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W numerze:
Jubileusz  
55-lecia szkoły

W tym roku kolejna szkoła 
z terenu Miasta i Gminy 
Bogatynia obchodzi swój 
dostojny jubileusz.
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Międzynarodowy 
Festiwal Sportu

Sportowa rywalizacja, 
znakomici goście i 
niezapomniane wrażenia. 
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Specjalny 
upominek

DYPLOM

MAMY
dla najwspanialszej

IMIĘ I NAZWISKO MAMY

Twoje dziecko

Kochana Mamo, w dniu Twojego święta dziękuję za 

troskę i mądrość, za miłość i wyrozumiałość, które 

otrzymuję od Ciebie każdego dnia. Jesteś 

najwspanialszą, najukochańszą Mamą na świecie. Życzę 

Ci zdrowia, sił i codziennej radości. Bądź zawsze 

uśmiechnięta i szczęśliwa. Oby nigdy nie zabrakło Ci  

optymizmu i cierpliwości. 

Kocham Cię najmocniej na świecie.

Z okazji Dnia Matki 
przygotowaliśmy „Dyplom 
dla najwspanialszej 
mamy”, który może stać się 
wyjątkową niespodzianką.

str. 13

II Pielgrzymka 
do Hejnic

1 maja wyruszyła druga 
pielgrzymka do sanktuarium 
maryjnego w Hejnicach.

str. 18

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Andrzej Grzmielewicz 

zaprasza najmłodszych na 

Filmowy Dzień Dziecka 

w Kinie Kadr 3D

1 czerwca (czwartek) 

godz. 16:00 

Film       
       

       
       

      w
 wersji 2D, dubbing

wstęp wolny

Po seansie Wielka Niespodzianka! W sali tanecznej specjalnie  
dla Najmłodszych Plac Zabaw w Krainie Dziecięcego Uśmiechu! więcej na str. 12
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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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Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego 
i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia, czy też infor-
macja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, to dwa główne elemen-
ty, które pojawiły się podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni we 
wtorek 17 maja. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00 w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Sesja rozpoczęła się od bar-
dzo miłego akcentu, jakim by-
ło uhonorowanie osób zasłużo-
nych dla Miasta i  Gminy Bo-
gatynia. Odznaczenia odebrali 
Pani Stefania Golec, Pan Jerzy 
Stankiewicz oraz Pani Irena 
Pieniak. Wymienione osoby 
przez wiele lat związane by-
ły z  Klubem Emerytów i  Ren-
cistów w  Porajowie i  poprzez 
swoją działalność i  zaangażo-
wanie przyczyniły się do wielu 
wspaniałych inicjatyw i przed-
sięwzięć. 

Jeszcze zanim Radni prze-
szli do zaplanowanego porząd-
ku obrad przy mównicy poja-
wili się uczniowie z Publiczne-
go Gimnazjum nr 1 w Bogaty-
ni, którzy opowiedzieli o  swo-
im wielkim sukcesie jaki było 
zdobycie Mistrzostwa Polski 
w  Odysei Umysłu, a  także za-
znaczyli, iż dalszym etapem 
jest wylot do Stanów Zjedno-
czonych na finały światowe. 
Burmistrz Andrzej Grzmiele-
wicz w swoim wystąpieniu de-
klarował, iż Odyseusze mogą 
liczyć na ogromną pomoc ze 
strony samorządu, na co do-
wodem są przekazane środki 
finansowe, które w  znacznym 

stopniu ułatwią przelot i pobyt 
w USA. 

Następnie Radni rozpoczę-
li obrady. Stan bezpieczeństwa 
publicznego, przeciwpowo-
dziowego i  przeciwpożarowe-
go na terenie Gminy Bogaty-
nia został przedstawiony przez 
Komendantów oraz kierowni-
ków poszczególnych jednostek. 
Jako pierwszy do mównicy zo-
stał zaproszony nadkom. To-
masz Rogulski - Komendant 
Komisariatu Policji w  Bogaty-
ni, który, posługując się staty-
stykami, przedstawił podsta-
wowe zagrożenia przestępczo-
ścią, wskaźniki wykrywalności 
przestępstw, czy też informa-
cje na temat wypadków dro-
gowych. Na temat bezpieczeń-
stwa publicznego wypowia-
dał się również podinsp. Adam 
Łachacz, który następnie wraz 
z  Komendantem Rogulskim 
odpowiadał na pytania Rad-
nych. O  zagadnieniach zwią-
zanych z  bezpieczeństwem 
mówił również Mirosław No-
wak, Komendant Straży Miej-
skiej, zaznaczając bardzo dobrą 
współpracę pomiędzy jednost-
kami straży miejskiej i  policji, 
co w znaczący sposób przekła-

da się na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa na terenie na-
szej gminy. 

Kolejnym elementem se-
sji były sprawozdania i  wystą-
pienia związane z  bezpieczeń-
stwem przeciwpowodziowym 
i  przeciwpożarowym. Przy 
mównicy jako pierwszy poja-
wił się Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożar-
nej w Zgorzelcu bryg. Wiesław 
Wypych. Komendant również 
posługując się prezentacją mul-
timedialną przestawił statystki 
związane z  wyjazdami jedno-
stek straży pożarnej, rodzajach 
wezwań oraz szkoleniach pro-
wadzonych przez PSP. 

Ogromną rolę  w  bezpie-
czeństwie przeciwpożarowym 
odgrywają również Ochotnicze 
Straże Pożarne. Na ten temat 
mówił Prezes Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego Związ-
ku OSP RP w Bogatyni Domi-
nik Matelski oraz Kierownik 
Gminnego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego i  Ochro-
ny Ludności - Krzysztof Susz-
czyński. Panowie podkreśla-
li jak istotna jest to służba dla 
wszystkich strażaków i że każ-
dy z nich jest dosłownie na każ-
de wezwanie syreny. 

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz w  swoim wystąpieniu 
podziękował wszystkim Ko-
mendantom oraz kierownikom 
jednostek odpowiadających za 
stan bezpieczeństwa publicz-
nego, przeciwpowodziowego 

i  przeciwpożarowego na tere-
nie Gminy Bogatynia. 

Radni wysłuchali również 
informacji na temat funkcjono-
wania Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Bogatyni, przedstawione-

go przez Dyrektor SPZOZ Ewę 
Szczepkowską. 

Następnie Radni przeszli do 
punktu sesji związanego z po-
dejmowaniem uchwał. Rad-
ni przegłosowali między inny-
mi uchwały w sprawie określe-
nia kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierw-
szych szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Boga-
tynia, dla uczniów spoza ob-
wodu szkoły, w  sprawie try-
bu udzielania i rozliczania do-
tacji dla niepublicznych szkół, 
przedszkoli  i innych form wy-
chowania przedszkolnego pro-
wadzonych na terenie Gminy 
Bogatynia  oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości pobie-
rania i wykorzystywania dota-
cji, czy też w sprawie przyjęcia 
„Sprawozdania z realizacji Pro-
gramu współpracy Gminy Bo-
gatynia z  organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, 
o  których mowa w  art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o  działalności pożytku 
publicznego i  o  wolontariacie 
za rok 2016.”

Sesja zakończyła się komu-
nikatami przewodniczącego.

Sesja Rady Miejskiej

Stan bezpieczeństwa 
w Gminie Bogatynia
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W Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu odbyła się uroczystość przedstawicie-
li Związku Sybiraków, podczas której najbardziej zasłużeni członkowie otrzymali odznaczenia 
państwowe. Decyzją Prezydenta RP został nadany Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Krzyż Zesłańców Sybiru, natomiast decyzją Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych nadano prestiżowe medale Pro Patria. Uroczystość odbyła się 20 kwietnia.

Wśród odznaczonych me-
dalem Pro Patria był również 
Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
gatynia Andrzej Grzmiele-
wicz. W naszej gminie zarów-
no Sybiracy, jak i Kombatan-
ci traktowani są w sposób bar-
dzo szczególny i pamięć o ich 
dokonaniach dla ojczyzny jest 
bardzo pielęgnowana i doce-
niana na każdym kroku. 

Jak czytamy na stronie inter-
netowej Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjono-
wanych Medal „Pro Patria” jest 
nadawany przez Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych na podsta-

wie udokumentowanego wnio-
sku naczelnych władz organi-
zacji kombatanckich i ofiar re-
presji, a także organów admi-
nistracji rządowej i samorządo-
wej szczebla wojewódzkiego i 
powiatowego oraz polskich pla-
cówek dyplomatycznych i atta-
chatów wojskowych.

„Pro Patria” ma formę me-
talowego krążka o średnicy 
36 mm, fakturowanego, sre-
brzonego i oksydowanego. Na 
awersie, w centralnym miejscu 

umieszczono wizerunek styli-
zowanego orła Rzeczypospo-
litej z przełomu XVII i XVIII 
wieku. Orzeł oparty jest po le-
wej stronie o kosę bojową, a po 
prawej o szablę polską, wzór 
1921/22. Na rewersie natomiast 
znajduje się napis „Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych”. W cen-
tralnej części medalu umiesz-
czony został dwuwyrazowy na-
pis: „Pro Patria”, a pod nim po-
ziomo daty: „1768” i „1989”.

Za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP

Medal Pro Patria

Podczas sesji Rady Miejskiej 17 maja poruszony został temat pu-
blikacji i komentarzy jednego z Dziennikarzy Witolda Gadow-
skiego. W tej sprawie głos zabrał Burmistrz Andrzej Grzmiele-
wicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzel-
cu podinsp. Adam Łachacz.

Redaktor Gadowski w swo-
im tekście, który został przyto-
czony przez Przewodniczącego 
Krzysztofa Peremickiego, su-
gerował, iż Bogatynia jest jed-
nym z centrów produkcji syn-
tetycznych narkotyków w Pol-
sce, które są dostarczane po-
tem do Wrocławia. Do tych 
słów odniósł się Burmistrz An-
drzej Grzmielewicz, który mó-
wił, iż praca dziennikarska po-
winna opierać się na rzetelno-
ści, a jednak bardzo często po-

kazuje rzeczywistość w krzy-
wym zwierciadle, opierając się 
na niesprawdzonych informa-
cjach. Czym się kierowano przy 
wydawaniu takiej tezy? Czy ba-
dano inne przygraniczne miasta 
w Polsce wydając taką opinię 
Bogatyni? Czy jest to tylko ba-
zowanie na informacji domnie-
manego informatora? – pytał z 
mównicy Burmistrz Grzmiele-
wicz. Nie może być tak, że przez 
taką nieprawdziwą informacje 
będą cierpieli mieszkańcy Boga-

tyni – dodał Burmistrz.
W dalszej części wystąpie-

nia zaznaczano, iż w Mieście 
i Gminie Bogatynia należytą 
uwagę przykłada się do spraw 

profilaktyki i przeciwdziałania 
narkomanii. Jeżeli mamy jaką-
kolwiek informację, że mogło 
dojść do przestępstwa narkoty-
kowego to jest ona od razu we-

ryfikowana. Nie pozostawiamy 
żadnej takiej informacji bez in-
terwencji. Wynikiem tej wery-
fikacji jest to, że mamy wykry-
walność większą niż średnia wo-
jewódzka – zapewniał podinsp. 
Adam Łachacz Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Zgorzelcu.

Sesja Rady Miejskiej

Chrońmy dobre imię Bogatyni

składam wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym 
oraz innym pracownikom służby zdrowia najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy 
uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka. 
Odpowiedzialność, wyrozumiałość i profesjonalne podejście do 
pacjentów, to nieodłączne wartości Państwa pracy. Dziękuję za cały 
trud i serce, jakie wkładacie Państwo w niesienie pomocy innym. 
Życzę wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim zdrowia i pogody 
ducha oraz satysfakcji z trudnej, ale jakże ważnej pracy.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Andrzej Grzmielewicz

Z okazji Dnia Służby Zdrowia
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Już po raz czwarty, 11 maja 2017 r. w Zespole Szkoły Podstawo-
wej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej 
w Działoszynie odbył się Konkurs „Sudoku”. Celem konkursu by-
ło popularyzowanie łamigłówek logicznych wśród młodzieży 
szkolnej, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia przez 
zabawę, przewidywanie, dostrzeganie związków pomiędzy po-
szczególnymi etapami rozumowania. 

Jak zwykle konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 
W zmaganiach wzięło udział 29 
uczniów (15 ze szkół podstawo-
wych i 14 z gimnazjów). Wyni-
ki tegorocznej edycji konkursu: 

- kategoria szkoły podstawo-
we: Mistrzem „Sudoku”  zosta-
ła  Joanna Kruk (SP nr 3 w Bo-
gatyni), Wicemistrzem „Sudo-
ku” została Aleksandra Kuchta 
(SP nr 1 w Bogatyni);

- kategoria gimnazjum: Mi-
strzem „Sudoku” została Wero-
nika Olenkiewicz (PG w Dzia-
łoszynie), Wicemistrzem „Su-
doku” została Hanna Piotrow-

ska (PG nr 2 w Bogatyni).
Mistrzowie i  Wicemistrzo-

wie obu kategorii otrzymali pu-
chary, nagrody rzeczowe i  dy-
plomy, pozostali uczestnicy – 

dyplomy za udział.
Patronat nad konkursem ob-

jął  Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Andrzej Grzmiele-
wicz. Fundatorem nagród rze-
czowych był Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” KWB Turów.

Organizatorami konkursu 
były nauczycielki matematyki 
– Edyta Małkiewicz i  Jadwiga 
Proniewicz - Hasiak.

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

Andrzej Grzmielewicz

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  D Z I E Ń  S T R A Ż A K A

okazji Dnia Strażaka przekazuję całej Braci Strażackiej wyrazy szacunku i uznania. 
Niełatwa, bezinteresowna, trudna i odpowiedzialna jest służba strażaka, pełna poświęceń 
i wyrzeczeń dla ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia.

W tym szczególnym dniu kieruję dla Całej Braci Strażackiej najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Życzę, aby ta trudna służba była dla 
Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.

Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

Mistrzostwa w Sudoku

We wtorek 16 maja w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w  Bogatyni odbyły się Miejsko-Gminne Potyczki Matematycz-
ne klas III szkół podstawowych miasta i  gminy Bogatynia. Ce-
lem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród najmłod-
szych oraz wyłonienie i promowanie najlepszych matematyków 
wśród uczniów szkół podstawowych w gminie Bogatynia. W po-
tyczkach wzięło udział 18 uczniów klas III z czterech szkół. 

Publiczną Szkołę Podstawo-
wą nr 1 w Bogatyni reprezento-
wały drużyny w  składzie: Oli-
wia Jurewicz, Jan Kuczaj, Zo-
fia Lorek, Zofia Olejarz, Wero-
nika Sułkowska, Hubert Wol-
kiewicz.

Publiczną Szkołę Podstawo-
wą nr 3 w  Bogatyni reprezen-
towali uczniowie: Piotr Gnacy, 

Aleksandra Janas, Błażej Ko-
stera, Tomasz Pluta, Borys Re-
mian, Kinga Stefaniak.

Zespół Szkoły Podstawowej 
i  Gimnazjum w  Porajowie re-
prezentowali: Szymon Kuran-
towicz, Wiktoria Kostrzewa, 
Tomasz Nietrzeba.

Zespół Szkoły Podstawowej 
i  Gimnazjum w  Bogatyni re-

prezentował zespół w składzie: 
Małgorzata Kucal, Zofia Gha-
zoui, Oskar Fernówka.

Sześć trzyosobowych zespo-

łów w  pocie czoła rozwiązy-
wało po kolei 8 niełatwych za-
dań matematycznych. Wszyst-
kie drużyny wykazały się po-
mysłowością oraz logicznym 
i  twórczym myśleniem, przez 
co udowodniły, że matematy-
ka nie musi być nudna i trudna.

Po ciężkim wysiłku umy-

słowym wszyscy uczestnicy 
konkursu udali się na smacz-
ny obiad, a na deser otrzymali 
słodki poczęstunek. 

Na zakończenie każdemu 
uczniowi został wręczony dy-
plom i piękna, ciekawa nagroda 
książkowa. Serdecznie wszyst-
kim gratulujemy.

Konkurs Miejsko-Gminny

Potyczki matematyczne

Bogatyński Klub Motorowy „Cross”  
zaprasza na

Zawody Motocrossowe  
Motocross Cup Bogatynia
27.05.2017
Zapisy od godz. 7:30
Zawody od 8:30 do 16:00
Miejsce: Arena Motocross Bogatynia
Wyścigi odbędą się w kategoriach:
50 cm, 65 cm, 85 cm, Pit Bike,
MX 2, MX 1, Weteran 40+, Weteran 50+,
Licencja
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Z historii szkoły
5 maja 1960 roku został 

wmurowany kamień węgielny 
pod budowę przyszłej szkoły. 
Ówczesne władze zapewniały 
młodzież, nauczycieli i  rodzi-
ców, że budynek będzie odda-
ny do użytku w roku szkolnym 
1961/1962. Słowa dotrzymano, 
ale brak wody wstrzymał roz-
poczęcie zajęć do 20 września 
1961 roku. Wiele kłopotów by-
ło związanych z wykończeniem 
budynku: pękały stropy, ściany, 
nieszczelne były drzwi i  okna. 
W  związku z  grożącą awarią 
szkoła  została zamknięta do 
czasu usunięcia usterek. 

W roku szkolnym 1961/1962 
kierownikiem placówki by-
ła pani Anna Danielkiewicz. 
Grono pedagogiczne liczyło 20 
osób: Józefa Zaleska, Henryk 
Suchodolski, Stanisław Ska-
za, Aleksander Małek, Tadeusz 
Bartnik, Barbara Bartosik, Zo-
fia Bartusiak, Barbara Bieliń-
ska, Łucja Szeliga, Irena Śmie-
lewska, Zenobia Wilk, Stani-
sława Dąbrowska, Mirosława 
Kwiatkowska, Zuzanna Sko-
rupska, Czesława Chomicka, 
Halina Charmowska, Francisz-
ka Romaniak, Maria Kędzińska 
i Maria Kałkus. W szkole funk-
cjonowały 23 oddziały, w  tym 
3 oddziały dla uczniów przero-
śniętych. Zakładem opiekuń-
czym były Bogatyńskie Zakła-
dy Przemysłu Bawełnianego – 
jedne z najlepiej wówczas dzia-
łających, nie tylko na terenie 
powiatu, ale i  województwa. 
W  latach późniejszych patro-
nat nad placówką sprawowała 
Elektrownia „Turów”, która po-
magała w  rozwiązywaniu pro-
blemów finansowych. 

Cały czas zastanawiano się 
nad wyborem imienia dla szkoły. 
Zaproponowano postać Gusta-
wa Morcinka. Władze zwierzch-
nie zatwierdziły wybór patrona, 
a uczniowie zostali zaznajomie-
ni z  biografią pisarza. Zespoły 
klasowe sporządzały gazetki, al-
bumy dotyczące twórczości pi-
sarza, pracownicy biblioteki gro-
madzili książki, urządzali wy-
stawy literackie poświęcone Gu-
stawowi Morcinkowi.

Uroczyste nadanie imienia szko-
le odbyło się w 1968 roku.

Popularna „Czwórka” z  ro-
ku na rok coraz lepiej zna-
na była w  środowisku  z  osią-
gnięć dydaktycznych i  sporto-
wych. Jej uczniowie uczestni-
czyli i osiągali sukcesy w kon-
kursach organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania we Wrocławiu. Na kar-
tach szkoły wpisanych jest wie-
lu laureatów konkursów i olim-
piad na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim i  ogólnopol-
skim. Nauczyciele zawsze mie-
li czas dla dzieci i  młodzieży. 
Wspólnie organizowali wy-
cieczki, imprezy okoliczno-
ściowe i sportowe. Propagowali 
i wdrażali w życie młodych lu-
dzi cenne wartości, które po-
magały im w  poszukiwaniu 
w sobie pomysłowości i przed-
siębiorczości, rozwijały ich za-
interesowania i uzdolnienia.

Reforma oświaty zmieniła 
strukturę systemu szkolnego. 
Na mocy uchwały Rady Gminy 
i  Miasta w  Bogatyni na bazie 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Gustawa Morcinka utworzo-
no Publiczne Gimnazjum nr 1. 
Proces przekształcania szkoły 
podstawowej w gimnazjum zo-
stał zakończony w 1999 roku.

Szkoła Podstawowa nr 4, 
a  następnie Publiczne Gimna-
zjum nr 1 w Bogatyni  posiada-
ło salę gimnastyczną oraz teren 
zielony, które szumnie nazywa-
ne były obiektami sportowymi. 
W listopadzie 1998 roku – przy 
dużym zaangażowaniu ówcze-
snej pani dyrektor Teresy Żela-
zo – udało się opracować pro-
jekt rozbudowy boisk sporto-
wych oraz modernizacji terenu 
wokół szkoły, a  także przygo-
tować teren pod przyszłą inwe-
stycję. Projektu jednak nie zre-
alizowano przez 4 lata. Dzięki 
staraniom kolejnego dyrektora, 
pana Mirosława Plichty, władz 
miasta i  osób życzliwie nasta-
wionych do tej inwestycji, roz-
poczęto budowę. 
Był marzec 2003 roku, jak na po-
sesję szkoły wjechał ciężki sprzęt 

i zamienił teren szkoły w krajo-
braz, jak po bitwie.

 Mijały dni, a przed oczami 
wszystkich uczniów i  pracow-
ników szkoły wyrastały nowe 
elementy kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego: bieżnie, rzut-
nie, boiska do koszykówki, pił-
ki ręcznej i  siatkówki, kort te-
nisowy i  skocznie. Nie zabra-
kło deptaków, ławeczek i  try-
buny dla kibiców. Wymieniono 
również ogrodzenie wokół ca-
łego terenu szkoły. 
Oficjalne otwarcie kompleksu 
połączone z Dniem Sportu Szkol-
nego odbyło się 1 czerwca 2004 
roku.

Przy okazji rozbudowy do-
konano remontu elewacji sa-
li gimnastycznej, pomieszczeń 
gospodarczych i  szkolnej har-
cówki. Za zrealizowanie tej 
inwestycji wszyscy – ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice - by-
li wdzięczni władzom Miasta 
i Gminy Bogatynia.

Przy okazji rozbudowy po-
wstał – dzięki finansom rodzi-
ców i  zaangażowaniu nauczy-
cieli – mini ogród botanicz-
ny przed naszą szkołą. Rosnące 
tam drzewa i krzewy nieustan-
nie przypominają nam o upły-
wającym czasie i  niezmarno-
wanych środkach finansowych.

Przez 55 lat istnienia szkoły 
funkcję dyrektora kolejno peł-
nili: w  Szkole Podstawowej nr 
4 im. Gustawa Morcinka - pa-
ni Anna Danielkiewicz, pa-
ni Józefa Zaleska i  pani Tere-
sa Żelazo, po przekształceniu 
w  Publiczne Gimnazjum nr 1 
im. Mikołaja Kopernika - pan 
Mirosław Plichta, pani Iwona 
Hałas, a  obecnie pani Elżbieta 
Brożek.

A dzisiaj…
Kontynuując piękną trady-

cję wspaniałej poprzedniczki, 
czyli „Czwórki”, w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika od samego począt-
ku przede wszystkim realizu-
je się zadania określone w Sta-
tucie. Nasza szkoła umożliwia 
zdobycie wiedzy i  umiejętno-
ści niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia gim-
nazjum, a  także dokonania 
świadomego wyboru dalszego 
kierunku kształcenia naszych 
absolwentów. Szkoła zapew-
nia opiekę i wszechstronną po-
moc dla uczniów odpowiednio 
do ich potrzeb i  możliwości. 
Dysponujemy 20 gabinetami 
przedmiotowymi, salą gimna-
styczną, siłownią, kompleksem 
sportowo-rekreacyjnym, salą 
tenisową, biblioteką, czytelnią, 
świetlicą, gabinetem szkolne-
go pedagoga, gabinetem pielę-
gniarki i stołówką.

Atmosfera panująca w szko-
le jest przyjazna i  komfortowa 
dla uczniów. Dbamy o  prawi-
dłowy rozwój powierzonych 
nam wychowanków, zapewnia-
jąc odpowiednie warunki, sze-
rokie spektrum działań oraz 
wykwalifikowaną i  doświad-
czoną kadrę pedagogiczną, któ-
ra pomaga rozwijać zaintereso-
wania i  zdolności młodzieży, 
często zdobywającej laury nie 
tylko w naszym regionie, kraju, 
a nawet za granicą. 

Wśród wielu działań podej-
mowanych przez uczniów i na-
uczycieli należy wymienić 
sukcesy na polu dydaktyki i wy-
chowania, udział w konkursach, 
olimpiadach, turniejach i  pro-
jektach:

matematycznych, chemicz-
nych, geograficznych, tury-
styczno-krajoznawczych, te-
atralnych czy recytatorskich 
w języku polskim i angielskim 
oraz plastycznych, muzycznych 
i  sportowych. Na stałe w  ka-
lendarz szkoły wpisał się Pik-
nik Integracyjny, Święto Patro-
na Szkoły jako Szkolny Dzień 
Talentu, Pasowanie na Gimna-
zjalistę, Bal Gimnazjalny, Pro-
filaktyka Uzależnień, Szkolny 
Dzień Bezpieczeństwa, Targi 
Edukacyjne, Odyseja Umysłu, 
Międzynarodowy Parlament 
Dziecięco-Młodzieżowy NY-
SA czy współpraca z  partner-
ską szkołą Bruno-Burgel-Mit-
telschule z Weiswasser.

Czas oddany tradycjom, hoł-
dowaniu wartości ojczystych 
i narodowej historii poprzez or-
ganizowanie i udział w uroczy-
stościach państwowych, przy-
bliżających atmosferę ważnych 
dni, uczy patriotyzmu, przy-
należności, szacunku i  empa-
tii. Niezwykle uroczyście przy-
gotowujemy się także do świąt 
religijnych – oprawę stanowią 
wzruszające inscenizacje, strona  

muzyczna, dekoracje, a  przede 
wszystkim zapał i zaangażowa-
nie naszych uczniów. Współ-
pracujemy z  organizacjami 
i  stowarzyszeniami lokalnymi, 
z  Kombatantami i  Sybirakami, 
Bogatyńskimi Amazonkami, 
Klubem Nauczycielskim Izis, 
Miłośnikami Ziemi Bogatyń-
skiej, szkołami i przedszkolami, 
poradniami, biblioteką, domem 
kultury, Policją, Strażą Pożarną, 
Strażą Miejską, szpitalem.

Potrafimy także pomagać 
innym. Corocznie udzielamy 
się charytatywnie i  poprzez 
wolontariat. Zbieramy da-
ry dla najbardziej potrzebują-
cych, niesiemy radość ludziom 
chorym, biednym i  cierpią-
cym, angażujemy się w Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy, Caritas i Szlachetną Paczkę. 
Zbieramy żywność dla schro-
niska dla zwierząt.

Nauczyciele dbają o  uatrak-
cyjnienie zajęć dydaktycznych 
poprzez organizację wycieczek 
edukacyjnych i  rozwojowych, 
prowadzenie kół zaintereso-
wań oraz warsztatów, pozwa-
lających na sprawdzenie swojej 
wiedzy i  zdrową, motywującą 
rywalizację. Uczymy metoda-
mi nie tylko konwencjonalny-
mi, ale staramy się uatrakcyjnić 
przekaz wiedzy i umiejętności, 
a  przede wszystkim doskona-
le przygotować naszych wy-
chowanków do przyszłych wy-
zwań i zadań, jakie ma dla nich 
los i kolejne etapy edukacji.
Mamy świadomość, że rodzice, 
powierzając nam swoje dzieci, 
darzą nas zaufaniem, 

zatem starając się nie zawieść 
ich oczekiwań, dbamy także 
o bezpieczeństwo uczniów oraz 
ich zdrowie. Jesteśmy otwarci 
na współpracę, a  dobrem naj-
wyższym dla nas jest dobro 
dziecka.

Doświadczenie zdobyte 
w  minionych latach pozwoli 
nam zaplanować nowe i dosko-
nalsze przedsięwzięcia. Szcze-
gólnie teraz, kiedy uchwałą Ra-
dy Miasta i  Gminy Bogatynia 
ponownie staliśmy się Szko-
łą Podstawową nr 4 im. Mi-
kołaja Kopernika w  Bogatyni. 
To dla nas wszystkich ogrom-
ne wyzwanie, ale zadowolenie 
uczniów, rodziców i nauczycie-
li z  dotychczasowych działań 
są dobrą zapowiedzią dalszej 
współpracy.

Elżbieta Brożek - Dyrektor 
Publicznego Gimnazjum nr 1

55 lat minęło jak jeden dzień …
W tym roku kolejna szkoła z terenu Miasta i Gminy Bogatynia obchodzi 
swój dostojny jubileusz. Przybliżamy historię Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Gustawa Morcinka, później Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Ko-
pernika w Bogatyni, która obchodzi 55 – lecie istnienia. 
Prezentujemy najważniejsze momenty z życia szkoły, przypominamy dy-
rektorów i nauczycieli, społeczność szkolną, a także sukcesy i  osiągnięcia.
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Zwyczajowo, jak każdego roku, członkinie zespołu ludowego 
„Rozmaryn” z Markocic wzięły udział w prezentacji stołów wiel-
kanocnych i palm wielkanocnych. Tego roku konkurs pod nazwą 
„Mała Wielkanoc na Dolnym Śląsk” (33 edycja tego konkursu) 
odbył się 23 kwietnia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w My-
słakowicach.

Organizatorami konkur-
su była Lokalna Grupa Działa-
nia Partnerstwo Ducha Gór we 
współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Mysłakowicach, 
przy wsparciu Samorząd Woje-
wództwa Wrocławskiego. Ce-
lem konkursu była ochrona tra-

dycji kultury regionu, popula-
ryzacja zwyczajów i  obrzędów 
Świąt Wielkanocnych oraz in-
tegracja społeczności lokalnych 
wokół wartości kultury trady-
cyjnej. Konkurs poświęcony był 
prezentacji autentycznych trady-
cji, zwyczajów, obrzędów, które 

przekazywane są ustnie i stano-
wią ważną część tożsamości kul-
turowej. Ten najstarszy kulturo-
wy konkurs tradycji na Dolnym 
Śląsku zgromadził w  tym roku 
zespoły ludowe z naszego regio-
nu i gościnnie grupę z przygra-
nicznego Hirschwelde w  Niem-
czech. Uczestnicy konkursu pre-
zentowali: odpowiednio zaaran-
żowany stół wielkanocny wraz 
ze zwyczajowymi potrawami, 
przygotowanymi według tra-
dycyjnych regionalnych recep-
tur; palmę wielkanocną, któ-
rej kształt i materiały, z których 
została sporządzona musiały 
być zgodne z  przekazem trady-
cji regionalnych. W  ocenie sto-
łów wielkanocnych jurorzy brali 
szczególnie pod uwagę następu-
jące kryteria: zachowanie wier-
ności tradycji, prawidłowy do-
bór potraw przy zastosowaniu 
odpowiednich i regionalnych re-

ceptur, walory smakowe przygo-
towywanych potraw, nawiązują-
cych do dawnej kuchni świątecz-
nej, użycie odpowiednich roślin 
dekoracyjnych i  aranżacje cało-
ściowe stołów wielkanocnych. 

Prezentacje stołów wielka-
nocnych z  potrawami, zwycza-
jowymi święconkami przyozdo-
bione kwiatami świeżymi i  bi-
bułowymi, bukszpanem, palma-
mi, zdobionymi jajkami ocenia-
li specjaliści z zakresu etnologii 
i  gastronomii na czele z  etno-
grafem panem Henrykiem Du-
minem. Na stołach widać było 
baby wielkanocne, paschy, pa-
ski, mazurki, kołacze, wędliny 
i  pieczone mięsa oraz wiele in-
nych smakowitych potraw. Sto-
ły i  potrawy były przystrojone 
bukszpanem i dekoracjami spo-
rządzonymi z bibułowych kwia-
tów. Jury miało bardzo trud-

ny wybór degustując także żu-
ry, chrzanówki, zupy z pokrzyw 
i  nalewki sporządzane zwycza-
jowo przez poszczególne grupy. 
Podczas konkursu prezentowa-
ny był także przez uczestników 
repertuar pieśni, aranżacje oraz 
zwyczaje i obrzędy towarzyszące 
okresowi świątecznemu.

Głównym laureatem konkur-
su „Mała Wielkanoc Na Dolnym 
Śląsku” w Mysłakowicach został 
zespół „Rozmaryn” z Markocic, 
którego imponująca palma i bo-
gactwo potraw z wielu regionów 
zachwyciły jury i  publiczność. 
Grupa otrzymała główną na-
grodę konkursu „Złoty Smak”. 
Jednocześnie członkini zespołu 
„Rozmaryn” pani Irena Jarocka 
otrzymała jedną z przyznanych 
pierwszych nagród za potrawę 
„zupa z pokrzywy”.

mgr Barbara Gabryniewska

Mała Wielkanoc na Dolnym Śląsku

Tradycja, zwyczaje, 
obrzędy

W dniach 6 i 7 maja 2017 r., w Krzyżowej, rozegrany został finał 
wojewódzki XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Tu-
rystyczno-Krajoznawczego, w którym w trzech kategoriach wie-
kowych współzawodniczyły trzyosobowe drużyny - zwycięzcy 
eliminacji powiatowych. 

 W ramach turnieju rozegra-
ne zostały konkurencje: 
• Indywidualny test wiedzy 

składający się z 50 pytań kra-
joznawczych o  wojewódz-
twie dolnośląskim, podkar-
packim (gospodarz finału 
ogólnopolskiego) oraz o Pol-
sce, 10 z topografii, 10 z bez-
pieczeństwa w ruchu drogo-
wym oraz 10 z zasad udziela-
nia pierwszej pomocy.

• Drużynowy konkurs sama-
rytanki, w którym uczestni-
cy musieli wykazać się prak-
tycznymi umiejętnościami 
udzielenia pierwszej pomo-
cy.

• Turystyczne ABC, czy-

li praktyczny sprawdzian 
umiejętności przydatnych 
turyście, składający się z: 
rozpoznawania roślin i zwie-
rząt; rozpoznawania zabyt-
ków, atrakcji turystycznych 
województwa dolnośląskie-
go i  podkarpackiego; tere-
nowego toru przeszkód z grą 
azymutową; rozpoznawania 
minerałów, skał i  kamieni 
półszlachetnych.

• Turystyczny rower, w  ra-
mach której dwóch zawodni-
ków pokonywało kolarski tor 
przeszkód, jeden natomiast 
naprawiał rower.

• Turystyczny marsz na orien-
tację, konkurencja drużyno-

wa, w której zawodnicy mu-
sieli pokonać w terenie trasę 
wyznaczoną na mapie.

• Ocena uprawnień i  odznak 
turystycznych PTTK.
O  końcowej klasyfikacji de-

cydowała suma punktów zdo-
bytych w poszczególnych kon-
kurencjach. Powiat zgorzelec-
ki, we wszystkich kategoriach 
wiekowych reprezentowany był 
przez drużyny z Bogatyni, któ-
re po rozegraniu wszystkich 
konkurencji zdobyły miejsca:
• I  miejsce w  kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych - dru-
żyna MKKT „Tramp” Boga-
tynia LO, w składzie: Aman-
da Kleinschmidt, Oskar 
Adamski, Michał Leń-
ski. Opiekunowie: Aneta 
Dziurdź i  Katarzyna Kraw-
czenko. 

• III miejsce w kategorii szkół 
gimnazjalnych - drużyna 
MKKT „Tramp” PG1/PG2, 
w  składzie: Wojciech Lipo-
wicz i Bartosz Zasadzki z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1, 
Jakub Chorab z Publicznego 
Gimnazjum nr 2. Opiekuno-
wie: Aneta Dziurdź i  Kata-
rzyna Krawczenko.

• IV miejsce w kategorii szkół 
podstawowych - druży-
na Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni, w składzie: Mar-
celina Szymaniak, Kacper 
Krawczyk i  Wojciech Pająk. 
Opiekun: Sylwia Pająk.
Nasi reprezentanci wyróżni-

li się również w klasyfikacji in-
dywidualnej i zespołowej: 
• Michał Leński, w  kategorii 

szkół ponadgimnazjalnych, 
został najlepszym na Dol-

nym Śląsku krajoznawcą;
• Wojciech Lipowicz, Bartosz 

Zasadzki i Jakub Chorab by-
li najlepsi z  gry azymutowej 
i na torze przeszkód.
Zawodnicy z  gimnazjum 

i  szkoły ponadgimnazjalnej 
pokonali bezbłędnie trasę tu-
rystycznego marszu na orien-
tację oraz wypadli znakomicie 
podczas udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Drużyna MKKT „Tramp” 
Bogatynia LO reprezentować 
będzie województwo dolnoślą-
skim na finale ogólnopolskim, 
który odbędzie się w  dniach 
od 8 do 11 czerwca 2017 r. 
w  Ustrzykach Dolnych. Trzy-
majcie kciuki!

Relacja z konkursu:  
Katarzyna Krawczenko  

i Aneta Dziurdź 

Awans do finału centralnego 

45. OMTTK
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Tytuły zDolnego Ślązaka i  zDolnego Ślązaczka odebrało 316 
uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów z  Dolnego Śląska. 
Wszyscy są laureatami prestiżowego konkursu wiedzowego or-
ganizowanego od lat przez samorząd wojewódzki i  Dolnoślą-
skiego Kuratora Oświaty. 

W tym gronie znalazł się też 
uczeń naszego gimnazjum Ma-
teusz Milewski, który został 
trzykrotnym laureatem (z  ma-
tematyki, geografii, chemii) 
oraz dwukrotnym finalistą 

(z  biologii i  fizyki) konkursu. 
Podsumowaniem konkursu, 
w którym ogółem wzięło udział 
około 20 tysięcy uczniów by-
ła gala, która odbyła się w auli 
Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu. Najlepsi w  po-
szczególnych przedmiotach: ję-
zyku polskim, matematyce, fi-
zyce, historii, biologii, geogra-
fii i chemii odebrali z rąk Dol-
nośląskiego Kuratora Oświaty 
Romana Kowalczyka nagrody 
rzeczowe. Wszyscy wyróżnieni 
uczniowie będą mogli wybrać 
sobie dowolną szkołę wyższe-
go etapu kształcenia i na pew-

no zostaną do niej przyjęci. 
Gimnazjaliści oprócz tego byli 
zwolnieni z części matematycz-
no-przyrodniczej egzaminu 

gimnazjalnego. Wszyscy fina-
liści dostają dodatkowe punkty 
rekrutacyjne. Brawo Mateusz!

Ewa Wiśniewska

Uczeń PG1 w Bogatyni wśród najzdolniejszych na Dolnym Śląsku

Mateusz Milewski wyróżniony

Poniedziałek 
Punkt czynny: 
7:30-17:00

Wtorek 
Punkt czynny: 
7:30 – 15:30

Środa 
Punkt czynny:
7:30 – 15:30

Czwartek
Punkt czynny:
7:30 – 15:30

Piątek 
Punkt czynny:
7:30 – 14:00

W godzinach otwarcia  
(7:30 do 17:00)
Udzielanie informacji mieszkańcom 
przez konsultanta Miasta i  Gminy 
Bogatynia nt. placówek leczniczo – 
terapeutycznych oraz świadczonej 
przez Punkt pomocy w zakresie roz-
wiązywania problemów uzależnień. 
W tym dniu przyjmuje:
Certyfikowany przez Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii Specjalista 
Terapii Uzależnień – 
mgr Adam Balcer

od godz. 15:00 do 16:00
Konsultacje specjalistyczne:

 y Wstępne rozpoznanie problemu 
Klienta i ocena sytuacji życiowej.

 y Informowanie Klientów o  możli-
wych formach pomocy świadczo-
nych przez punkt: grupy wspar-
cia, konsultacje specjalistyczne, 
warsztaty profilaktyczne.

 y Motywowanie Klientów do udzia-
łu w grupach wsparcia i warszta-
tach profilaktycznych prowadzo-
nych przez Punkt.

 y Pomoc Klientom – osobom uza-
leżnionym od substancji psycho-
aktywnych w  ustalaniu miejsc 
w  placówkach leczniczo-terapeu-
tycznych oraz oddziałach detok-
sykacyjnych

od godz. 16:00 do 17:00
 y Grupa wsparcia dla młodzieży/ 
warsztaty.

W godzinach otwarcia  
(7:30 do 15:30)
Udzielanie informacji mieszkańcom przez konsul-
tacnta Miasta i Gminy Bogatynia nt. placówek lecz-
niczo – terapeutycznych oraz świadczonej przez 
Punkt pomocy w  zakresie rozwiązywania proble-
mów uzależnień. 
W tym dniu przyjmuje:
Psycholog, Rekomendowany Psychoterapeuta 
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii 
Integratywnej, w trakcie procesu certyfikacji. 
Terapeuta biofeedback – 
mgr Tomasz Dudziński

od godz. 8:00 do 10:00
 y Wstępne rozpoznanie problemu Klienta i  ocena 
sytuacji życiowej.

 y Informowanie Klientów o  możliwych formach 
pomocy świadczonych przez punkt: grupy 
wsparcia, konsultacje specjalistyczne, warszta-
ty profilaktyczne.

 y Motywowanie Klientów do udziału w  grupach 
wsparcia i warsztatach profilaktycznych prowa-
dzonych przez Punkt.

 y Pomoc Klientom – osobom uzależnionym od 
substancji psychoaktywnych w ustalaniu miejsc 
w  placówkach leczniczo-terapeutycznych oraz 
oddziałach detoksykacyjnych

 y Konsultacje psychologiczne dla osób współuza-
leżnionych.

od godz. 17:00 do 17:45
 y Pełnienie dyżuru telefonicznego w Punkcie (j.w.) 
 y Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzyso-
wych.

od godz. 17:45 do 19:00
 y Warsztaty rozwoju osobistego dla osób wycho-
dzących z uzależnienia (w tym: trening grupowy 
nauki zachowań asertywnych).

W godzinach otwarcia  
(7:30 do 15:30)
Udzielanie informacji mieszkańcom przez konsultanta Miasta i  Gminy 
Bogatynia nt. placówek leczniczo – terapeutycznych oraz świadczonej 
przez Punkt pomocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 
W tym dniu przyjmuje :
Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii Specjalista Terapii Uzależnień – 
mgr Leopold Lisicki

od godz. 9:00 do 13:30
 y Wstępne rozpoznanie problemu Klienta i ocena sytuacji życiowej.
 y Informowanie Klientów o możliwych formach pomocy świadczonych 
przez punkt: grupy wsparcia, konsultacje specjalistyczne, warsztaty 
profilaktyczne.

 y Motywowanie Klientów do udziału w grupach wsparcia i warsztatach 
profilaktycznych prowadzonych przez Punkt.

 y Pomoc Klientom – osobom uzależnionym od substancji psychoak-
tywnych w  ustalaniu miejsc w  placówkach leczniczo-terapeutycz-
nych oraz oddziałach detoksykacyjnych

oraz
Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii Specjalista Terapii Uzależnień – 
mgr Błażej Staniewski

od godz. 16:30 do 18:00
Pełnienie dyżuru telefonicznego w Punkcie:

 y Udzielanie informacji mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia nt. pla-
cówek leczniczo – terapeutycznych oraz świadczonej przez Punkt po-
mocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 

 y Konsultacje specjalistyczne (j.w.)

od godz. 18:15 do 20:00
 y Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i szkodliwie używających sub-
stancji psychoaktywnych. 

od godz. 18:15 do 20:00
Pełnienie dyżuru telefonicznego w Punkcie (j.w)

W godzinach otwarcia  
(7:30 do 15:30)
Udzielanie informacji mieszkań-
com przez konsultanta Miasta 
i Gminy Bogatynia nt. placówek 
leczniczo – terapeutycznych 
oraz świadczonej przez Punkt 
pomocy w  zakresie rozwiązy-
wania problemów uzależnień. 

W tym dniu pełni dyżur tele-
foniczny (nr tel.: 783 295 470):
Koordynator Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii, Certyfikowany 
przez Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii Specjalista 
Terapii Uzależnień –  
mgr Krzysztof Witkowski

od godz. 9:00 do 15:00
 y Wstępne rozpoznanie pro-
blemu Klienta i zaoferowanie 
adekwatnej formy wsparcia/
konsultacji.

 y Udzielanie informacji miesz-
kańcom Miasta i  Gminy Bo-
gatynia (Klientów) o  moż-
liwych formach pomocy 
świadczonych przez Punkt: 
grupy wsparcia, konsultacje 
specjalistyczne, pomoc psy-
chologiczna, warsztaty pro-
filaktyczne.

W godzinach otwarcia  
(7:30 do 14:00)
Udzielanie informacji mieszkańcom przez 
konsultanta Miasta i  Gminy Bogatynia 
nt. placówek leczniczo – terapeutycz-
nych oraz świadczonej przez Punkt pomo-
cy w  zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień. 
W tym dniu przyjmuje:
Certyfikowany przez Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
Specjalista Terapii Uzależnień – 
mgr Leopold Lisicki

od godz. 16:30 do 17:45
 y Wstępne rozpoznanie problemu Klienta 
i ocena sytuacji życiowej.

 y Informowanie Klientów o  możliwych 
formach pomocy świadczonych przez 
punkt: grupy wsparcia, konsultacje spe-
cjalistyczne, warsztaty profilaktyczne.

 y Motywowanie Klientów do udziału 
w grupach wsparcia i warsztatach profi-
laktycznych prowadzonych przez Punkt.

 y Pomoc Klientom – osobom uzależnio-
nym od substancji psychoaktywnych 
w  ustalaniu miejsc w  placówkach lecz-
niczo-terapeutycznych oraz oddziałach 
detoksykacyjnych

 y Motywowanie osób współuzależnio-
nych do udziału w grupach wsparcia.

od godz. 18:15 do 19:30
 y Grupa wsparcia dla osób współuzależ-
nionych (skierowana do żon, mężów, 
partnerów osób współuzależnionych od 
substancji psychoaktywnych)

Koordynator: Krzysztof Witkowski 
ul. Daszyńskiego 29, (budynek PEC/ wejście od strony podwórza), e-mail.: punkt@bogatynia.pl telefon: 75 611 61 63

Harmonogram Pracy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  
ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

czynny jest w dniach: 

Poniedziałek: od godziny 7:30 do 17:00*; (od 15:00 do 17:00 – konsultacje specjalistyczne oraz grupa wsparcia dla młodzieży)

Wtorek: od godziny 7:30 do 15:30*; (od 8:00 do 10:00 – konsultacje specjalistyczne, od 17:00 do 19:00 – wsparcie psychologiczne oraz warsztaty rozwoju oso-
bistego)

Środa: od godziny 7:30 do 15:30*; (od 9:00 do 13:30 i od 16:30 do 18:00 – konsultacje specjalistyczne oraz od 18:00 do 20:00 grupa wsparcia i od 20:00 do 20:30 
- dyżur telefoniczny)

Czwartek: od godziny 7:30 do 15:30*; (od 11:00 do 15:00 również dyżur telefoniczny)

Piątek: od godziny 7:30 do 14:00*; (od 16:30 do 17:45 – konsultacje specjalistyczne oraz od 18:15 do 19:30 grupa wsparcia dla osób współuzależnionych)

Dyżury telefoniczne pod numerem tel.: 783 295 470 lub 75 611 61 63 

w godzinach otwarcia Punktu.

* Udzielanie informacji mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia nt. placówek leczniczo – terapeutycznych oraz świadczonej przez Punkt pomocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
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13 maja 2017 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
już po raz dziesiąty odbył się Festiwal Nauki i Zabawy, czyli „Ma-
jówka u Sobieskiego”, którą organizują nauczyciele, uczniowie, 
rodzice zrzeszeni w Radzie Rodziców i w Stowarzyszeniu Przyja-
ciół ZSPiG JAN III i DZIECI oraz przyjaciele szkoły, różne instytu-
cje, które na co dzień współpracują z naszą placówką. 

Imprezę rozpoczęła Dyrek-
tor szkoły pani Grażyna Jarosz, 
która przywitała wszystkich go-
ści. Tradycyjnie już na przedsta-
wienie pt.: „Awantura na trzy fa-
jerki” autorstwa Jolanty Kapicy, 
której scenariusz udoskonalili 
A. Mroczka-Goździak, W. Sta-
wicka-Czerska, R. Kotlarek, E. 
Wilkiel, K. Oparka, E. Pruch-
nicki, zaprosili Marysieńka - N. 
Chodzińska i  Jan III Sobieski 
- F. Majewski, uczniowie klasy 
trzeciej. W role charakterystycz-
nych detektywów wcielili się też 
A. Kurasiewicz, M. Hyrlicka, J. 
Kacperski, T. Kron, P. Sawicki, 
J. Olczak, M. Hęś, D. Głogow-
ski, Sz. Kurantowicz, J. Dzie-
dzina, M. Dziedzina, Sz. Kazior, 
M. Dehmel, D. Latawiec, W. Ja-
strzębski. Niesfornych uczniów 
grali M. Wilkiel, D. Kowalski, T. 
Nietrzeba i  B. Kiełbowicz. Ca-
łość komentowali: J. Czerska, 
K. Czerniakowska, J. Cichol-

ski, N. Modrzyński. Nad stroną 
techniczną czuwał niezastąpio-
ny J. Żądeł. Występy uczniów, 
rodziców, nauczycieli i  pracow-
ników szkoły przemyciły walo-
ry wychowawcze: warto pomy-
śleć o  konsekwencjach, zanim 
podejmie się jakiekolwiek de-
cyzje, by nie skrzywdzić przy-
jaciół. Bogata dekoracja autor-
stwa E. Gałuszki, J. Oparki i K.
Kosteckiej jak zwykle zachwyci-
ła. Wielu uczniów brało udział 
w  przedsprzedaży biletów na 
przedstawienie i wśród nich roz-
losowano nagrody: czekolado-
wy klucz francuski oraz tablet. 
Zwycięzców wyłonili uczniowie, 
którzy wcielili się w role Jana III 
Sobieskiego i Marysieńki.

Po występach kabaretowych 
przyszedł czas na degustację ju-
bileuszowego tortu, którego au-
torem byli państwo Raczyńscy, 
a jego obstawę stanowił M. Dra-
pała. Wszyscy chętni mogli go 

skosztować, by poczuć smak at-
mosfery naszej majówki.

Ideą „Majówki u  Sobieskie-
go” jest wspólne spędzanie cza-
su całych rodzin. Uatrakcyj-
niają ją lekcje pokazowe, dys-
cypliny sportowe i  inne działa-
nia. W  tym roku postawiliśmy 
na ekologię, zdrowe żywie-
nie, pierwszą pomoc i  profilak-
tykę. Byli z  nami: OSP Pora-
jów, OSP Sieniawka, stowarzy-
szenie Amazonki, ZOZ w  oso-
bie L. Wicik, Koło Gospodyń 
Wiejskich z  Porajowa pod egi-
dą Z. Modrzyńskiej, Bibliote-
ka Publiczna i E. Drapała, OSiR 
i  BOK. Pomagali wolontariusze 
z  Liceum Ogólnokształcącego 
w Bogatyni pod opieką dyrekto-
ra szkoły B. Lipowicz i z Zespo-
łu Szkół Zawodowych z Bogaty-
ni, których uczennice kreowały 
również wspaniałe fryzury ku 
uciesze dzieci i młodzieży.

Było mnóstwo atrakcji; lekcje 
pokazowe: spotkanie z  legendą 
(M. Liszkowska-Król), matema-
tyczne łamigłówki (H. Pruch-
nicka, W.Stawicka-Czerska, N. 
Górowska, A. Tyrek-Zwolińska), 
doświadczenia chemiczne (D. 
Mikulska), wirtualna podróż 
po Korei Południowej w wyko-
naniu absolwentki S.Trzonkow-
skiej, przedstawienie w  języku 
niemieckim (T. Kron), ćwicze-
nia rozwijające (M. Senetra, A. 
Mroczka-Goździak), szachowe 
rozgrywki (M. Michniewicz). 
Ponadto dowiedzieliśmy się, jak 
się zdrowo odżywiać (M. Mi-
siewicz, M. Nietrzeba), prezen-
tującą była absolwentka A.Goć-
ko. Można było zdobyć tytuł 

celnego Robin Hooda, strzela-
jąc z broni pod czujnym okiem 
państwa Strzykałów. Jak udzielić 
pierwszej pomocy i edukację dla 
bezpieczeństwa zaprezentowa-
li niezastąpieni strażacy. Orygi-
nalne konkurencje sportowe za-
proponowali T. Krzos, J. Kacper-
ski oraz klub LKS Zjednoczeni. 

Malowaliśmy ekologiczne tor-
by i tworzyliśmy grawer na szkle 
(A. Głuc, P. Bancerz, C. Kurato-
wicz, W. Zychowicz). Mogliśmy 
porozmawiać z  kierowcą jeepa, 
quada i wozów strażackich oraz 
zwiedzić te samochody. Próbo-
waliśmy też swojego szczęścia 
w  kiermaszu różności (E. Ma-
ryniewska, A. Szura-Czerniaw-
ska). Chętni mogli skosztować 
owoców w czekoladzie, a niektó-
rzy nawet zmienić swoją fizjo-
gnomię. Dla odważnych w pro-
pozycji był również trening per-
sonalny – jak ćwiczyć w zaciszu 
domowym, by efekt był bombo-
wy (M. Kapica).

Zapewniliśmy również sma-
kołyki. Popcorn, faworki, cia-
sto, hot-dogi, zapiekanki, swoj-
ski chleb, smalec, ogórki, bigos, 
kiełbaski... mnóstwo smaków 

i  mnóstwo zapachów do poko-
nania.

Dokumentował wszystko 
nasz absolwent O. Stefaniak. Po-
magali przy przygotowywaniu 
imprezy i podczas jej przebiegu 
nasi gimnazjaliści i pracownicy 
szkoły.

Odbyły się licytacje tortów 
upieczonych przez sekretarza 
Stowarzyszenia JAN III i DZIE-
CI E. Pruchnickiego oraz na-
szą absolwentkę Ilonę Daniluk. 
Szczęśliwymi nabywcami zostali 
pani Burmistrz M. Oleksak, Na-
czelnik Wydziału Edukacji, Kul-
tury i  Komunikacji Społecznej 
M. Peremicki oraz T. Kozłow-
ski i M. Teowicki przedstawiciele 
Off-Road Team Bogatynia.

Na zakończenie wszyscy 
uczniowie, którzy aktywnie 
spędzili czas ze swoimi rodzi-

Festiwal Nauki i Zabawy

Jubileuszowa „Majówka u Sobieskiego”
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cami brali udział w  losowaniu 
nagród. Sponsorami w  tym ro-
ku byli Andrzej Grzmielewicz – 
Burmistrz Miasta i  Gminy Bo-
gatynia, Tomasz Korniak – Rad-
ny Rady Miejskiej w  Bogatyni, 
Bożena Mazowiecka – Dyrek-
tor BOK w  Bogatyni, Konrad 
Wysocki – Dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Bogaty-
ni, KDM – Dariusz Żądeł, Mi-
łosz Żądeł, DK Partner – Dawid 
Szumiło i  Krzysztof Kamiński, 
Tomasz Froński – Sołtys Sołec-
twa Porajów, Radosław Sawic-
ki – Sołtys Sołectwa Sieniawka, 
Mirosław Nowak – Sołtys Sołec-
twa Kopaczów, OSP Sieniawka – 
Artur Siwak, OSP Porajów – Ka-
mil Czerniakowski, Pan Walde-
mar Motyka, Koło Strzeleckie 
Zdzisław Strzykała, Księgarnia 
Nova Jolanta i  Rafał Kowalscy, 
„To & Ovo” Mariola Walter, Ko-
ło Gospodyń Wiejskich w Pora-
jowie – Zofia Modrzyńska, Ko-

szykarski Klub Sportowy  „Tu-
rów Zgorzelec” S.A., LKS Zjed-
noczeni, Biuro Podróży Orbi 
– Tur - Małgorzata i  Wiesław 
Paszkowscy, Państwo Nietrze-
bowie, Państwo Raczyńscy, Pani 
Mirosława Liszkowska – Król, 
Pani Dorota Danieluk, Pani Ewa 
Rdzanek, Państwo Ewa i  Wie-
sław Mochnalowie, Pani Syl-
wia Fijałkowska, Pani Agniesz-
ka Goćko, Pani Iwona Ziaja, Pan 
Edward Pruchnicki, Pani Iwo-
na Borowska, Pani Danuta Mi-
kulska, Pani Joanna Sadowska, 
Pani Anna Marzec, Pani Anita 
Wójcik, Pani Sylwia Hołdowska, 
Pani Agnieszka Głuc, Pani An-
na Szumiło, Pani Ilona Daniluk, 
Pani Martyna Kapica oraz Rady 
Rodziców wszystkich klas.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy swym zaangażowaniem 
i pracą wzbudzili uśmiech w ser-
cach dzieci.

ZSPiG w Porajowie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni

serdecznie zaprasza

X OLIMPIADA
SPORTOWA

PRZEDSZKOLAKÓW
 27 MAJA 2017 r. godz. 11:00

stadion OSiR ul.Białogórska 28 w Bogatyni

PROGRAM:

godz. 11:00 wyruszenie sztafety z ogniem olimpijskim spod UMiG Bogatynia

godz. 11:15 uroczyste otwarcie, zapalenie znicza olimpijskiego, wypuszczenie balonów

godz. 11:30 rozpoczęcie konkurencji olimpijskich

godz. 14:30 - 15:00  uroczyste zakończenie


       








    

     

      



      
    







Fo
t.

 O
kt

aw
ia

n 
S
te

fa
ni

ak
Fo

t.
 O

kt
aw

ia
n 

S
te

fa
ni

ak
Fo

t.
 O

kt
aw

ia
n 

S
te

fa
ni

ak
Fo

t.
 O

kt
aw

ia
n 

S
te

fa
ni

ak



10 w w w . b o g a t y n i a . p l w w w . b o g a t y n i a . p lNr 3 (83) maj 2017

V edycja Biegu Twardziela oraz I  edycja Nocnego Biegu Twar-
dziela już za nami! W niedzielę 30 kwietnia oraz w poniedziałek 
1 maja bogatyńska Arena Motocross zamieniła się w prawdziwy 
poligon dla wszystkich miłośników biegów terenowych, prze-
szkód, adrenaliny oraz dobrej zabawy. 

I Nocny Bieg Twardziela wy-
startował 30 kwietnia o godzi-
nie 22.00. Od pierwszych me-
trów na zawodników czekały 
same niespodzianki w  postaci 
kąpieli błotnych, drutów kol-
czastych, przeszkód umiesz-
czonych w lesie, czy też specjal-
nie wydrążonych tuneli. Za-
wodnicy przez około 2 godziny 
dzielnie walczyli na trasie, któ-
ra liczyła 3,5 km.

V edycja Biegu Twardziela 
wystartowała 1 maja. Od wcze-
snych godzin porannych w biu-
rze zawodów pojawiali się za-
wodnicy najpierw kategorii 
dziecięcych, a  następnie kate-
gorii seniorskich. Jako pierwsi 
na starcie zameldowali się ma-
li twardziele, którzy walczyli 
na specjalnie dla nich przygo-
towanym odcinku o długości 1 
km. Dla najmłodszych była to 
doskonała okazja, aby spraw-
dzić swoje możliwości i poznać 
smak rywalizacji sportowej.

Seniorzy wystartowa-
li w  dwóch kategoriach Open 

oraz Elite. Na bardzo wyma-
gającą trasę wyruszyli w okoli-
cach godziny 13.00. Niemal 11 
km i ponad 60 przeszkód – tak 
w dużym skrócie można scha-
rakteryzować trasę V Biegu 
Twardziela. Wszyscy dobiega-
jący na metę mówili jednogło-
śnie, że trasa była przygotowa-
na perfekcyjnie i  co więcej, jej 
poziom trudności był napraw-
dę bardzo wysoki. Co warte 
uwagi na starcie pojawili się za-
wodnicy z  różnych stron Pol-
ski, a  wśród nich czołowi za-
wodnicy biegów terenowych 
Rafał Kasza oraz Kamil Pup-
kowski.

Niemal od razu wystartowa-
ły przygotowania do VI edycji 
Biegu Twardziela. Dlatego już 
dziś zapraszamy do treningów, 
a  w  następnej kolejności do 
udziału! Organizatorzy zapew-
niają, że atrakcji nie zabraknie!

Organizatorzy składają rów-
nież szczególne podziękowa-
nia dla: Burmistrza Miasta 
i  Gminy Bogatynia Andrze-

ja Grzmielewicza, Skarbni-
ka Gminy Bogatynia Andrze-
ja Remiana, Prezesa Zarzą-
du Bogatyńskich Wodociągów 
i  Oczyszczalni S.A. Dariusza 
Daraża, Dyrektora Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji w  Bogaty-
ni Konrada Wysockiego, Sieci 
Klubów Fitness „CityFit” Wro-
cław, Radnych Rady Miejskiej 
w Bogatyni Roberta Flaka i Ja-
rosława Woźnickiego, Preze-
sa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Bogatyni Krzysztofa Susz-
czyńskiego, Izabeli Gałek „Iza-
med”, Prezesa Zarządu Stowa-
rzyszenia Królewska Dolina - 
Górnołużycki Działoszyn Kry-
styny Proch, NSZZ Solidarność 
KWB Turów, NSZZ Pracow-
ników Ruchu Ciągłego, NZZE 
KWB Turów, Restauracji „Ho-
ker”, K5 Tomasz Kubica i  Pa-
weł Chorab, ZZPRC Elektrow-
ni Turów, Firmy Mada Moto, 
Firmy „Magoja” Jan Drozdow-
ski, Redakcji Art Radio Boga-
tynia oraz Telewizji Bogatynia, 
Członków Klubu BKM Cross 
oraz ekipy „Twardziele Team 
Bogatynia”.

Dokładne wyniki można 
odnaleźć na stronie www.data-
sport.pl

Ekstremalny Bieg w Bogatyni

V Bieg Twardziela
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II Międzynarodowy Festiwal Sportu Bogatynia 2017 przeszedł do 
historii. W sobotę 8 kwietnia sportowcy niemal w każdym wieku 
rywalizowali w konkurencjach, zarówno drużynowych, jak i indy-
widulanych. Festiwal rozpoczął się o godzinie 9.00 w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni. 
Po oficjalnych przemówieniach zaproszeni goście oraz publicz-
ność odsłuchali hymnów Polski, Czech i Niemiec zagranych przez 
Zakładową Orkiestrę Dętą Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Podczas II Międzynarodowe-
go Festiwalu Sportu zawodnicy 
zmagali się z takimi dyscyplina-
mi jak: badminton, tenis stołowy, 
piłka nożna, siatkówka, street-
ball, zawody pływackie, szacho-
we, czy też maswrestling i pod-
ciąganie na drążku, wyciskanie 
sztangi leżąc a także kręgle .

II Międzynarodowy Festiwal 
Sportu zakończył się Galą roz-
dania nagród, na której wszyscy 
zwycięzcy odebrali medale, dy-
plomy i  nagrody rzeczowe. Po-
nadto specjalnie z okazji zakoń-
czenia drugiej edycji Festiwa-
lu wystąpili znakomici goście, 
którzy swoim talentem i  umie-

jętnościami zachwycali licznie 
zgromadzoną publiczność. Pa-
ni Natalia Grzyb oraz Gabrie-
la Bregin zaprezentowały pokaz 
artystyczny fitness. Wojciech 
Wierzbicki razem ze swoim tre-
nerem Krzysztofem Szyrmą za-
demonstrowali pokazową walkę 
w  formule K-1. Klub Sportowy 
„Grom” Bogatynia Taekwon-
do przedstawił pokaz spraw-
ności i  umiejętności swoich za-
wodników oraz różne techni-
ki samoobrony. Jako ostatni na 
scenie wystąpił Pan Arkadiusz 
Gwizdała – bańkarz iluzjoni-
sta, przedstawiając pełne wra-
żeń przedstawienie artystyczne.

Organizatorzy gratulują 
wszystkim uczestnikom czystej 
sportowej rywalizacji z  zacho-
waniem zasad fair-play i  zapra-
szają na III Międzynarodowy 
Festiwal Sportu, który odbędzie 
się wiosną 2018 roku.

Dzień pełen wrażeń

Międzynarodowy 
Festiwal Sportu
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W czwartek 1 czerwca o godz. 16.00 w Kinie „Kadr 3D” na naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy będzie czekać wspania-
ła niespodzianka!

Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci do Kina „Kadr 
3D” na wyjątkową projekcję baj-

ki „Trolle” (godz. 16.00, dub-
bing, 2D). Wejściówki do ode-
brania w  sekretariacie w  godz. 

8:00 – 15:00. Seans jest przy-
gotowywany specjalnie z  my-
ślą o  najmłodszych mieszkań-
cach naszej gminy z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka. 
Po filmie zapraszamy wszystkie 

dzieci na Dziecięcy Plac Zabaw 
do sali tanecznej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury na niesa-
mowite atrakcje i pełne niespo-
dzianek zabawy! Wstęp wolny! 
Zapraszamy! 

W  czwartek, 25 maja 2017 r. 
o  godz. 18.00 w  sali widowi-
skowej Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury z  okazji Dnia Dzia-
łacza Kultury odbędzie się wy-
stęp Kabaretu Hrabi z  progra-
mem „Tak, że o”. 

Kabaret Hrabi powstał pod 
koniec 2002 roku i  jest jednym 
z  najbardziej rozpoznawalnych 
kabaretów w  Polsce. Tworzą go 
Joanna Kołaczkowska, Tomasz 
Majer, Dariusz Kamys i  Łukasz 
Pietsch. Program „Tak, że  o”, to 
spotkanie z klasyką czyli źródłem 
kabaretu. Serdecznie zapraszamy 

już 25 maja o godzinie 18.00 do 
sali widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury na dużą por-
cję uśmiechu i niebanalnego hu-
moru. Bilety w cenie 40 zł do na-
bycia w kasie i sekretariacie BOK. 
Do zobaczenia z uśmiechem!

Kabaret Hrabi w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Dzień Działacza 
Kultury

Bogatyński Ośrodek Kultury

Dzień Dziecka z Kinem KADR 3D

Prosimy o  kontakt wszyst-
kich: osoby prywatne, stowa-
rzyszenia, byłych pracowników 
i inne organizacje, którzy chcą 
podzielić się wiedzą, dokumen-
tami, informacjami, zdjęciami, 
zapiskami, wycinkami praso-
wymi związanymi z  historią 

przemysłu w  naszym regionie 
(transport, kolej, zakłady prze-
mysłowe, produkcyjne, bu-
downictwo). Zebrane materia-
ły przyczynią się do stworzenia 
międzynarodowego archiwum, 
w którym zgromadzone zosta-
ną szeroko pojęte informacje 

dotyczące Euroregionu Nysa. 
Kontakt: Bogatyński Ośrodek 
Kultury, Monika Gąsiorowska 
- specjalista ds. organizacyj-
no-administracyjnych. Tel.: 75 
773 25 22 wew. 34, 506 060 556, 
e-mail: bokbogatynia@o2.pl.
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DYPLOM

MAMY
dla najwspanialszej

IMIĘ I NAZWISKO MAMY

Twoje dziecko

Kochana Mamo, w dniu Twojego święta dziękuję za 

troskę i mądrość, za miłość i wyrozumiałość, które 

otrzymuję od Ciebie każdego dnia. Jesteś 

najwspanialszą, najukochańszą Mamą na świecie. Życzę 

Ci zdrowia, sił i codziennej radości. Bądź zawsze 

uśmiechnięta i szczęśliwa. Oby nigdy nie zabrakło Ci  

optymizmu i cierpliwości. 

Kocham Cię najmocniej na świecie.

#

#

#

Drodzy Czytelnicy, pamiętajcie, że 26 maja obchodzimy szczególne święto - Dzień Mat-

ki. Z tej okazji chcemy pomóc Wam w przygotowaniu wyjątkowej niespodzianki dla 

Mamy. Przygotowaliśmy dla Was specjalny upominek „Dyplom dla najwspanialszej ma-

my”. Wypełnijcie go, wytnijcie i podarujcie Mamie w dniu Jej święta z uśmiechem na twarzy.

Dzień Matki to wyjątkowe święto, które wyraża nasz szacunek, miłość i pamięć, to okazja, by 

docenić Mamy i podziękować im za trud wychowania.



14 w w w . b o g a t y n i a . p l w w w . b o g a t y n i a . p lNr 3 (83) maj 2017 #

Kocham Cię
i dziękuję Ci za:

Cierpliwość

Uśmiech

Troskę

Bezinteresowność

Poświęcenie

Wsparcie

Mądrość

Opiekę

Bezgraniczną
miłość

Groźną
minę

Dobre słowo

Czułe 
gesty

Kieszonkowe

WrażliwośćWiarę
we mnie

Pyszne ciasta

Opowiadane bajki 
i śpiewane piosenki

Wspólne tajemnice

Cenne rady

#

#

#
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Chodź Wigancice Żytawskie zniknęły z  mapy gminy Bogaty-
nia w 1999 roku to pamięć o tym miejscu jest nadal bardzo ży-
wa. W sobotę 13 maja odbył się IX zjazd mieszkańców Wigancic 
i Strzegomic. 

Spotkanie rozpoczęło się 
kilka minut po godzinie 14.00 
od przywitania zaproszonych 
gości oraz przybyłych biesiad-
ników. Zaraz po obiedzie na-
stąpił bardzo ważny element, 
który na stałe wpisał się w sce-
nariusz corocznych spotkań, 
mianowicie symboliczne prze-
kazanie sprawowania urzędu 
Sołtysa wsi Wigancice. Na po-

czątek ustępujący Sołtys przed-
stawił bardzo humorystycz-
ne sprawozdanie ze „swojej ka-
dencji”, po czym nastąpił wy-
bór nowej władzy. Zgłoszono 
5 kandydatów. Każdy z  nich 
miał do wykonania 3 zadania, 
po których nagradzany był bra-
wami przez pozostałych go-
ści. Ten z  kandydatów, któ-
ry w  końcowym rozrachunku 

otrzymał najwięcej braw stawał 
się Sołtysem na nową kadencję. 
Tegoroczny wybór padł na Pa-
nią Bożenę Ławniczak, która 
będzie sprawowała władzę do 

kolejnego, X Zjazdu mieszkań-
ców Wigancic.

Spotkanie zakończyło się 
wspólnym biesiadowaniem 
i zabawą.  

Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Domu Dziennego Poby-
tu dla Osób Niepełnosprawnych i Seniorów w Bogatyni 10 ma-
ja zamieniła się w prawdziwą pracownię warsztatową. Członko-
wie Koła już po raz kolejny pokazali, że „chcieć to móc”, tworząc 
przez kilka godzin wikliniarskie dzieła. 

Pomysłowość, cierpliwość 
i  wielki zapał w  efekcie przy-
niosły ciekawe prace. Własno-
ręcznie wykonane i  ozdobio-
ne zostały koszyki z  wikliny. 
Bogatyńska grupa do wspól-
nej zabawy zaprosiła przyjaciół 
z  „Lebenshilfe” Görlitz, z  któ-
rymi od lat prowadzi współ-
pracę. Cyklicznie organizowa-
ne wspólne warsztaty i spotka-
nia są doskonałą okazją do wy-
miany doświadczeń, wspólne-
go spędzenia czasu, ale również 
dobrej zabawy w miłym towa-
rzystwie.

Warto podkreślić, iż tego 
rodzaju działalność może być 
sposobem nie tylko na miłe 

spędzenie czasu, ale także roz-
wijanie umiejętności.

Członkowie Koła Pomocy 
Dzieciom i  Młodzieży Niepeł-
nosprawnej w  Bogatyni skła-
dają serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które po-
mogły zorganizować warszta-
ty, a także wsparły to przedsię-
wzięcie. 

Aktywne działania

Warsztaty 
wikliniarskie

IX zjazd mieszkańców Wigancic

Pamięć wciąż żywa

Kwiecień i  maj obfitowały w  Bibliotece Publicznej w  Bogaty-
ni w wiele ciekawych wydarzeń. 23 kwietnia to Światowy Dzień 
Książki. Z tej okazji przygotowaliśmy wystawę fotografii „Sleeve-
face czyli ożywić książkę”. W holu biblioteki zaprezentowaliśmy 
zdjęcia zrobione w zabawnej konwencji sleeveface, wykorzystu-
jąc okładki poczytnych książek. Wystawa spotkała się z dużym 
entuzjazmem, zwłaszcza młodszych czytelników. 

Od 8 do 15 maja trwał Ty-
dzień Bibliotek. Jest to organi-
zowana od 2004 roku przez Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich inicjatywa, mająca na ce-
lu promowanie książek, czytel-

nictwa i  bibliotek. W  ramach 
obchodów tego święta Bibliote-
ka Publiczna w Bogatyni zorga-
nizowała kiermasz „Książka za 
Złotówkę”. Ta impreza, odby-
wająca się u nas każdego roku, 

cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem. Tym razem czytelni-
cy również dopisali. Po dwóch 
dniach sprzedaży, 11 i  12 ma-
ja, zakończyliśmy kiermasz im-
ponującym wynikiem. 217 osób 
kupiło 1056 książek. Rekordzi-
sta zabrał do domu aż 43 tytuły.

W  trakcie trwania kierma-
szu czytelnicy wpisywali na 
specjalnie przygotowane arku-
sze papieru swoje odpowiedzi 
na pytanie: Dlaczego lubisz bi-
bliotekę? Oto niektóre z  nich: 
„Bo jesteście wspaniali i  dla 
wszystkich”, „Bo jest duży wy-
bór nowości”, „…lubię, bo to 
fajna alternatywa do kupowa-
nia książek”, „bo są tu najlep-
sze bibliotekarki na świecie!”. 
Po kiermaszu arkusze wywiesi-
liśmy w holu wystawowym Bi-
blioteki. Będzie można je obej-
rzeć do końca czerwca. Zapra-
szamy serdecznie!

Tydzień Bibliotek

Światowy Dzień Książki

W  Bibliotece Publicznej Mia-
sta i Gminy 26 kwietnia odbył 
się wernisaż malarstwa Jolan-
ty Chmielowskiej, która nale-
ży do grupy plastyków „Kre-
cha” w  Bogatyni. Jej przygo-
da z  malarstwem zaczęła się 
dzięki przyjaciółce z  Niemiec, 
która zabrała ją na warszta-
ty malowania farbami akrylo-
wymi. 

Zaprezentowane prace to 
pejzaże z różnymi porami roku 
oraz motywy kwiatowe prze-

ważające w  twórczości Pani 
Chmielowskiej. Spotkanie nie-
zwykle się udało. Licznie przy-

byli goście nie tylko miejsco-
wi, ale też z  Niemiec i  Czech, 
zachwycali się pracami autor-
ki, nie szczędząc jej słów uzna-
nia. Całe spotkanie przebiegło 
w miłej i serdecznej atmosferze. 
Do oglądania wystawy zapra-
szamy do końca czerwca.

Wernisaż Jolanty Chmielowskiej w Bibliotece

Świat kolorów
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W  kolejną rocznicę akcesji Polski i  Czech do Unii Europejskiej 
mieszkańcy przygranicznych miejscowości tradycyjnie spotkali 
się w dniu 13 maja 2017r. na Trójstyku. 

Oficjalne przemówienia 
przedstawicieli władz z  part-
nerskich miast rozpoczęły te-
goroczne uroczystości. Następ-
nie po wspólnym przemarszu 
pod obelisk i złożeniu kwiatów 
uczestnicy festynu mieli oka-
zję do wspólnego biesiadowa-
nia przy muzyce trzech naro-
dów oraz kosztowania lokal-
nych wyrobów przygotowa-
nych ze strony polskiej przez 

KGW Markocice oraz KGW 
Działoszyn. Tradycyjnie du-
żym powodzeniem wśród naj-
młodszych cieszyła się sztafeta 
12 gwiazd ze stoiskami do zdo-
bywania kolejnych sprawno-
ści, które przygotował między 
innymi Bogatyński Ośrodek 
Kultury oraz Międzynarodo-
wy Parlament Dziecięco- Mło-
dzieżowy ,,Nysa”. Podczas te-
gorocznej edycji festynu odbyła 

się również IV Międzynarodo-
wa Olimpiada Przedszkolaków. 
Konkurencje przygotowane 
przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Bogatyni sprawiły wiele 
radości dla tych najmłodszych 
mieszkańców pogranicza.

Stałym elementem spotka-
nia z  tej okazji jest rozpalenie 
ognisk po trzech stronach oraz 
pokaz sztucznych ogni.

Kolejny festyn „Na wspólnej 
drodze” był okazją do wspólnej 
zabawy i integracji.

Wspólna zabawa i integracja

Festyn 
Na wspólnej drodze
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Zuzanna Sadowska
30 marca 2017

Aleksandra Pędrak
1 kwietnia 2017

Aleksander Świątek
2 kwietnia 2017

Nikol, Julia Pujszo
4 kwietnia 2017

Wojtuś Kozłowski-Rosiak
7 kwietnia 2017

Maciek Kossowski
9 kwietnia 2017

Noe Tomalak
11 kwietnia 2017

Karol Tomczak
20 kwietnia 2017

Liwia Kowalczyk
23 kwietnia 2017

Adam Borowik
2 maja 2017

Szymon Fundament
3 maja 2017

Michał Nurski
5 maja 2017

Igor Kowalewski
13 marca 2017

Aleksander Szkudlarek
22 marca 2017

Amelia Konik
28 marca 2017

Filip Górski
29 marca 2017

Filip Cieślak
30 marca 2017

Nasze 
maleństwa

W sobotę 13 maja 2017 r. na Styku Trzech Granic odbyła się „Mię-
dzynarodowa Olimpiada Przedszkolaków” będąca częścią mię-
dzynarodowego festynu „Na Wspólnej Drodze”. W  zawodach 
sportowo-rekreacyjnych wzięły udział dzieci z  Przedszkola Pu-
blicznego nr 3 w Bogatyni, Przedszkola Publicznego nr 4 w Bo-
gatyni, Przedszkola Publicznego nr 5 w  Bogatyni, Przedszko-
la Publicznego nr 6 w Bogatyni, niestety nasi koledzy z Niemiec 
i Czech przestraszyli się panującej aury pogodowej i nie przyby-
li na Olimpiadę. 

Pogoda pomimo wszystko 
była piękna, otwarcie Olimpia-
dy było bardzo uroczyste. Naj-
pierw przedstawiciele przygra-
nicznych miast złożyli kwia-
ty pod pomnikiem, następnie 
wszystkie dzieci zostały za-
proszone do wspólnej sporto-
wej zabawy i rywalizacji w du-

chu „Fair Play”. Każde przed-
szkole wystartowało w  pięciu 
konkurencjach: rzutach do ce-
lu , strzałach na bramkę, skoki 
w workach, przejście przez tu-
nel, tor przeszkód. Szóstą do-
datkową stacją było Stowa-
rzyszenie Sportowe „Gladia-
tor”, przy którym dzieci mogły 

sprawdzić swoje siły wykonu-
jąc Spacer Farmera. Do końco-
wej klasyfikacji liczył się wy-
nik całej drużyny, choć punkty 
i miejsca miały znaczenie tylko 
symboliczne. Każdy uczestnik 
był bowiem zwycięzcą Olim-
piady i  otrzymał złoty medal. 
Liczyła się przede wszystkim 
wspólna zabawa. 

Po około 1,5 godzinnych 
zmaganiach „małych sportow-
ców” rozpoczęła się ceremo-
nia zakończenia „Międzynaro-
dowej Olimpiady Przedszkola-
ków”. Przedszkola otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i  pucha-
ry, a uczestnicy złote medale. 

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

Międzynarodowa Olimpiada Przedszkolaków 

Zmagania 
najmłodszych
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W poniedziałek 8 maja w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Bogatyni odbył się Rejonowy Konkurs Wiedzy Biblijnej. 
W  konkursie wzięło udział 54 uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjum.

Swoją obecnością zaszczy-
ciły nas szkoły z  gminy Boga-
tynia oraz szkoły ze: Zgorzel-
ca, Jerzmanek, Węglińca, Dzia-
łoszyna, Porajowa. W  tym ro-
ku uczestnicy zmagali się 
z pytaniami ze znajomości wy-

branych Listów Apostolskich. 
Uczniowie wykazali się dosko-
nałą wiedzą. Laureaci konkur-
su:
Szkoły podstawowe:
1. Hubert Olech - ZSzOI w Bo-

gatyni,

2. Olivia Tichaczek- ZSzOI 
w Bogatyni,

2. Paulina Jakubaszek - ZSzOI 
w Bogatyni,

3. Karola Król- ZSPiG w Pora-
jowie.

Gimnazja:
1. Mateusz Hęś - ZSPiG w Po-

rajowie,
2. Zuzanna Matysiak – Gim-

nazjum Niepubliczne w Bo-
gatyni,

3. Kinga Maguliszyn – Gimna-
zjum w Jerzmakach.
Wszyscy uczniowie otrzy-

mali dyplomy i  pamiątki, 

a  zdobywcy głównych miejsc 
nagrody. Serdecznie dziękuje-
my ks. Dziekanowi Janowi Ża-
kowi, który objął patronat nad 
konkursem, dyrekcji ZSPiG 
w Bogatyni za organizację kon-

kursu, a katechetom i księżom 
składamy podziękowania za 
przygotowanie uczniów.

Dziękujemy za wspaniałą at-
mosferę i zapraszamy za rok!

U.Zajączkowska

Rejonowe zmagania uczniów

Konkurs Biblijny

1 maja około godziny 8.00 spod Multifunkcjonalnego Centrum 
Trójstyku w Markocicach wyruszyła druga pielgrzymka do sank-
tuarium maryjnego w czeskich Hejnicach - siedziby Matki Bożej 
Pięknej (Mater Formosa). Tegoroczna pielgrzymka była konty-
nuacją zeszłorocznej dziękczynnej pielgrzymki w 1050. Roczni-
cę Chrztu Polski, który przyjęliśmy od Czechów - naszych połu-
dniowych sąsiadów. 

Przed rokiem pielgrzymi 
szlak przebiegał głównie po-
lnymi i  górskimi ścieżkami, 
co dodawało uroku i  dostar-
czyło wielu estetycznych wra-
żeń, jednak tegoroczny został 
wytyczony przez czeskie miej-
scowości, co z kolei dało moż-
liwość podzielenia się radością 
pielgrzymowania z  ich miesz-
kańcami, miało również wy-
miar ewangelizacyjny. I  rze-
czywiście napotykani ludzie 
okazywali rozśpiewanej gru-
pie nie tylko zainteresowanie, 
ale również życzliwość, głów-
nie poprzez gesty, pozdrowie-
nia i uśmiechy. Pielgrzymkowy 
śpiew maryjnych pieśni niósł 
się szeroko po okolicy, budząc 
skąpane w  porannym słońcu 
miejscowości od Markocic po-
cząwszy poprzez Hermanice, 
Detrichov, Frydlant, Raspena-
wę aż do Hejnic.

Poza radosnymi, maryjny-

mi pieśniami, modlitwą różań-
cową, koronką do Bożego Mi-
łosierdzia i  Litanią Loretańską 
nie zabrakło katechezy oraz sa-
kramentu spowiedzi. Zadba-
li o  to duszpasterze parafii św. 
Apostołów Piotra i Pawła - pro-
boszcz ks. Ryszard Trzósło oraz 
ks. Piotr Frodyma. 

W  Raspenawie pątników 
przywitał i  ugościł ks. Pavel 
Andrš - proboszcz parafii oraz 
kustosz hejnickiego sanktu-
arium. W zajeździe pielgrzyma 
„Betania” czekał na wędrow-
ców posiłek, ciepłe napoje i cie-
nista osłona przed wysoko już 
świecącym słońcem.

Po godziwym odpoczyn-
ku, pokrzepieni i  odświeżeni 
pielgrzymi wyruszyli w  ostat-
ni już etap drogi. Tutaj też do-
łączyła do pielgrzymki grupa 
osób (mniej ufnych w swoje si-
ły), którą przywiózł z Bogatyni 
autokar.

Po godzinnym marszu, na 
przedmieściach Hejnic, oczy 
piechurów przywitał dobrze 
znany widok bliźniaczych wież 
Bazyliki Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Tutaj 
też spotkały się dwie pozosta-
łe grupy: rowerzystów, w której 
dominowały czerwone stroje 
z logo Bog-Tur oraz motocykli-
stów na swoich imponujących 
maszynach. 

W pełnym, ponad stuosobo-
wym składzie pątnicy przekro-
czyli progi sanktuarium i  po-
kłoniwszy się, podziękowa-
li Gospodyni tego miejsca za 
szczęśliwą drogę.

O  godzinie 15.00, uroczy-
stym wprowadzeniem figu-
ry Matki Bożej Pięknej, roz-
poczęła się Msza Święta. Mszę 
koncelebrowało sześciu ka-
płanów, w  tym nowo wyświę-
cony prezbiter ksiądz Pavel 
Michalec, który Mszy prze-
wodniczył i  który na koniec 
udzielił wszystkim chętnym 
specjalnego prymicyjnego bło-
gosławieństwa. Mszę spra-
wowaną w  dwóch językach 
uświetniła wzbogacona opra-
wa muzyczna Orkiestry Elek-

trowni Turów, chóru z  para-
fii św. Apostołów Piotra i Paw-
ła w Bogatyni oraz miejscowej 
diakonii muzycznej.

Polscy pielgrzymi w  darach 
ołtarza ofiarowali obraz przed-
stawiający św. Jana Pawła II, 
stułę z wizerunkiem Matki Bo-
żej Częstochowskiej oraz kosz 
biało-czerwonych róż dla Mat-
ki Bożej Hejnickiej.

Po Mszy w  pięknym ogro-
dzie przyklasztornym czekał 
na pielgrzymów gorący posiłek 
i  zasłużony odpoczynek. Oko-
ło godziny 18.00 uczestnicy au-
tobusami wrócili do Bogatyni.

Organizator pielgrzym-
ki Stowarzyszenie Inicjatywa 
Chrześcijańska „Zło Dobrem 

Zwyciężaj” składa serdeczne 
podziękowania wspaniałym 
księżom za ich wkład, uczest-
nictwo, okazaną pomoc i  du-
chową opiekę, Stasiowi Jaroszo-
wi za opracowanie trasy i pro-
wadzenie grupy, Sekcji BOG-
-TUR za zorganizowanie części 
rowerowej, Bogatyńskim Moto-
cyklistom za uświetnienie i ma-
jestatyczną asystę na wejście 
oraz wszystkim pielgrzymom 
za udział i wspólną modlitwę.

Szczególne podziękowa-
nie kierujemy do Burmistrza 
Miasta i  Gminy Bogatynia za 
wsparcie finansowe i logistycz-
ne. Bóg zapłać i do zobaczenia 
za rok. 
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Urban 

II Polsko-Czeska Pielgrzymka do Hejnic

Do Matki Bożej Pięknej
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Tomasz i Maciej Wapniarczuk. Ojciec i syn, których łączy 
również wspólna pasja jaką jest sport. Maciej to utytuło-
wany zawodnik taekwondo olimpijskiego, natomiast To-
mek to najlepszy zawodnik tegorocznego Biegu Twardziela 
w kategorii OPEN zarówno dziennego, jak i nocnego.
Od jak dawna pasjonujecie 
się sportem? Czy od razu były 
to te dyscypliny, które upra-
wiacie dzisiaj?
Tomasz: Zacząłem biegać jesz-
cze na studiach, czyli ponad 15 
lat temu. Po prostu chciałem się 
trochę poruszać, dla zdrowia 
i  dla przyjemności. I  tak bie-
gam do dziś.
Maciej: Ja na pierwszy trening 
poszedłem w  wieku 6 lat. Na-
mówił mnie tata, który znał 
Pana Pawła, mojego trenera. 
Najpierw treningi przypomi-
nały bardziej zabawy ruchowe, 
ale spodobało mi się od same-
go początku i  tak „kopię” już 
ponad 7 lat. Czyli od początku 

to było taekwondo. Oprócz te-
go biegam i często reprezentu-
ję moją szkołę w różnych zawo-
dach sportowych. 
Ile czasu w  ciągu tygodnia 
zajmują treningi i  przygoto-
wania do zawodów? Czy uda-
je się to bez problemu pogo-
dzić z pracą i szkołą?
T: Staram się biegać 3-4 razy 
w  tygodniu. W  niedzielę, kie-
dy jest więcej czasu, wyzna-
czam sobie dłuższe trasy. W ty-
godniu biegam po pracy. Na 
pewno wymaga to pewnej sa-
modyscypliny i  dobrej organi-
zacji czasu, ale dla chcącego nic 
trudnego.
M: Treningi taekwondo odby-

wają się dwa razy w  tygodniu. 
Dodatkowo, od kilku mie-
sięcy, mam dwa razy w  tygo-
dniu crossfit oraz raz trening 
na siłowni. Połączenie pasji, ja-
ką jest taekwondo oraz nauki 
w szkole wymaga ode mnie sys-
tematyczności i dyscypliny. Jak 
na razie udaje mi się to pogo-
dzić.
Czy trenujecie razem? Czy 
jednak każdy z Was ma osob-
ny cykl treningowy?
T: Biegam sam, ponieważ Ma-
ciek, jak na razie, nie może 
mnie dogonić, ale wierzę, że 
kiedyś przebiegnie ze mną ma-
raton. Natomiast razem cho-
dzimy na crossfit i na siłownię. 
Ostatnio przygotowywałem się 
do maratonu w  Łodzi i  korzy-
stałem ze specjalnego planu 
treningowego.
M: Tata trenuje ze mną również 
w domu. Jest bardzo cierpliwy 
i wytrzymały, kiedy trenuję na 
nim kopnięcia. Można powie-
dzieć, że jest moim domowym 
sparing partnerem.
Bardzo popularne w ostatnim 
czasie są tzw. Diety Fit. Czy 
w  Waszym przypadku rów-
nież jest mowa o  specjalnie 
ułożonej, przygotowanej die-
cie? Jeśli tak – to co wchodzi 
w jej skład?
T: Nie stosuję żadnej diety. 
Można nawet powiedzieć, że je-
stem łasuchem. Staram się jeść 
po prostu rozsądnie.
M: W  moim przypadku jest 
trochę inaczej. W  taekwondo 
jesteśmy klasyfikowani w  ka-
tegorii wiekowej i  wagowej, 
więc utrzymanie wagi jest dla 
mnie bardzo ważne. Pan Kon-
rad Wysocki przygotował dla 
mnie dietę, jednak bardzo cięż-
ko jest mi się w tej kwestii zdy-
scyplinować. Najtrudniej by-
ło mi zrezygnować ze słodyczy, 
a na wodę to czasami nie mogę 
już patrzeć. 
Co możecie uznać za swój naj-
większy sportowy sukces?
T: Moim największym sukce-
sem jest „zarażenie” Maćka pa-
sją do sportu. Obecnie pracuję 
już nad młodszym synem. Suk-
cesem jest również ukończenie 
maratonu. Udało mi się to już 
dwukrotnie. W tym roku star-
towałem w  kwietniu w  Łodzi. 
DOZ Maraton Łódź ukończy-
łem z  czasem 3:44:15. Trenin-
gi crossfit w  połączeniu z  tre-
ningami biegowymi pozwo-

liły mi zająć w  tym roku dwa 
razy pierwsze miejsca w  kate-
gorii OPEN w  I  Nocnym Bie-
gu Twardziela oraz w  V Biegu 
Twardziela i to również był mój 
sukces.
M: Moimi sukcesami są star-
ty z  dobrymi wynikami w  za-
wodach z  cyklu Pucharu Pol-
ski. W tym roku to na przykład 
złoto w Świnoujściu i w Jaroci-
nie i srebro w Bydgoszczy. Suk-
cesem był również start w ma-
ju w  bardzo prestiżowych za-
wodach w  Berlinie. Nieste-
ty wróciłem bez medalu, zają-
łem piąte miejsce, ale sam start 
i  wyróżnienie od trenera było 
dla mnie dużym osiągnięciem. 
W czerwcu startuję w mistrzo-
stwach Polski i  bardzo chciał-
bym, żeby tam mi się udało. 
W  zeszłym roku był brązowy 
medal i bardzo bym chciał po-
prawić ten wynik.
Jakie jest Wasze największe 
sportowe marzenie?
T: Ja już swoje marzenie speł-
niłem. Był nim maraton. Jeśli 
zdrowie pozwoli może jeszcze 
parę razy się zmierzę z tym dy-
stansem. Teraz moje marzenia 
sportowe związane są z marze-
niami mojego syna. Jego sukce-
sy to będą moje spełniane ma-
rzenia.
M: Jak każdy sportowiec marzę 
o  starcie na olimpiadzie. Ta-
ekwondo jest dyscypliną olim-
pijską, więc zawsze jakaś szan-
sa jest. Na razie kibicuję moje-
mu idolowi, Karolowi Robako-
wi, który startował w  tej wła-
śnie dyscyplinie na ostatniej 
olimpiadzie.
Czy jesteście dla siebie „pierw-
szymi kibicami”? Wspieracie 
się wzajemnie?
T: Moja rodzina zawsze czeka 

na mnie na mecie. W tym roku 
w Łodzi kibicowali mi na trasie 
całą trójką.
M: Rodzice bardzo mnie wspie-
rają. Są ze mną prawie na każ-
dych zawodach. 22 kwietnia 
walczyłem w  Jarocinie, a  tata 
na drugi dzień biegł maraton 
w Łodzi. Nie mogło być inaczej, 
tata kibicował mi, a  na drugi 
dzień ja - tacie.
W  dzisiejszych czasach wiele 
osób spędza czas przy kom-
puterach, smartfonach… co 
byście im powiedzieli, żeby 
zachęcić do aktywniejszego 
spędzania czasu?
M: Czasami, kiedy mam gorszy 
dzień, kusi mnie, żeby zamie-
nić trening np. na grę na kom-
puterze, ale zawsze się zbie-
ram i  idę na trening. To jest 
moja pasja. Ja po prostu to lu-
bię. W kryzysowych sytuacjach 
motywują mnie rodzice.
T: Uważam, że każdy w  życiu 
powinien mieć jakąś pasję. Faj-
nie jest, jeśli jest to sport, po-
nieważ to zdrowie i  ogrom-
na przyjemność. Zachęcamy 
wszystkich do aktywnego spę-
dzania czasu.

Tomasz WapniarczukMaciej Wapniarczuk
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Poniedziałek
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, Sławek Legeżyński

12:05 - „Wehikuł Czasu” - Jarek Żelazo
13:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Waldek 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” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, Sławek Legeżyński

12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Waldek Babarowski
19:05 - „Muzycznie, historycz-

nie i okolicznie” - Agniesz-
ka 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” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, Sławek Legeżyński

12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
16:05 - „Podsumowanie Sportowe” 

- Maciej Czyżewski, Sławo-
mir Skiba i Damian Sosnowski

17:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” 
- Waldek 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” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, Sławek Legeżyński

12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
15:05 - „Głos Młodzieży” - Da-

mian Sosnowski
16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Waldek Babarowski
18:30 - „Czwartek w Eterze” - Stowa-

rzyszenie 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” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, 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 

Sosnowski (powtórka)
11:10 - „Rozmowy Zdrowiem Dykto-

wane” - Dorota Bojakowska
12:30 - „Czwartek w Eterze” - Sto-

warzyszenie Razem Dla Bo-
gatyni (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 Dyk-

towane” - Dorota Boja-
kowska (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 Woj-

na Domowa” - Iwona Majew-
ska 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” - 

Sławomir Legeżyński(powtórka)
21:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Podsumowanie Tygodnia

Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl
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Ogłoszenie
Rada Parafialna Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia NMP w  Bogatyni, w  związku z  przy-
gotowaniami do obchodów 150 – lecia kościoła parafialnego 
zwraca się z  prośbą o  udostępnienie wszelkich pamiątek doty-
czących kościoła i parafii takich jak: dawne zdjęcia, widokówki, 
fotografie ze ślubów, chrztów, komunii. Szczególnie cenne będą 
pamiątki i zdjęcia z lat wcześniejszych do roku 1980. Przedmioty 
bardzo prosimy dostarczyć do parafii w godzinach urzędowania 
Biura parafialnego - środa: 15.00 - 17.00.

Wszelkich informacji udziela pan 
Henryk Nawrocki pod numerem 

telefonu 600 043 251

Produkcja: Francja, Japonia, Kanada,
USA, Wielka Brytania, Samoa 
gatunek: akcja

Ceny biletów: 17,00 z³ normalny, 15,00 z³ 
ulgowy, 5,00 z³ okulary do seansów 3D.

02-06.06.2017 r.  
godz. 20.00  
napisy, 2D  

Produkcja: USA, Australia
gatunek: fantasy, przygodowy

Ceny biletów: 17,00 z³ normalny, 15,00 z³ 
ulgowy, 5,00 z³ okulary do seansów 3D.

09.06.2017 r., 17.00 (dubbing, 3D), 19.30 (napisy, 3D)    
10.06.2017 r., 17.00 (napisy, 2D), 19.30 (napisy, 3D)    

11.06.2017 r., 17.00 (dubbing, 2D), 19.30 (dubbing, 3D)    

16.06.2017 r., 20.00 (dubbing, 3D)    
17.06.2017 r., 20.00 (napisy, 3D)    

18.06.2017 r., 20.00 (dubbing, 2D)    
19.06.2017 r., 20.00 (napisy, 2D)    

20.06.2017 r., 20.00 (dubbing, 3D)    

(napisy, 2D) (2D, 3D, dubbing, napisy)

„Szybcy i wściekli 8”
Dom i Letty cieszą się swym 

miesiącem miodowym, Brian 
i Mia wycofali się z gry, a reszcie 
ekipy udało się znaleźć oczysz-
czającą namiastkę normalnego 
życia. To właśnie wtedy poja-
wia się ona. Tajemnicza kobieta 
(Charlize Theron), która wciąga 
Doma w  niebezpieczny świat, 
z którego nie ma ucieczki. Dom 
zdradzi najbliższych. Wszyst-
kich czeka czas pełen prób i te-
stów, jakich nie widzieliśmy do-
tąd w kinie. Od wybrzeży Kuby 
przez ulice Nowego Jorku po lo-
dy arktycznego morza Barentsa 
– „Szybcy i wściekli” przemie-
rzą świat, by powstrzymać zło 
i  chaos. I  uratować tego, który 
uczynił ich rodziną. 

„Piraci z Karaibów: 
Zemsta Salazara”

Disney przedstawia! Ja-
vier Bardem, Kaya Scodelario 
i  Brenton Thwaites dołącza-
ją do Orlando Bloom’a  i  John-
ny’ego Depp’a — który powra-
ca jako Jack Sparrow — w no-
wym filmie „Piraci z Karaibów: 
Zemsta Salazara”. Dobra passa 
Kapitana Jack’a Sparrow’a zda-
je się przemijać. Duchy mary-
narzy, pod wodzą przerażają-
cego Kapitana Salazara (Javier 
Bardem), uciekają z  Trójkąta 
Bermudzkiego w  poszukiwa-
niu zemsty. Serdecznie zapra-
szamy już od 9 czerwca na se-
anse „Piratów z Karaibów: Ze-
msta Salazara” (we wszystkich 
wersjach) do Kina KADR 3D!

„Leśny Mech”
W  tym miesiącu polecamy 

Państwu wyjątkowe ciasto Le-
śny Mech. Jednym z głównych 
składników jest szpinak, któ-
ry jest niewyczuwalny w  sma-
ku, lecz nadaje cudowną, zielo-
ną barwę… 

Wykonanie:  Do miski wbi-
jamy jajka, wsypujemy cukier 
i  ubijamy na jednolitą masę. 

Powoli wlewamy olej, wsypu-
jemy przesianą mąkę z  prosz-
kiem do pieczenia i mieszamy. 
Rozmrożony szpinak odsącza-
my z nadmiaru płynu, dodaje-
my do ciasta i  dokładnie mie-
szamy łyżką. Tak przygotowa-
ne ciasto wylewamy do wy-
smarowanej i wysypanej bułką 
tartą tortownicy. Piekarnik na-
grzewamy do 180 stopni. Wsta-

wiamy ciasto i pieczemy 1 go-
dzinę. Upieczone ciasto studzi-
my i  z placka odcinamy górną 
część – ok. 1/3 wysokości. Od-
ciętą część kruszymy.

Masa: śmietanę wylewa-
my do misy, wsypujemy cu-
kier i ubijamy na sztywno. Pod 
koniec dodajemy serek i ubija-
my do połączenia składników. 
Tak przygotowaną masę wy-
lewamy na ciasto. Pokruszone 
wcześniej ciasto wysypujemy 
na wierzch masy i  lekko doci-
skamy ręką. Na koniec wierzch 
posypujemy jagodami i owoca-
mi granatu. Ciasto wkładamy 
do lodówki. Smacznego!

Składniki na ciasto: 3 jajka, 450 gramów szpinaku (1 opako-
wanie mrożonego), 1 i 1/3 szklanki cukru (szklanka = 250 ml), 1 i 1/3 
szklanki oleju, 2 szklanki mąki pszennej, 3 łyżeczki proszku do pie-
czenia. 
Składniki na masę: 1 kubeczek (250 ml) śmietany 30%, 250 gra-
mów serka śmietankowego, 4 łyżki cukru pudru. 
Dodatkowo: garść jagód, garść owoców granatu, tortownica 
o średnicy 25 cm, tłuszcz do smarowania i bułka tarta do wysypania.


