Podsumowując sezon 
2014/2015 nasi zawodnicy ro-
zegrali:

110 meczów, zwyciężając 65 

razy, 23 remisując, 22 przegry-
wając, bramki strzelone: 342, 
bramki stracone: 125.

Poniżej przedstawiamy rów-

nież rozmowę z Prezesem MKS 
Granicy Bogatynia Panem An-
drzejem Lipko, dotyczącą roz-
grywek w sezonie 2015/2016.
Panie Andrzeju – Grani-
ca na półmetku rozgrywek 
2015/2016 zajmuje bardzo 
dobre, 7 miejsce. Przed se-
zonem wydawało się, że taki 
wynik będzie trudny do osią-
gnięcia.

Tak, zgadza się. Przed sezo-
nem opuściło nas kilku podsta-
wowych zawodników. Każdy 
znaczył wiele dla naszej druży-

ny, ale młodzież, która teraz 
stanowi trzon pierwsze-

go zespołu radzi sobie 
bardzo dobrze i  pod 

okiem naszych tre-
nerów cały czas 

poprawia swoje 
wyniki i  umie-
jętności. Nasza 
pozycja w  ta-
beli udowad-
nia, jak wiele 
ciężkiej pracy 
wykonywanej 

jest na trenin-
gach i  jak du-

że jest zaangażo-
wanie naszych pił-

karzy. Udawało nam 
się walczyć jak równy 

z  równym z  każdym z  li-
gowych rywali i  wiele me-

czów rozstrzygaliśmy na swo-
ją korzyść. 25 punktów zdo-
bytych przez seniorów Grani-
cy Bogatynia jest w  100% wy-

nikiem zadowalającym, ale nie 
spoczywamy na laurach i chce-
my cały czas poprawiać swoją 
grę.
Kolejnym powodem do du-
my dla Granicy Bogatynia są 
osiągnięcia Ady Achcińskiej.

Na dzień dzisiejszy wielką 
dumą naszego klubu jest uta-
lentowana 13-letnia Ada Ach-
cińska, która w 2013 roku tra-
fiła do reprezentacji Dolnego 
Śląska, rozgrywając w niej kil-
kanaście meczów. W 2015 roku 
została zauważona przez sztab 
szkoleniowy z  PZPN, co skut-
kowało powołaniem na obo-
zy szkoleniowe do Zieleńca, 
Pruszkowa i  Jabłońca. Ada za-
debiutowała w  październiku 
w  reprezentacji Polski U  – 15 
w Ostródzie meczem z Norwe-
gią - jako najmłodsza zawod-
niczka. Uważam, że jest to du-
ży sukces tej młodej, utalento-
wanej piłkarki, która posiada 
duży talent oraz ma ogromne 
możliwości – techniczne, mo-
toryczne i  fizyczne. Ma pre-
dyspozycje, aby grać na bar-
dzo wysokim poziomie. Trze-
ba zauważyć, że oprócz Ady 
w naszym klubie mamy w każ-
dej grupie wiekowej wielu uta-
lentowanych młodych piłka-
rzy, którzy pod okiem trenerów 
rozwijają swój talent.
W  tych sukcesach bardzo 
ważna jest rola trenerów.

Trzeba zaznaczyć, że ka-
drę szkoleniową nasz klub po-

siada na bardzo wysokim po-
ziomie. Tacy trenerzy jak: Ire-
neusz Słomiak, Paweł Rychter, 
Ryszard Szydło, Jacek Panfil, 
Adrian Cieślik, Grzegorz Kaź-
mierski gwarantują, poprzez 
swoje doświadczenie, bardzo 
wysoki poziom szkoleniowy, co 
skutkuje dobrymi wynikami 
naszego klubu w  rozgrywkach 
OZPN Jelenia Góra.
Czego życzyć MKS Granicy 
Bogatynia na 2016 rok?

Wydaje mi się, że rozwoju 
na tym samym poziomie jak 
dotychczas. Nasze wyniki są 
bardzo zadowalające i napawa-
ją optymizmem. Pokazują to 
zarówno wyniki juniorów, jak 
i  pierwszego zespołu. Indywi-
dualnie również nasi zawodni-
cy osiągają coraz więcej sukce-
sów, co jest ogromną dumą dla 
Klubu. Jako Prezes życzę Gra-
nicy, aby nie osiadała na lau-
rach i w perspektywie kilku lat 
jeszcze bardziej podniosła swój 
poziom sportowy i  marketin-
gowy.

Chciałbym ponadto przy-
pomnieć, że w 2017 roku Klub 
czeka doniosła uroczystość, ja-
ką jest 70-lecie powstania MKS 
Granicy Bogatynia i  już teraz 
Zarząd przygotowuje się do 
uroczystej Gali, która będzie 
zwieńczeniem kilkudziesięciu 
lat ciężkiej pracy na rzecz roz-
wijania i krzewienia sportu na 
terenie Miasta i  Gminy Boga-
tynia.

Podsumowanie sezonu

MKS Granica Bogatynia
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Otrzymała pani statuetkę 
„Człowiek Roku Biblioteki” 
za rok 2015, czy to dla Pani 
szczególne wyróżnienie?

Tak oczywiście, uważam, 
że każde wyróżnienie jest za-
wsze miłe i  satysfakcjonują-
ce. Bardzo mocno cieszę się 
z  otrzymanego tytułu, ponie-
waż wiem, że nasza działal-
ność została zauważona i  do-
ceniona. Jednak trzeba powie-
dzieć, że nie odbieram tego, ja-
ko swojego osobistego sukce-
su, ale całego naszego klubu. 
Owszem, czuję się jego liderką, 

jednak my wszyscy przez cały 
rok ciężko pracujemy. Dlatego 
otrzymaną statuetkę traktuję 
jako nasz wspólny sukces. Bę-
dzie miała ona swoje szczegól-
ne miejsce w  siedzibie nasze-
go klubu. Myślę, że każda na-
groda motywuje nas do jeszcze 
większej pracy, dlatego z jednej 
strony bardzo się cieszę, że wła-
śnie mi przypadło wyróżnienie 
„Człowiek Roku Biblioteki”, 
ale z drugiej czuję się w pewien 
sposób zobowiązana.
Wyróżnienie jest związane 
z  Pani działalnością w  Klubie 
Nauczycielskim „Izis”, które-
go jest Pani założycielką i pre-
zesem, proszę opowiedzieć 
o tej działalności.

Klub swoją działalność roz-
począł we wrześniu 2007 roku. 
Początki były trudne, a  moim 
zamysłem było stworzenie klu-
bu wzorującego się na Uniwer-
sytetach Trzeciego Wieku. Za-
leżało mi jednak, żeby członka-
mi mogły zostać również oso-

by czynne zawodowo, w  róż-
nym wieku. Jesteśmy takim 
klubem, który działa w  sferze 
kultury, podejmujemy wiele 
działań intelektualnych. Dzi-
siaj członkiniami klubu nie są 
jedynie nauczyciele, a  panie 
różnych zawodów i  w  różnym 
wieku, których łączą wspólne 
zainteresowania i  pasje. Two-
rzymy wspaniałą grupę, która 
chce się spotykać w miłym to-
warzystwie. Podejmujemy wie-
le różnorodnych działań, tak, 
by każdy z  członków czerpał 
z  nich przyjemność i  mógł się 

realizować. Dziś klub liczy 56 
członkiń, które kierują się mot-
tem naszego klubu: „Żyć barw-
nie z uśmiechem i pasją”.
Nieprzypadkowo Pani dzia-
łalność związana jest ze śro-
dowiskiem nauczycielskim, 
prawda?

Tak, ja zawsze powtarzam, 
że ten klub to takie przedłu-
żenie mojej zawodowej drogi. 
Całe moje życie związane by-
ło ze szkołą „czwórką”, obecnie 
Gimnazjum nr 1. Jednak tutaj, 
w klubie, jest inny rodzaj dzia-
łalności. Nie ukrywam, że za-
wód nauczyciela, który wyko-
nywałam przez lata pomógł mi 
w podejmowaniu wielu działań. 
To, co kiedyś robiłam z  mło-
dzieżą, mogę dzisiaj przenosić 
do naszego klubu, choćby dyk-
tando dla dorosłych. W  szko-
le kojarzyło się ze stresem, dzi-
siaj wspólnie się tym bawimy. 
Dzisiaj nawet układanie tek-
stów dyktanda zostało mi z pra-
cy, ponieważ to było moją pa-

sją. Młodzież, która mnie zna, 
wie co to znaczy ortografia, po-
nieważ zawsze przykładałam 
do tego dużą wagę. Z ogromną 
przyjemnością tworzę te teksty, 
nie ukrywam, że najtrudniej-
szy jest zawsze wybór tematu 
i  motywu przewodniego. Sta-
ram się zawsze wpasować w ja-
kieś większe wydarzenie, które 
stanie się dla mnie inspiracją do 
stworzenia tekstu dyktanda, np. 
Rok Tuwima. Siedząc nad dyk-
tandami, poniekąd sprawdzam 
też siebie i ciągle obcuję z języ-
kiem polskim.
Skąd pomysł na nazwę klubu? 
Dlaczego „Izis”?

Kiedy powstał klub szuka-
łam dla niego odpowiednie-
go logo. Oczywiście chciałam 
działać w  dziedzinie kultury, 
więc pomyślałam, że poszu-
kam czegoś w  epoce antyku. 
Wzięłam pod uwagę boginie 
i bardzo spodobała mi się egip-
ska Isis - bogini: magii, mądro-
ści, odrodzenia i władzy. To, co 
możemy jej przypisać pasowa-
ło do nas-kobiet. Dlatego moż-
na powiedzieć, że inspiracją 
było sięgnięcie do kultury an-
tycznej, ponieważ tam doszu-
kuję się korzeni kultury euro-
pejskiej.
Jesteście bardzo aktywnym 
klubem, chętnie podejmuje-
cie wiele działań.

Cieszy mnie bardzo, że jest 
zainteresowanie naszymi dzia-
łaniami i że mieszkańcy Boga-
tyni chętnie biorą udział w na-
szych akcjach. Corocznie orga-
nizujemy wspomniane już Dyk-
tando dla Dorosłych, Konkurs 
ładnego pisania dla Dorosłych 
czy Konkurs czytania prozy dla 
Dorosłych. W  ramach współ-
pracy międzypokoleniowej 
kultywujemy polskie tradycje, 
wspólnie przygotowując pro-
gramy o Wielkich Polakach, np. 
Wieczór z  „Fryderykiem Cho-
pinem”, „Patriotyzm w Piosen-

ce” czy „Z  pieśnią przez dzie-
je Polski”. Mamy również wie-
le imprez, które na stałe wpisały 
się w  kalendarz imprez klubo-
wych, np.: bale karnawałowe – 
zawsze z tematem przewodnim, 
Dzień Kobiet, Dzień Klubowi-
cza, Wigilia. W zakresie naszej 
działalności realizujemy wiele 
projektów warsztatowych, np. 
warsztaty muzyczne, kosme-
tyczne, komputerowe, tanecz-
ne, kulinarne czy psychologicz-
ne. Jest tego naprawdę bardzo 
wiele. Chcę podkreślić, że na-
sze spotkania są zawsze bardzo 
ciekawe i  kreatywne, chcemy 
nawzajem coś sobie przekazać 
i  wymienić się doświadczenia-
mi. Przychodzimy się odprężyć, 
zrelaksować i zrobić coś wspól-
nie.
Czy współpracujecie z innymi 
instytucjami i  stowarzysze-
niami?

Tak, wszystkie nasze plany 
klubowe mogą być realizowa-
ne dzięki pomyślnie układają-
cej się współpracy z: Bibliote-
ką Publiczną w  Bogatyni, Bo-
gatyńskim Ośrodkiem Kultu-
ry, Urzędem Miasta i  Gminy 
w  Bogatyni, Publicznym Gim-
nazjum nr 1, Publiczną Szkołą 
Podstawową nr 1. Chętnie rów-
nież spotykamy się z  koleżan-
kami z  innych stowarzyszeń, 
np. Amazonkami czy z  Pania-
mi z  Klubu Puszystych. W  ra-
mach współpracy międzyna-
rodowej utrzymujemy rów-
nież kontakty z  koleżankami 
z Czech.
Warto również wspomnieć, że 
macie zespół wokalny.

Mamy w naszym klubie Pa-
nie, które odkryły swoje mu-
zyczne talenty. Chętnie się an-
gażują i przygotowują repertu-
ar. Na początku śpiewały raczej 
tylko dla „klubowego” grona, 
ale teraz z  przyjemnością pre-
zentują się na licznych spotka-
niach okolicznościowych.
Czy to nie jest tak, że swoimi 
działaniami pokazujecie, że 

w  każdym wieku można się 
dobrze bawić?

Myślę, że naszą działalno-
ścią udowadniamy, że aktyw-
nym jest się przez całe życie. 
O tym chcemy również przeko-
nać młode pokolenie w ramach 
współpracy międzypokolenio-
wej. Uczestnicząc w  różnych 
formach aktywności, gwarantu-
jemy sobie sprawność, zarówno 
intelektualną, jak i fizyczną. Nie 
chcemy się poddać bezczynno-
ści, chcemy realizować swoje pa-
sje i  zainteresowania, na które 
być może wcześniej nie było cza-
su. Jestem przekonana, że uda-
ło nam się stworzyć świetny kli-
mat i wspaniałą atmosferę, która 
przyciąga różne pokolenia.
Czy każdy może dołączyć do 
Waszego klubu?

Każdy, kto ma ochotę do-
brze się bawić i  miło spędzać 
czas może do nas dołączyć. Or-
ganizujemy wiele ciekawych 
przedsięwzięć, dlatego z  pew-
nością każdy znajdzie tu coś 
dla siebie.
Jakie macie plany na przy-
szłość?

Tak po cichu, marzą mi się 
jeszcze warsztaty teatralne, 
które bardzo chciałabym zre-
alizować. Mamy w  klubie Pa-
nie, które chętnie zaangażowa-
ły by się w  przygotowanie ta-
kiego projektu. Jeśli to nam się 
uda, to będę w pełni usatysfak-
cjonowana naszą działalnością.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Panią Wandą Miłopolską-Trojanowską - 
prezesem Klubu Nauczycielskiego „Izis” w Bogatyni

Fo
t.

 B
ib

lio
te

ka
 B

og
at

yn
ia



w w w . b o g a t y n i a . p l

Ko
d 

Q
R
 d

o 
w

er
sj

i P
D

F

Tiramisu
W  tym numerze mamy dla 

Państwa pyszny włoski de-
ser Tiramisu, który poleca Pa-
ni Oliwia Mączka. Deser podaje 
się silnie schłodzony zwykle do 
kawy espresso. Połączenie tak 
wspaniałych składników z pew-
nością zachwyci nawet najbar-
dziej wybredne podniebienia.

Przygotowanie: Żółtka i cu-
kier umieścić w  misie mikse-
ra i  utrzeć (końcówkami mik-
sera do ubijania piany z  bia-
łek) na jednolitą, kremową i ja-
sną masę. Dodawać mascarpo-
ne, w kilku turach, miksując do 
połączenia. Dodać kieliszek li-
kieru, zmiksować. W  drugim 
naczyniu ubić na sztywno pia-

nę z  białek, następnie delikat-
nie wymieszać z  masą serową. 
Kawę zaparzyć, przestudzić. 
Biszkopty wyłożyć na blachę. 
Kawę wylewać łyżką na bisz-
kopty, by nią nasiąkły (ewen-
tualnie można w  niej moczyć 
biszkopty, lecz bardzo krótko - 
szybko się łamią). Na biszkopty 
wyłożyć warstwę sera. Przerw 
między biszkoptami nie wy-
pełniać okruszkami (ma tam 
być ser). Na ser ponownie wy-
kładamy biszkopty, które na-
sączamy kawą. Nałożyć drugą 
warstwę sera, wyrównać. Wsta-
wić do lodówki, najlepiej na ca-
łą noc - masa będzie długo tę-
żała. Przed podaniem oprószyć 
kakao. Smacznego!

Wydawca: Gmina Bogatynia, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Redaguje zespół: Marcin Peremicki, Grzegorz Urban, Angelika Wieczorek, Marcin Woroniecki 
redaktor naczelna: Katarzyna Pilipiszyn, tel. 75 77 25 190, e-mail: redakcja@bogatynia.pl 
redaktor techniczny: Piotr Grenda

Druk: Drukarnia Top Druk, ul. Nowogrodzka 151 a, 18-400 Łomża, 
www.drukarniattp.pl ISSN: 2299-9868 Nakład: 5000 egz.

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

Bogatynia
od kuchni

Produkcja: USA
gatunek: fantasy, przygodowy
data:

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

                       
26.02 - godz. 18.00 (3D, napisy),  godz. 20.00 (3D, napisy) 
27.02 - godz. 18.00 (2D, dubbing), godz. 20.00 (3D, napisy)
28.02 - godz. 18.00 (2D, dubbing), godz. 20.00 (3D, napisy)
29.02 - godz. 18.00 (3D, napisy),  godz. 20.00 (3D, napisy)
01.03 - godz. 18.00 (2D, dubbing), godz. 20.00 (3D, napisy)
  

Produkcja: USA
gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy
data:

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

                       
04.03 - godz. 16.00 (3D, dubbing), godz. 18.00 (3D, dubbing) 
05.03 - godz. 16.00 (2D, dubbing), godz. 18.00 (3D, dubbing)
06.03 - godz. 16.00 (2D, dubbing), godz. 18.00 (3D, dubbing)
07.03 - godz. 16.00 (3D, dubbing),  godz.18.00 (3D, dubbing)
08.03 - godz. 16.00 (2D, dubbing), godz. 18.00 (3D, dubbing)
  

104.8 FM
www.artradio.pl

104.8 FMradio Bogatynia

napisy, dubbing 2D i 3D napisy, dubbing 2D i 3D

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  nad-
syłanych odpowie-
dziach prosimy o poda-
nie imienia i nazwiska.

Na fotozagadkę z po-
przedniego numeru 
nie otrzymaliśmy od-
powiedzi. Ponownie 
przedstawiamy ten 
sam element, jednak 
tym razem, w ramach 
podpowiedzi, w szer-
szym ujęciu.

Składniki: 750 g schłodzo-
nego serka mascarpone, 4 
duże jajka, białka i żółtka od-
dzielnie, 2 paczki podłużnych 
biszkoptów, 3 łyżki drobnego 
cukru do wypieków, 1 szklan-
ka świeżo zaparzonej, mocnej 
kawy; wystudzonej, kakao do 
oprószenia, 50 ml likieru ama-
retto. (Wszystkie składniki po-
winny być schłodzone.)

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

16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” - Wal-

dek Babarowski

20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak

20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę 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” - Wal-

dek Babarowski

19:05 - „Muzycznie, historycznie i okolicz-

nie” - Agnieszka Salata-Niemiec

20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak

20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę 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

16:05 - „Podsumowanie Sportowe” - Ma-

ciej Czyżewski, Sławomir Ski-

ba i Damian Sosnowski

17:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” - Wal-
dek Babarowski

18:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

19:05 - „Czytam dla was...”- Ola Dobrowolska

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

21:05 - „A-Friko” - Grzegorz Dusza

22:05 - „Muzyczne szepty” - Anna Capriss

24:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę 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 - „Popołudnie z ArtRadiem” - Wal-
dek Babarowski

18:30 - „Czwartek w Eterze” - Stowarzy-
szenie Razem Dla Bogatyni

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

20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę 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

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 godzinę Serwis Informacyjny

Sobota
06:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny

10:10 - „Głos Młodzieży” - Damian So-
snowski (powtórka)

11:10 - „Rozmowy Zdrowiem Dyktowa-
ne” - Dorota Bojakowska

12:30 - „Czwartek w Eterze” - Stowarzysze-
nie Razem Dla Bogatyni (powtórka)

14:15 - „Muzyka Pogranicza”

15:10 - „Czytam dla was” - Aleksan-
dra Dobrowolska(powtórka)

17:10 - „Tu byłem...”- Grzegorz Żak

19:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

20:10 - „#Plotka” - Iza Wieczorek

21:30 - „ArtRadio Mix Night” = Ma-
teusz Wojciechowski

22:40 - „No to Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę 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

15.00 - „Jedno Radio Trzy Języ-
ki” - Wojtek Kulawski

16:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

19:10 - „ArtRadiowa Lista Przebojów” - Sła-
womir Legeżyński(powtórka)

21:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę Podsumowanie Tygodnia
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PREMIERA!
„Bogowie Egiptu”

Set, bezwzględny bóg ciem-
ności, siłą i  podstępem przej-
muje egipski tron. Faraon gi-
nie, kapłani są bezsilni, a zwy-
kli ludzie stają się niewolnika-
mi.  Tylko garstka buntowni-
ków stawia czoła uzurpatorowi, 
by ocalić imperium. Na ich cze-
le staje bohaterski śmiertelnik 
Bek, który z  pomocą potężne-
go i  miłosiernego boga Horu-
sa wyrusza w zaświaty i do sa-
mych niebios, by tam odnaleźć 
i pokonać Seta i jego hordy. Tak 
rozpoczyna się pełna niezwy-
kłych przygód, magii i poświę-
ceń krucjata śmiertelnika i boga 
w obronie naszego świata.

„Zwierzogród”
Zwierzogrodu nie można 

pomylić z żadnym innym mia-
stem. Jest to jedyna w  swoim 
rodzaju współczesna metro-
polia zamieszkiwana wyłącz-
nie przez zwierzęta. W  Zwie-
rzogrodzie nie jest ważne, ja-
kim stworzeniem jesteś - czy to 
największym z lwów, czy może 
malutką ryjówką. Możesz tam 
zostać kimkolwiek chcesz. Ale 
nie wszystkie marzenia speł-
niają się od razu...Gdy do mia-
sta przybywa ambitna poli-
cjantka Judy Hops, szybko 
przekonuje się, że jako pierw-
szy królik zatrudniony w miej-
scowej policji, nie będzie wcale 
miała łatwego życia. 


