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Muzyczne widowisko okazało 
się „strzałem w dziesiątkę”.

str. 4

Historie rodzinne

Dzieje rodziny państwa Łątka.

str. 8

Święto plonów

Dożynki, wielkie święto 
wszystkich rolników jest 
doskonałą okazją do 
integracji oraz zasłużoną 
porą wytchnienia.

str. 10

Nr 7 (50) wrzesień 2013

BEZPŁATNY

Bloki
pod klucz

Zapraszamy do obejrzenia relacji video.
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Obecnie trwają przygotowania 
do przekazania 82 mieszkań 
komunalnych.  
25 października 
mieszkańcy 
otrzymają klucze
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Dyżury 
radnych
VI 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

15.00 – 16.00 Jerzy Wiśniewski, 

Krzysztof Gnacy

16.00 – 16.30 Tomasz Korniak

16.30 – 17.00 Wincenty Szyrwiel

Wtorek

13.00 – 14.00 Dorota Bojakowska, 

Filip Barbachowski

14.00 – 15.00 Krzysztof Peremicki

15.00 – 16.00 Patryk Stefaniak, 

Katarzyna Piestrzyńska – 

Fudali, Andrzej Lipko

Środa

14.00 – 15.00 Tomasz Froński,  

Piotr Ernest

14.30 - 15.30 Zbigniew Szatkowski

15.00 – 15.30 Marek Sobieski, 

Andrzej Lipko, Filip Barbachowski, 

Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek

14.00 – 15.00 Henryk Komarnicki

15.00 – 16.00 Wojciech Dżoga,  

Jolanta Krauze, Jerzy Wojciechowski

Piątek

12.00 – 13.00 Marek Marczak

13.00 – 14.00 Artur Oliasz

W Urzędzie Miasta i Gminy 

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

Burmistrz Miasta i Gminy 
Andrzej Grzmielewicz

Zastępca Burmistrza ds. Polityki 
Regionalnej Jerzy Stachyra 
w każdy poniedziałek w godz. 
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.

Razem 
od ponad pół wieku

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Oży-
wają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mie-
niące się swoistym blaskiem. Tak było również 4 
października 2013 roku. w  Urzędzie Stanu Cywil-
nego w  Bogatyni, gdzie odbyła się uroczystość 
Złotych Godów - pięćdziesiąt lat wspólnego życia. 

Tam właśnie z  udziałem 
Burmistrza Miasta i  Gminy 
Bogatynia – Andrzeja Grzmie-
lewicza, kierownika USC – Jo-
anny Wietrzykowskiej oraz 
przybyłych gości odbyła się 
uroczystość z  okazji Złote-
go Jubileuszu Pożycia Mał-
żeńskiego par z  terenu miasta 
i gminy Bogatynia.

Medale za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie wszystkim 
Jubilatom w imieniu Prezyden-
ta RP Bronisława Komorow-
skiego wręczył Burmistrz Mia-
sta i Gminy Andrzej Grzmiele-
wicz, który skierował w stronę 
szacownych współmałżonków 
słowa: „Medal Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie wśród pol-
skich odznaczeń jest medalem 
szczególnym. Otrzymuje go 
bowiem dwoje ludzi, których 
wspólne rodzinne życie jest 
powodem do dumy i  radości 
dla najbliższych, a  także wzo-
rem i  przykładem wierności. 
Odznaczenie to jest również 
publicznym wyrazem wdzięcz-
ności za ofiarny, codzienny 
trud w pokonywaniu przeciw-
ności losu, za wspieranie się 
wzajemne w  niezłomnej reali-
zacji małżeńskiej przysięgi, za 
odpowiedzialność i  poświęce-
nie w budowaniu i umacnianiu 
rodziny.”

Odznaczone pary małżeńskie:
•	 Celina i Józef Liszka
•	 Czesława i Jan Bohdanowicz
•	 Genowefa i Jan Grittner
•	 Grażyna i Jan Długosz
•	 Hieronima i Stanisław 

Wojdyła
•	 Janina i Zygmunt Łątka
•	 Zofia i Eligiusz Nowowsiak

Uroczystość była również 
doskonałą okazją do wręczenia 
kwiatów, dyplomów oraz pre-
zentów. Lampką szampana zo-
stał wzniesiony toast za zdro-
wie „złotych par”. 

Miłość, szacunek, poświęce-
nie, liczne kompromisy. Chwi-
le dobre i  złe. Wspólny dom, 
rodzina, dzieci i  wnuki. Tyl-
ko nieliczni mogą pochwalić 
się tak długim stażem małżeń-
skim, dlatego też „złotym pa-
rom” życzymy dalszych szczę-
śliwych lat, pełnych zdrowia, 
pomyślności i  spokoju. Tak 
długoletnie pożycie małżeń-
skie  dowodzi, iż mimo upły-
wu czasu, ciągłych zmian za-
chodzących w otaczającym nas 
świecie, sukcesów i porażek, ja-
kie spotykają nas w życiu - ro-
dzina jest najważniejszą przy-
stanią i ostoją, do której zawsze 
powinniśmy powracać.

Państwo Celina i Józef Liszka.

Państwo Czesława i Jan Bohdanowicz.

Państwo Genowefa i Jan Grittner.

Państwo Grażyna i Jan Długosz.Państwo Hieronima i Stanisław Wojdyła.

Fo
t.

 U
M

iG
 B

og
at

yn
ia

Fo
t.

 U
M

iG
 B

og
at

yn
ia

Fo
t.

 U
M

iG
 B

og
at

yn
ia

Fo
t.

 U
M

iG
 B

og
at

yn
ia

Fo
t.

 U
M

iG
 B

og
at

yn
ia



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 l Nr 7 (50) wrzesień 2013 3

Po blisko sześciu miesiącach intensywnych prac, izba przyjęć 
szpitala gminnego jest już gotowa. 20 września br. odbyło się jej 
uroczyste otwarcie i  oddanie do użytku. Komfortowe warunki, 
nowoczesne wyposażenie oraz specjalistyczny sprzęt, tak teraz 
wygląda pierwsze miejsce kontaktu pacjenta ze szpitalem. 

W  oficjalnym otwarciu 
uczestniczyli: przedstawicie-
le władz samorządowych, du-
chowni, radni, przedstawicie-
le lokalnych stowarzyszeń oraz 
zaproszeni goście. 

Uroczystego otwarcia oraz 
symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali: Jolanta Sy-
posz – Dyrektor Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Bogatyni oraz 

Andrzej Grzmielewicz – Bur-
mistrz Miasta i  Gminy Boga-
tynia .

Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł ponad 600 tys. zło-
tych. Dzięki tym środkom moż-
liwe były prace remontowo-bu-
dowalne oraz wyposażenie izby 
przyjęć, tak, by szpital mógł pra-
widłowo i bezpiecznie funkcjo-
nować. Otwarcie izby przyjęć 
połączono z  dniem otwartym 

szpitala. Tego dnia można było 
bezpłatnie skorzystać z  badań 
profilaktycznych, m.in.: wyko-
nać pomiary ciśnienia i  pozio-
mu cukru, badanie wzroku, ba-
danie USG, spirometrię, ponad-
to była możliwość skorzystania 
z konsultacji w zakresie rehabi-
litacji oraz zasięgnięcia porady 
u specjalistów.

Otwarcie Izby Przyjęć to za-
kończenie pierwszego etapu 
remontu gminnego szpitala. 
W  przyszłych latach planowa-
na jest termomodernizacja pla-
cówki, a  także remonty kolej-
nych oddziałów.

„Okno na świat” w Szpitalu Gminnym
Szpital w  Bogatyni doczekał się nowoczesnej Izby Przyjęć, co 
bez wątpienia należy uznać za ważne wydarzenie dla lokal-
nej społeczności. Inwestycja cieszy tym bardziej, że podjęty 
przed kilkoma laty wysiłek współpracy Kliniki z Oddziałem We-
wnętrznym tego Szpitala nie został zaprzepaszczony. Placów-
ka coraz odważniej toruje sobie drogę ku nowoczesnej medy-
cynie. Dostrzegam wysiłek dyrekcji w  realizacji tego zadania. 
Jednak w  sposób szczególny doceniam mądrość burmistrza 
Bogatyni – mgr Andrzeja Grzmielewicza. To była głęboko prze-
myślana, trudna i odpowiedzialna decyzja. Dziś należy stwier-
dzić, że słuszna i bardzo potrzebna ludziom chorym. Inwestycja 
wymagała nakładu określonych środków, które niektórzy de-
cydenci byliby skłonni przeznaczyć na „medialnie nośne” cele, 
takie jak budowa drogi, chodnika, skwerka itp. W obecnej agresywnej rzeczywistości pacjentowi co 
najwyżej można zaproponować współczucie. Na szczęście w Bogatyni stało się inaczej. Zwyciężyła 
ludzka wrażliwość na nieszczęście drugiej osoby i zrozumienie faktu, że umierającemu człowiekowi 
z powodu złego funkcjonowania Szpitala, ten kawałek nowego chodnika nie będzie już potrzebny.

Kierownik - Katedra i Klinika Angiologii, 
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
Prof. dr hab. med. Rajmund Adamiec

Nowa izba przyjęć już otwarta
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Uroczyste otwarcie izby przyjęć.

Bezpłatne badania profilaktyczne. 
Wykonywano pomiary ciśnienia i poziomu 
cukru we krwi.

Dzień otwarty w szpitalu gminnym.

Porady i konsultacje medyczne.
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„Pan Jazz i jego gadająca walizka”, to spektakl muzyczny, 
którym rozpoczął się tegoroczny VI Międzynarodowy Fe-
stiwal Hałda Jazz – Bogatynia 2013. 10 października br. na 
scenie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się niezwykły 
spektakl dla dzieci, według pomysłu Krzysztofa Witkow-
skiego. Muzyczne widowisko okazało się „strzałem w dzie-
siątkę”, bowiem sala wypełniona była po brzegi, a bogatyń-
skie, uśmiechnięte maluchy bawiły się nawet przy improwi-
zacjach w klimacie Johna Coltrane’a. 

Spektakl miał przybliżyć 
najmłodszym mieszkańcom 
naszego miasta i  gminy kul-
turę i świat jazzu. „Pan Jazz” 
to muzyczny spektakl, który 
łączy w  sobie edukację jazzo-
wą, rytmikę i etiudę teatralną 
w wykonaniu Stanisława Wol-
skiego, w  towarzystwie ban-
du pod kierownictwem Rafała 
Karasiewicza. Stanisław Wol-
ski to aktor, reżyser, animator 
kultury. Aktor Teatru Kalam-
bur we Wrocławiu, wielokrot-
ny uczestnik Międzynarodo-
wych Festiwali Teatralnych 
w Polsce i na świecie.

Tytułowy „Pan Jazz”  to 
wybitna muzyczna osobo-
wość, o  wyjątkowym słuchu. 
Niebieskie buty, hip hopowe 
spodnie, stary kapelusz i  ga-

dająca walizka to musi być 
Jazz. Jak sam o  sobie mówi: 
„Nazywam się Jazz. Pan Jazz! 
Mam już więcej niż 100 lat! 
Dużo więcej!!! Tak długo żyją 
Ci, którzy kochają muzykę. Ta 
muzyka to Jazz - tak jak ja!!!”

Spektakl  pod pierwot-
ną nazwą „Pan Jazz’’ od sa-
mego początku trzymał wi-
dza w  niepewności.  Po paru 
minutach widowiska okazało 
się, że oprócz Pana Jazz-a jest 
jeszcze coś….  Walizka, która 
potrafi mówić. Przez następ-
nych kilkadziesiąt minut ga-
dająca walizka przekomarza-
ła się z  Panem Jazzem a  ten 
za nic na świecie nie chciał jej 
otworzyć. 

Aktor wcielił się w rolę  no-
woorleańczyka, który przez 

pomyłkę trafia na ziemię bo-
gatyńską i  w  swej gadającej 
walizce, przywozi księgi za-
wierające tajemniczą historię 
jazzu. Jako, iż Bogatynia ko-
jarzy się z górnikami i kopal-
nią, nie mogło zabraknąć tych 
elementów, podczas muzycz-
nego widowiska. Wspania-
łe rytmy, gra światłem i  cu-
downe melodie sprawiły wiel-
ką radość uczestnikom wyda-
rzenia. Uśmiech na twarzach 
i zachwyt wywołały wspaniale 
prezentujące się na scenie in-
strumenty, o których opowia-
dał Pan Jazz. 

Widowisko reżyserii 
Krzysztofa Witkowskiego po-
wstało, przy współpracy ze 
Stanisławem Wolskim, który 
jest współautorem spektaklu. 

Realizacja przedsięwzięcia 
to wynik owocnej i pełnej po-
święceń współpracy:  Funda-
cji Promocji Muzyki i  terapii 
Green, Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury, Wydziału Komu-
nikacji Społecznej oraz wielu 
innych osób i instytucji. 

Tegoroczna edycja Festiwa-
lu Hałda Jazz Bogatynia 2013 

Sponsorzy: Organizatorzy:

Patronat medialny:
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organizowana jest pod hono-
rowym patronatem   Burmi-
strza Miasta i Gminy Bogaty-
nia Andrzeja Grzmielewicza.

Głośna i  wspólna zabawa 
sprawiły, iż dzieci w  świet-
nych humorach opuszczały 
bogatyński Ośrodek Kultury. 
Wykonawcy:
•	 Marcin Wawrzynowicz – 

wokal (w roli band lidera)
•	 Maja Grześkowiak – lektor 

(w roli gadającej walizki)
•	 Karol Gola – saksofony 

(w roli górnika)
•	 Marcin Fic – trąbka 

(w roli górnika)
•	 Marek Popów – gitary 

(w roli górnika)
•	 Rafał Karasiewicz – 

pianino (w roli górnika)
•	 Krzysztof Witkowski – 

gitara basowa, kontrabas 
(w roli górnika)

•	 Tomasz Garbera 
– perkusja, bęben 
(w roli górnika)
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W przeddzień rocznicy napaści ZSRR na Polskę – 16 września – 
członkowie bogatyńskiego koła Związku Sybiraków zorganizo-
wali uroczyste spotkanie upamiętniając początek gehenny jaką 
zgotowały władze sowieckie Polakom.

Spotkanie rozpoczęło się od 
wysłuchania hymnu Sybira-
ków pod tytułem „Marsz Sybi-
raków”. Następnie głos zabra-

ła prezes koła pani Zofia Ku-
likowska, która przypomnia-
ła okrutną historię zsyłek pol-
skich obywateli na „nieludzką 
ziemię”. Także zaproszeni go-
ście podkreślali jak ważne jest 
zachowanie w pamięci tamtych 
wydarzeń. „To tragiczne do-
świadczenie dla Polaków, któ-
rego nie można zapomnieć. 
Dziś spotykamy się aby wyra-
zić słowa największego szacun-

ku i uznania dla wszystkich Sy-
biraków.” – mówili przedsta-
wiciele władz samorządowych 
i duchownych.

Miłym akcentem spotka-
nia było wręczenie odznaczeń 
i  podziękowań za upamiętnia-
nie wartości patriotycznych, 
poszanowanie tradycji narodo-
wych oraz realizację idei sybi-
rackich.

Niezwykle wzruszające wydarzenie miało miejsce 27 września 
br. w  kawiarni Atena. W  miłej i  serdecznej atmosferze przebie-
gało kolejne spotkanie członków Związku Kombatantów RP i by-
łych Więźniów Politycznych w Bogatyni.

W  zebraniu uczestniczyli: 
władze samorządowe, ducho-
wieństwo, osoby na co dzień 
wspierające koło, zaproszeni 
goście oraz szanowni Komba-
tanci.

Niezwykle szacownym go-
ściem był płk Michał Sumisław-
ski - Prezes Zarządu Związku 
Inwalidów Wojennych RP od-
dział Jelenia Góra, który wy-
raził ogromną wdzięczność za 

Spotkanie Kombatantów

Spotkanie 
Kombatantów
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Zachować w pamięci

Światowy Dzień Sybiraka

D Z I E Ń S E N I O R A
Szanowni Seniorzy w dniu Waszego święta pragnę życzyć samych 

pięknych chwili, zdrowia i sił w realizacji wszelkich planów. 
Życzę Państwu również, aby każdy dzień wypełniony był 
radością i bliskością dzieci, wnuków i przyjaciół. Dziś, w tym 
szczególnym dniu, niech uśmiech zagości na Państwa twarzach,
a wszelkie troski niech odejdą w niepamięć.

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

1 PAŹDZIERNIKA

zaproszenie oraz skierował do 
członków bogatyńskiego koła, 
a  także władz samorządowych 
wiele ciepłych słów. Podczas 
spotkania pułkownik Sumi-
sławski podzielił się z zebrany-
mi swoimi opowieściami z cza-
sów wojennych i powojennych, 
które stanowią dla nas najcen-
niejszą, bo prawdziwą, wiedzę 
historyczną.

W  trakcie spotkania minu-
tą ciszy uczczono pamięć tych, 
którzy odeszli. Burmistrz An-
drzej Grzmielewicz złożył wy-

razy wielkiego uznania i  po-
dzięki za wieloletnie zaangażo-
wanie w  prace bogatyńskiego 
oddziału Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Po-

litycznych, a  także życzył do-
brego zdrowia i radości.

Zebranie to było okazją do 
spotkania się społeczności 
Kombatanckiej.
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Płk Michał Sumisławski, wręcza 
autorską książkę Kombatantce.

Podczas spotkania 
burmistrz złożył wyrazy 

wielkiego uznania, życzył 
zdrowia i radości.

Prezes koła pani Zofia Kulikowska wręcza 
podziękowanie księdzu dziekanowi Janowi Żakowi.

Uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Sybiraka.
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W ostatni weekend sierpnia tradycją w Myslevinach (Czechy) jest 
międzynarodowy konkurs rzeźbiarski. Do tej małej miejscowości 
ściągają liczni rzeźbiarze z kilku krajów. Piękny poranek sprawił, 
iż sekcja rowerowa BOG-TUR na swoją kolejną wycieczkę wybra-
ła oddaloną o 30 km górską wioskę Mysleviny.

25 -osobowa grupa, w  tym 
trójka dzieci, wyruszyła spod 
UMiG w Bogatyni w Góry Łu-
życkie. Wiemy że wyciecz-
ki takie nie należą do łatwych, 

ale piękna pogoda, dobre hu-
mory i  oczywiście możliwość 
zdobycia góry Luz powodu-
je, że wszyscy z  zapałem ru-
szają w  trasę. Mijamy Żytawę 

i przez Olbersdorf See kieruje-
my się do Jonsdorfu. Długi, kil-
kukilometrowy podjazd sprzy-
ja spalaniu kalorii, dzieci także 
dają sobie świetnie radę. Zdo-

bywamy Jonsdorf, więc zasłu-
żona przerwa na napoje i  ka-
napki. Po krótkim odpoczynku 
zostawiamy rowery i wyrusza-
my na godzinną wyprawę zwie-

dzać to, co ma najładniejszego 
do zaoferowania Jonsdorf. Pia-
skowce wokół tego miasta są 
równie piękne jak w Oybin. Po 
dziesięciu minutach dochodzi-
my do rozpadliny zwanej Fel-
sengasse (skalna uliczka), 100- 
metrowa, wąska, o  głęboko-
ści dochodzącej do 25 m. Jest 
mały niepokój, czy coś nie od-

padnie ze ściany na głowę, ale 
bez żadnych przygód wcho-
dzimy na sam szczyt rozpadli-
ny, skąd rozciąga się przepięk-
ny widok na Jonsdorf i  okoli-

ce. Sesja zdjęciowa i  ruszamy 
w dół do naszych rowerów. Te-
raz przed nami tylko 4 km pod 
górę i znajdujemy się na skraju 
wioski Mysleviny. Mała górska 
wioska, która zimą zmienia się 
w  duży ośrodek narciarski, la-
tem zaś jest to raj dla rowerzy-
stów i  piechurów. Spod góry 
Luz (Lausch) dochodzi do nas 
głośna praca pił spalinowych, 
to właśnie tu jest międzynaro-
dowy konkurs rzeźbiarski pi-
łami spalinowymi. Spotykamy 
starych znajomych rzeźbiarzy, 
pokazują nam, jakie tworzą 
dzieła, mniejsze można kupić, 
duże będą gotowe na konkurs 
w  niedzielę, są również Pola-
cy z Zielonej Góry. Bardzo mi-
ła atmosfera, można dobrze 
zjeść, posłuchać muzyki, a na-
wet zatańczyć, cośmy również 
uczynili. Część tych rzeźb po-

zostaje w wiosce, dodając uro-
ku małym górskim domkom. 
Mnóstwo turystów biesiadu-
je przy stołach i  zachwyca się 
dobrym napojem z jęczmienia, 
jest również miód pitny z  tego 
roku, dla dzieci jest też wiele ła-
koci. Po trzygodzinnym poby-
cie w Myslevinach musimy ru-
szać do Bogatyni, ale w nagro-
dę mamy teraz połowę trasy 
z góry. Najmłodsi turyści pobili 
rekord przejechanych kilome-
trów w jeden dzień, bo z mały-
mi przygodami przejechali 80 
km.

 W  dobrych humorach, 
szczęśliwi i uradowani powró-
ciliśmy do Bogatyni. Zaprasza-
my na dalsze wycieczki rowe-
rowe oraz piesze z BOG-TUR.

Relację spisał  
Jarosz Stanisław

Uczniowie uczęszczający na zajęcia do szkółki pływackiej i UKS 
Patomswim rozpoczęli wakacje od wyjazdu na obóz sportowy. 
W dniach 30.06. – 10.07. 2013 r. przebywali na obozie sportowym 
w Przełazach koło Świebodzina.

48 uczestników w wieku od 
7 do 14 lat doskonaliło swoje 
umiejętności pływackie na tre-
ningach na basenie i  w  jezio-

rze. Intensywny trening, zaan-
gażowanie, wzajemne wspar-
cie i poczucie humoru pozwoli-
ły osiągnąć stawiane sobie cele.

20 uczestników obozu wzię-
ło udział w  kursie i  zdobyło 
uprawnienia Młodszego Ra-
townika WOPR. Instrukto-
rzy byli mile zaskoczeni umie-
jętnościami naszych młodych 
pływaków, ich zaangażowa-
niem i  serdecznymi relacja-
mi panującymi w  grupie. To 
właśnie dzięki takiej postawie, 
wzajemnemu wsparciu i moty-
wacji wykonali wszystkie sta-
wiane na egzaminie zadania. 
26 obozowiczów zdobyło spe-
cjalne karty pływackie, tzw. 
„żółty czepek”. Aby otrzymać 

taką kartę musieli przepłynąć 
1500 m w  jeziorze, wykonać 
skok do wody oraz przepłynąć 
15m pod wodą. Najmłodszy 
posiadacz żółtego czepka ma 
zaledwie 10 lat.

Atrakcją tegorocznego obo-
zu był spływ kajakowy z  Lu-
brzy do Gościkowa. Uczestni-
czyło w  nim 60 osób. Oprócz 
uczestników obozu wzięli 
w  nim udział rodzice, którzy 
specjalnie przyjechali z  Boga-
tyni. Malownicza 15-kilome-
trowa trasa, piękna pogoda, nie 
wyczerpały sił młodych obozo-

wiczów. Dopiero wieczorna ką-
piel w jeziorze ostudziła ich za-
pał.

Tuż po zakończeniu obo-
zu, wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że za rok znów spotkają 
się w  Przełazach. Wakacje już 
dawno za nami, ale warto się-
gać pamięcią do miłych waka-
cyjnych chwil, dlatego zapra-
szamy do odwiedzania stro-
ny www.patomswim.pl gdzie 
w galerii zdjęć można napawać 
się lipcowymi klimatami gorą-
cego lata.

6

Młodzi ratownicy

UKS Patomswim 
w Przełazach

Sekcja Bog-Tur

Wycieczka Rowerowa 

Bogatynia-Mysliviny
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Młodzi ratownicy WOPR.

Intensywne treningi w jeziorze.

Spływ kajakowy z Lubrzy do Gościkowa.

Najmłodsi turyści pobili rekord, 
przejechali 80 km w jeden dzień.

Piękna pogoda, dobre  humory.  
Sekcja rowerowa wyrusza w trasę.
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Siedemdziesiąt lat temu na Wołyniu, Ukraińcy dokonali bestial-
skich morderstw na Polakach. Aby pamięć o tamtych ofiarach nie 
zatarła się w naszej świadomości w Bogatyńskim Ośrodku Kultu-
ry można obejrzeć wystawę Wołyń czasu zagłady 1939-1945.

Wernisaż wystawy odbył się 
4 października br. Poprzez bo-
gaty materiał archiwalny i zdję-
ciowy wystawa dostarcza infor-
macji o  krwawych wydarze-

niach i  zagładzie ludności ży-
dowskiej. Ukazuje tragiczną 
historię ziemi wołyńskiej i  jej 
mieszkańców w czasie II wojny 
światowej. 

Wystawa ma charakter edu-
kacyjny, a  więc jej odbiorcami 
w  znacznej części byli ucznio-
wie bogatyńskich szkół, dla 
których była to doskonała, 
choć przejmująca, lekcja histo-
rii. Problematykę ukraińskiego 
nacjonalizmu, której poświę-
cona jest wystawa, przedsta-
wił pan Alfred Janicki - czło-
nek Towarzystwa Miłośników 
Kresów i Lwowa oraz Ogólno-
polskiego Komitetu Obchodów 
70. Rocznicy Ludobójstwa Po-
laków przez Ukraińców.

Wystawa została utworzona 
w  2008r. przez Muzeum Nie-
podległości w Warszawie. Pre-
zentowane dokumenty pocho-
dzą m.in.: ze zbiorów Insty-

tutu Pamięci Narodowej, Ży-
dowskiego Instytutu Histo-
rycznego, Kresowego Ruchu 
Patriotycznego, Muzeum Nie-
podległości w Warszawie, Mu-
zeum Sztuki w  Łodzi, Insty-
tutu Sztuki Polskiej Akademii 

Nauk, Narodowego Archiwum 
Cyfrowego, oraz od osób pry-
watnych.

Ekspozycję można obejrzeć 
w sali Atena do 20 październi-
ka br.

7

Tradycyjne obchody Święta Chleba organizowane są w Działo-
szynie od wielu lat, w tym roku świętowano już po raz ósmy. Go-
spodarzem tych spotkań jest prężnie działające Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Spotkanie odbyło się 4 paź-
dziernika br., uczestniczyli 
w  nim: przedstawiciele władz 
samorządowych, osoby, któ-
re na co dzień współpracu-
ją z  kołem, a  także zaprzyjaź-
nieni goście z  Czech. Obcho-
dy rozpoczęły się mszą świę-
tą, dalsza część uroczystości 
odbyła się w  remizie Ochotni-

czej Straży Pożarnej. Spotkanie 
urozmaicił krótki program ar-
tystyczny. Swój dorobek zapre-
zentował lokalny zespół „Dzia-
łoszynianki”, przedstawiciele 
z zespołu „Rozmaryn”, a także 
uczennice ze szkoły w Działo-
szynie.

Ideą tego święta jest uszano-
wanie pracy rolnika, ale także 

chleba, który dosłownie i sym-
bolicznie stanowi podstawę 
niezbędną do przeżycia każde-
go z nas. Celem było także po-
kazanie dobrego, polskiego pie-
czywa, które tworzone jest we-
dług starych dobrych i  spraw-
dzonych receptur. 

Swoje wyroby prezentowały 
lokalne piekarnie, wśród nich 
m.in. piekarnia Działoszyn, po 
części oficjalnej wszystkie wy-
pieki można było kosztować.

KGW Działoszyn

Święto chleba

Wołyń 
czasu zagłady 
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Irena Siemiernik przewodnicząca KGW  
i ks. dziekan Jan Żak witają gości.

Zespół „Działoszynianki”.

Program artystyczny przygotowany przez 
uczennice ze szkoły w Działoszynie.

Prezentacja wypieków.

Uroczyste otwarcie wystawy.

Przejmująca lekcja historii.

Pan Alfred Janicki przedstawił tragiczną 
problematykę ziemi wołyńskiej.
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Historie rodzinne
zachować wspomnienia

Dzieje rodziny państwa Łątka
O  historii rodzinnej opowiada pan Zygmunt Łątka. W  swoich wspomnieniach wra-

ca do czasów dzieciństwa i wczesnej młodości. Opowiada o swoich rodzicach, przy-
jeździe na tutejsze tereny i o latach, kiedy pełnił funkcję dyrektora i prezesa Elektrow-
ni Turów. Mówi o priorytetach, jakimi kieruje się w życiu i o ponadpięćdziesięcioletnim 
związku z małżonką Janiną.

„Wioska życia, wiary, 
trudu z zaradności 
słynie ludu…”

To fragment hymnu Sie-
dlisk, niewielkiej miejscowo-
ści, w  której w  1938 roku na 
świat przyszedł pan Zygmunt, 
jako trzecie dziecko Weroni-
ki i  Henryka Łątków. Ojciec 
Henryk był dobrze znanym 
na Ziemi Tuchowskiej dzia-
łaczem o  chłopskim rodowo-
dzie, dla którego nie było rze-
czy niemożliwych. Śledząc je-
go życiorys można stwierdzić, 
że dążył do celu z uporem, wy-
trwale i  konsekwentnie. Ten 
niezwykle zapracowany czło-
wiek w swoim długim, bo pra-
wie stuletnim życiu, pełnił sze-
reg funkcji. Zajmował się pro-
blemami społeczno-politycz-
nymi, zagadnieniami z  zakre-
su rolnictwa oraz działalnością 
samorządową i  spółdzielczą. 
Wczesnym rankiem wyruszał 
do pracy, wracał wieczorem. To 
na mamie spoczywał więc obo-
wiązek dbania o dom. Dziś pan 
Zygmunt wspomina: „Mama 
była niezwykle ciepłą osobą, to 
z  nią konsultowaliśmy wszel-

kie problemy, opowiadaliśmy 
o swoich troskach. Ojciec zała-
twiał problemy po męsku. Było 
nas sześcioro: trzy dziewczyny 
i  trzech chłopaków. Brał więc 
naszą męską trójkę na rozmo-
wę i  stawiał sprawę jasno. Jest 
to i  to do zrobienia i  nie było 
mowy, aby zaleceń nie wyko-
nać. Zresztą musieliśmy poma-
gać sobie nawzajem. Takie za-
sady obowiązywały u nas w do-
mu. Wiedzieliśmy, że rodzina 
jest najważniejsza, a bez pomo-
cy najbliższych będzie cięż-
ko. Wspieraliśmy się więc we 
wszelkich działaniach. Kon-
sultowaliśmy, doradzaliśmy so-
bie. I  choć rodzicom nie było 
łatwo, to dzięki wzajemnemu 
wsparciu, czwórce z  nas uda-
ło się zdobyć wyższe wykształ-
cenie. Najstarsza siostra Zofia 
ukończyła studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, natomiast 
młodsza – Anna na Wydziale 
Farmacji Akademii Medycznej 
w  Krakowie. Mój brat Stani-
sław ukończył Akademię Gór-
niczo – Hutniczą w Krakowie, 
a  ja Politechnikę Wrocławską. 

Pozostała dwójka: siostra Józe-
fa i brat Zbigniew również zdo-
byli solidne wykształcenie koń-
cząc szkoły średnie. Zarówno 
mój ojciec Henryk, jak i  dzia-
dek Jan, silnie wpisali się w hi-
storię Siedlisk, wywołując swo-
imi czynami zainteresowanie 
wśród historyków i różnych or-
ganizacji. Ich losy zostały spi-
sane w  specjalnej publikacji 
wydanej przez Siedliskie Fo-
rum Rozwoju, Kółko Rolnicze 
w  Siedliskach przy współpra-
cy z  Kołem Inteligencji Ludo-
wej Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego w  Tarnowie autorstwa 
Maksymiliana Kras. Uhono-
rowaniem ogromnego zaanga-
żowania mojej rodziny w spra-
wy społeczne tamtejszej miej-
scowości jest wniosek złożony 
przez Siedliskie Forum Rozwo-
ju do Przewodniczącego Rady 
miejskiej w  Tuchowie o  nada-
nie imienia Henryka Łątki Do-
mowi Ludowemu w  Siedli-
skach, który wybudowany zo-
stał dzięki staraniom i  cięż-
kiej pracy mojego ojca. Z  nie-
cierpliwością czekam na jego 
rozpatrzenie. Mam nadzieję, 
iż wysiłki mojego ojca zostaną 
docenione i choć w ten sposób 
pozostanie w  pamięci tamtej-
szej społeczności.”-dodaje pan 
Zygmunt. 

„Przyjechałem 
tu na dwa lata, 
a zostałem do dziś” 

Tak rozpoczyna opowieść 
o  swoim dorosłym życiu pan 
Zygmunt Łątka. Był grudzień 
1962 roku, gdy po skończonych 
studiach i  dwuletnim okresie 
pracy w  elektrociepłowni Vic-

toria w  Wałbrzychu, gdzie był 
starszym inżynierem do spraw 
turbin, rozpoczął pracę w Elek-
trowni Turów. Zapytany o  to, 
jak się tutaj znalazł, odpowiada 
z  uśmiechem na ustach: „Po-
wód, dla którego przyjechał 
tu, na koniec świata, był pro-
zaiczny – po prostu się ożeni-
łem. Moją małżonkę Janinę po-
znałem w 1960 roku na zabawie 
w  rodzinnych Siedliskach, na 
którą przyjechała z  pobliskiej 
miejscowości wraz z  koleżan-
kami. Spodobała mi się od ra-
zu. Przetańczyliśmy całą noc, 
a ja już wtedy wiedziałem, że się 
z  nią ożenię. Po dwóch latach 
znajomości, trochę korespon-
dencyjnej, bo ja pracowałem 
w Wałbrzychu, a ona mieszka-
ła z  rodzicami, postanowiłem 
się oświadczyć. Pobraliśmy się 
w październiku 1962 roku, a ja 
do dziś przechowuję listy, któ-
re do mnie pisała. Nie mieliśmy 
gdzie mieszkać, a tu na zacho-
dzie łatwiej było o mieszkanie. 
Zwabiony obietnicą własne-
go lokum i dobrych pieniędzy, 
ku zdziwieniu moich kolegów, 
bo nie mieściło im się w  gło-
wie, że można opuścić rozwi-
jający się Wałbrzych i  jechać 
gdzieś na koniec Polski wyru-
szyłem na „zachód”. Założyłem 
sobie, że zostanę tu jakiś czas, 
usamodzielnię się, zdobędę do-
świadczenie i wyjadę. Dziś już 
wiem, że wszystkie plany we-
ryfikuje życie.” - śmieje się pan 
Zygmunt. „Zamieszkałem, 
podobnie jak wtedy wszyscy 
przyjezdni, w  hotelu robotni-
czym w Opolnie Zdroju, to by-
ło dopiero wyzwanie. Panowa-
ła wtedy zima stulecia, warun-
ki w hotelu były ciężkie, woda 
zamarzała w  misce do mycia, 
a w pracy walka o utrzymanie 
w  ruchu dopiero co urucho-
mionych bloków nr 1 i 2, przy-
pominała walkę o  byt. Zama-
rzały przenośniki odpopiela-
nia, warunki były makabrycz-

ne. Robiliśmy co się dało, aby 
jakoś to przetrwać. Zwierzch-
nicy dostrzegali moje zaanga-
żowanie i  wysiłki, powierzając 
co raz to wyższe stanowiska. 
Zaczynałem od kierownika 
bloku, głównego inżyniera do 
spraw ruchu, zastępcy dyrekto-
ra do spraw inwestycji, aż 2 ma-
ja 1976 roku powołano mnie na 
dyrektora naczelnego. Funkcję 
tę sprawowałem do 1990 roku. 
Przez te 14 lat „dyrektorowa-
nia” wykorzystywałem zdobyte 
doświadczenie i  umiejętności. 
W sytuacjach kryzysowych ba-
zowałem na cechach odziedzi-
czonych po rodzicach, czyli na 
ojcowskim twardym charakte-
rze i chłopskim uporze oraz na 
poczuciu humoru oddziedzi-
czonym po mamie. Moje ży-
cie zawodowe to nie tylko pra-
ca w elektrowni, z którą zwią-
załem się na wiele lat. Wspa-
niałą przygodą był ponad rocz-
ny pobyt w Budapeszcie, gdzie, 
przyjmując propozycję kolegi, 
pracowałem w  firmie, w  któ-
rej wykorzystywałem wiedzę 
zdobytą w  elektrowni. Pozna-
łem tam ciekawych ludzi, cie-
kawe miejsca i  można powie-
dzieć, że w firmie pracowałem 
na „kilka etatów”, począwszy 
od taksówkarza do zaopatrze-
niowca. Zresztą nie sprawia-
ło mi to trudności, bo przecież 
tak funkcjonowałem pracując 
w elektrowni. Czasy, w których 
byłem dyrektorem nie należały 

Młody inżynier w nowej pracy.

Zygmunt Łątka.
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„Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak 
zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, 

w którym nie ma rzeczy niemożliwych.”

Henry Ford 
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do najłatwiejszych: zmniejsza-
nie przydziałów, obcinanie li-
mitów i  etatów. Poruszanie się 
w takiej rzeczywistości było nie 
lada sztuką. Ileż trzeba było się 
natrudzić, nagłówkować, aby 
„załatwić” jakąś sprawę. W taj-
niki „załatwiania spraw” wpro-
wadzał mnie mój poprzednik - 
dyrektor Mróz, którego do dziś 
wspominam z  wielkim senty-
mentem. Do mojego standar-
dowego wyposażenia niezbęd-
nego przy „załatwianiu spraw” 
była specjalna aktówka, w któ-
rej mieściło się kilka konia-
ków.”- śmieje się pan Zygmunt. 
Gdy byłem dyrektorem szcze-
gólny nacisk kładłem na roz-
wój budownictwa mieszkanio-
wego i  zaplecza socjalnego dla 
mieszkańców. Nowe bloki po-
wstawały jak grzyby po desz-
czu, a  towarzyszące im nowe 
przedszkola, pawilony handlo-
we i  żłobek uzupełniały infra-
strukturę. To z tamtych czasów 
pochodzą anegdoty o  przy-
działach mieszkań. W pamięci 
utkwiło mi szczególnie żarto-
bliwe pytanie – kto jeszcze nie 
ma mieszkania?”

Jubileuszowy 
rok 2012

„Moją małżonkę Janinę po-
znałem na zabawie, mieszkała 
w sąsiednim Tuchowie. Od ra-
zu przypadliśmy sobie do gu-
stu. Stworzyliśmy wspaniały 
ponadpięćdziesięcioletni zwią-
zek, który opiera się na wza-
jemnym zaufaniu i  wsparciu. 
Żona nigdy nie narzekała, ra-
dziła sobie doskonale, przecież 
mnie praca pochłaniała od ra-
na do wieczora. Z  początku 
mieszkaliśmy w  Zgorzelcu. To 
tam dostaliśmy przydział na 
mieszkanie. Wtedy mówiło się 
ciasne, ale własne. I  tak było, 
niewielkie, ale nasze. Jednak, 
gdy awansowałem, aby być bar-
dziej dyspozycyjnym namó-
wiłem żonę na przeprowadz-
kę do Bogatyni. Nie było łatwo. 
Zresztą tak samo jak wtedy, 
gdy parę lat wcześniej przywio-
złem ją na tutejsze tereny po raz 
pierwszy. Wtedy też nie chcia-
ła opuszczać rodzinnej miej-
scowości i  jechać w  nieznane. 
Dziś wiem, że zarówno ja, jak 
i moja małżonka nigdy nie ża-
łowaliśmy naszej decyzji. Prze-
żyliśmy tu pięćdziesiąt lat. Mó-
wiąc patetycznie, to tu jest na-
sze miejsce na ziemi. Tu przy-

Redakcja Biuletynu 
„Bogatynia” składa państwu Łątka 
serdeczne podziękowania za przekazane 
informacje i poświęcony czas niezbędny 
do opracowania tego materiału oraz 
życzy kolejnych wielu lat przeżytych 
wspólnie w zdrowiu i szczęściu.

szły na świat nasze dwie cór-
ki: Małgorzata – obecnie lekarz 
medycyny i Edyta - właściciel-
ka Agencji Modelek we Wro-
cławiu. Moja praca mnie po-
chłaniała, a  że lubiłem to, co 
robię, dawało mi to dużo sa-
tysfakcji, niosąc uczucie speł-
nienia i  zadowolenia. Oprócz 
tego miałem jeszcze wspiera-
jącą mnie we wszystkich dzia-
łaniach żonę. A  że nie mieli-
śmy tu rodziców, tak zwana in-
stytucja dziadków nie istniała. 
Musieliśmy radzić sobie sami. 
W międzyczasie moja małżon-
ka podjęła studia zaoczne, więc 
podczas jej wyjazdów na uczel-
nię dziećmi zajmowałem się ja, 
a  każdą wolną chwilę spędza-
liśmy na wyjazdach w  góry. 
Z  początku z  dziećmi, a  póź-
niej, jak już dziewczyny były na 
studiach, jeździliśmy we dwój-
kę. Śmiało mogę powiedzieć, 
że zwiedziliśmy całą Europę. 
Doczekaliśmy się naszej uko-
chanej wnuczki Oli. 
Chętnie spędzamy 

z  nią wolny czas, zresztą jest 
już prawie dorosła, uczęszcza 
do technikum. Tak jak i moim 
córkom, pomagam jej czasem 
w  lekcjach, szczególnie w  ma-
tematyce i fizyce. Dziś po wie-
lu latach pracy, obydwoje je-
steśmy na emeryturze. Czas 
biegnie nieubłaganie. Byłem 
świadkiem rozpoczynającej się 
budowy elektrowni. Rozruchu 
pierwszego bloku. Teraz mam 
nadzieję, że doczekam się ko-
lejnej potężnej inwestycji, ja-
ką jest budowa nowego blo-
ku energetycz-
nego, któ-

ry przedłuży funkcjonowa-
nie kompleksu energetycznego 
w  Turowie. Wspinałem się po 
ścieżkach kariery zawodowej, 
starając się przy tym być do-
brym mężem i ojcem. Myślę, że 
i  szefem byłem niezłym. Czę-
sto spotykam się z  wyrazami 
sympatii skierowanymi w mo-
ją stronę. W ubiegłym roku ob-
chodziliśmy wspaniały jubile-
usz pięćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego, który zbiegł się 
z inną ważną dla mnie roczni-
cą. Pięćdziesięciolecie swojego 
istnienia obchodziła również 
elektrownia. Było mi niezwy-
kle miło uczestniczyć w  uro-
czystych obchodach, podczas 
których miałem okazję spotkać 
współpracowników, powspo-
minać i ze wzruszeniem posłu-
chać także o  sobie.” – dodaje 
pan Zygmunt.

Państwu Janinie i Zygmun-
towi życzymy dużo zdrowia, 
optymizmu, samych rado-
snych chwil w życiu oraz kolej-
nych wspaniałych jubileuszy 

spędzonych w  gronie naj-
bliższych. 

Redakcja

Państwo Łątka podczas jednej z wielu wycieczek.

Janina i Zygmunt z wnuczką. Państwo Łątka z córkami.
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Ślubne zdjęcie Janiny i Zygmunta Łątka, rok 1962.
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Dożynki, wielkie święto wszystkich rolników jest do-
skonałą okazją do integracji oraz zasłużoną porą wy-
tchnienia. W tym roku Gminne Święto Plonów obcho-
dziliśmy 7 września w Markocicach.

Dożynki zainaugurowa-
ła polowa msza święta, po któ-
rej starostwie dożynek: Tere-
sa Wąsicka  z Kopaczowa i To-
masz Samelski z  Działoszy-
na przekazali na ręce gospo-
darza – burmistrza Andrzeja 
Grzmielewicza – bochen chle-
ba wypieczony z  tegorocznego 
zboża. Uroczystości urozma-
icały występy lokalnych zespo-
łów, konkursy, gry oraz trady-

cyjne zabawy dożynkowe.
W  konkursie na „Najpięk-

niejszy dożynkowy wieniec” 
komisja złożona z sołtysów wy-
łoniła zwycięzcę, którym zo-
stało sołectwo Posada. Nagro-
dy przyznano również w  kon-
kursie „Okazy z  pola, sadu 
i ogrodu”.

Miłym akcentem uroczysto-
ści dożynkowych było uhono-
rowanie rolników za trud ja-

ki wkładają w  codzienną pra-
cę. Nagrody i wyróżnienia oraz 
słowa wielkiego podziękowa-
nia otrzymało wielu rolników 
z naszej gminy.

W miłej i serdecznej atmos-
ferze zebrani bawili się tak-
że podczas Turnieju Sołectw, 
w  którym drużyny konkuro-
wały ze sobą w rozmaitych za-
wodach. 

Dożynki to wielkie świę-
to wszystkich rolników, któ-
re jest wyśmienitą okazją do 
integracji oraz zasłużoną po-
rą wytchnienia dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. 

Dożynki Gminne 2013

Święto Plonów
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W konkursie na „Najpiękniejszy Dożynkowy Wieniec” 
zwyciężyła Posada.

Starostowie dożynek przekazują 
bochen chleba na ręce burmistrza.

Poświęcenie wieńców dożynkowych.

Komisja konkursowa ocenia prace.

Uczestnicy tegorocznego Święta Plonów.
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Polowa msza święta.

Dożynki Gminne 2013.

Jedna z konkurencji podczas wspólnej zabawy.

Zadanie wymagające współpracy całej drużyny.

Sołectwo Sieniawka. Uczestnicy Turnieju Sołectw  bawili się w miłej i serdecznej atmosferze.

Pamiątkowe zdjęcie przy zwycięskiej pracy.

Koło Gospodyń Wiejskich w Markocicach ze swoim wieńcem.
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Olśniewający i wybitnie utalentowany Leszek Możdżer oczaro-
wał bogatyńską publiczność. Jego koncert odbył się 12 paździer-
nika w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Sala widowiskowa „pęka-
ła  w szwach”, zawrzało, kiedy na scenie pojawił się wirtuoz for-
tepianu Leszek Możdżer. 

W czasie jego koncertu moż-
na było zamknąć oczy i zoba-
czyć obrazy malowane muzy-
ką. To co wydarzyło się sobot-
niego wieczoru na długo po-
zostanie w pamięci widzów. 

Wzruszenie, zaciekawienie, ra-
dość i zachwyt – to cała ga-
ma emocji, która towarzyszyła 
uczestnikom koncertu. 

Dla tych, którzy nie pozna-
li Leszka Możdżera, to jeden 

z najwybitniejszych polskich 
muzyków jazzowych. Pianista 
światowej klasy, kompozytor, 
oryginalny twórca, wyróżnia-
jący się własnym językiem mu-
zycznym. 

Leszek Możdżer był gwiaz-
dą tegorocznego VI Międzyna-
rodowego Festiwalu Hałda Jazz 
– Bogatynia 2013. Niewątpliwie 
na ponad godzinę zawładnął 

W  niedzielę 10 listopada o  godzinie 18.00 w  sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się koncert z  okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Gwiazdą wieczoru będzie 
zespół „Pod Budą”.

Zespół wywodzi się z  zało-
żonego przez Bohdana Smo-
lenia kabaretu o  tej samej na-
zwie, który działał do połowy 
lat 70. przy Akademii Rolniczej 
w  Krakowie. Grupa Pod Bu-
dą weszła na scenę artystyczną 
z  własnym repertuarem, two-
rzonym przez Jana Hnatowicza 
(muzyka) i  Andrzeja Sikorow-
skiego (muzyka i  teksty). Na-
grała kilkanaście recitali tele-
wizyjnych i teledysków do swo-
ich piosenek. Na jej temat po-
wstało kilka programów TVP, 
m. in.: „Okruchy codzienności, 
czyli Krótka historia grupy Pod 
Budą” i „Kasta Pod Budą i An-
drzej Sikorowski”. 

Bogatyński koncert to praw-
dziwy krakowski muzyczny 
smakołyk, na który gorąco za-
praszamy!

Bilety w  cenie 20 zł do na-
bycia w  kasie Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury. Więcej na 
www.bok.art.pl

Grupa integracyjna Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury 
z  udziałem uczestników zajęć 
Powiatowego Ośrodka Wspar-
cia w  Opolnie Zdroju wzię-
ła udział w  jednodniowej wy-
cieczce do Skansenu Erlichthof 

Rietschen oraz Bad Muskau. 
Wyjazd zorganizowany był 
w  ramach wieloletniej współ-
pracy transgranicznej Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury. 
Było fantastycznie!

Bogatyński Ośrodek Kultury

Wycieczka Grupy 
Integracyjnej BOK

Narodowe Święto Niepodległości

Koncert zespołu 
„Pod Budą”

W czwartek 14 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w sali widowisko-
wej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się Festiwal Pio-
senki Dziecięcej „Jesienny Liść”.

W  Festiwalu biorą udział 
dzieci z  przedszkoli oraz od-
działów przedszkolnych z  te-
renu Miasta i  Gminy Bogaty-
nia. Dzieci zaśpiewają piosen-
ki tematyczne związane z jesie-
nią. Usłyszymy utwory pełne 
uśmiechu i  jesiennych promie-
ni słonecznych, które przypo-
mną publiczności zgromadzo-
nej w  Bogatyńskim Ośrodku 

Kultury, że właśnie wkroczyli-
śmy w  tę kolorową porę roku. 
„Jesienny Liść” ma charakter 
przeglądu, dlatego też występy 
nie podlegają ocenie jury. 

Serdecznie zapraszamy na 
wesołe spotkanie z  dźwiękami 
i kolorami jesieni.

Festiwal Piosenki Dziecięcej

„Jesienny Liść” Z  przyjemnością informujemy, że Pan Adam Kusiak, reprezen-
tant Bogatyńskiego Ośrodka Kultury i  gminy Bogatynia, został 
laureatem II Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepeł-
nosprawnych GaleriOn 2013 pod patronatem Wicemarszałka 
Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia.

W  sobotę 27 września, 
w  Teatrze Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej we Wro-
cławiu Pan Adam Kusiak 
wziął udział w  Finałowym 
Koncercie oraz Wernisażu wy-
stawy, który poprowadziła ak-
torka Joanna Brodzik. Laure-
at odebrał dyplom, upominek 
oraz szczególne wyróżnienie 
za kaligrafię. Serdecznie gra-

tulujemy i  życzymy dalszych 
sukcesów!

Pracownia Integracyjna BOK „Bez Barier”

Adam Kusiak 
laureatem GaleriOnu
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Ubiegłoroczny festiwal.

Solowy recital
Leszka 
Możdżera 

bogatyńską publicznością. W 
trakcie występu, z jego ust padło 
nie wiele słów, jednak każdy kto 
uczestniczył w koncercie, wie, 
że nie trzeba było nic mówić. Je-
go muzyka broniła się sama i nie 

potrzebowała komentarza. 
Wywiad z Leszkiem Moż-

dżerem oraz relacja z VI Mię-
dzynarodowego Festiwalu Hał-
da Jazz w kolejnym numerze 
biuletynu. 

Fo
t.

 J
ak

ub
 P

ur
ej

 -
 q

ba
ne

z

Fo
t.

 J
ak

ub
 P

ur
ej

 -
 q

ba
ne

z



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 l Nr 7 (50) wrzesień 2013 13

W  sobotę 8 września odbyła się druga edycja Festynu Piłkar-
skiego. Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji w Bogatyni oraz MKS Granica Bogatynia. Zawody rozegra-
no w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 2003-2004 i 2001-
2002. Do rywalizacji zgłosiło się 7 drużyn.

W  grupie młodszej tryum-
fował zespół Szkoły Podstawo-
wej nr 3, drugie miejsce zajęła 
Szkoła podstawowa z  Opolna 
Zdroju, a  trzecie Szkoła Pod-
stawowa nr 1.

W  grupie starszej najlepiej 
spisali się zawodnicy ze Szko-
ły Podstawowej nr 3, drugie 
miejsce zdobyli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. Na 
najniższym stopniu podium 
uplasowała się drużyna Szko-
ły Podstawowej nr 5, a miejsce 
czwarte przypadło Szkole Pod-
stawowej z Opolna Zdroju.

Dodatkowo organizatorzy 
przygotowali specjalne konku-
rencje sprawnościowe z quizem 
wiedzy o piłce nożnej. W tych 
konkurencjach mogły starto-
wać wszystkie dzieci, które te-
go dnia zjawiły się na stadionie 
OSiR przy ul. Białogórskiej 28. 
Najlepszym zawodnikom roz-
dano dodatkowe nagrody, upo-
minki i statuetki.

Organizatorzy dziękują 
wszystkim uczestnikom II Fe-
stynu Piłkarskiego za sportową 
rywalizację i zapraszają na ko-
lejne zawody piłkarskie.

II Festyn Piłkarski
W  sobotę 21 września br. w  godzinach popołudniowych na 
obiekcie OSiR przy ul. Białogórskiej w Bogatyni odbyły się II Za-
wody MasWrestlingu - Bogatynia 2013. Rozgrywki podzielo-
no na dwie kategorie wiekowe – do i powyżej 21-go roku życia. 
Łącznie do zmagań przystąpiło 22 zawodników.

Boje prowadzono systemem 
pucharowym z  rozgrywany-
mi barażami, co stanowiło do-
datkową szansę dla zawodni-
ków, którzy przegrali pierw-
sze starcie. Patronat sporto-
wy nad Turniejem objęła firma 
TRECK. Wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali pamiąt-
kowe koszulki i  napoje ener-
getyczne, a w trakcie zawodów 
skorzystać można było z  cie-

płego posiłku. Turniej rozgry-
wano w niespotykanej oprawie 
muzycznej. Licznie zgroma-
dzona publiczność była świad-
kiem prawdziwej męskiej ry-
walizacji i  licznych pasjonują-
cych pojedynków.

W kat. do 21 lat klasyfikacja 
finałowa przedstawia się nastę-
pująco:
•	 Miejsce I Maciej Borkowski
•	 Miejsce II Mateusz Stanek

•	 Miejsce III Jakub Zieleń
•	 Miejsce IV Kamil Jezierski.
•	 Należy przypomnieć tylko, 

że finałowy pojedynek zo-
stał rozegrany między tymi 
samymi zawodnikami, co 
w  ubiegłym roku, z  tą tylko 
różnicą, że rok temu lepszy 
okazał się Mateusz.

•	 Kategoria + 21 lat:
•	 Miejsce I Filip Barbachowski
•	 Miejsce II Mirosław Ja-

strzębski
•	 Miejsce III Dominik Barba-

chowski
•	 Miejsce IV Bartuś Morajski

Organizatorzy: Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni, 
a także Stowarzyszenie Sporto-
we Gladiator dziękują wszyst-
kim uczestnikom za sporto-
wą – męską rywalizację, zapra-
szając jednocześnie na kolejne 
zawody z  grupy sportów siło-
wych.

Męska rywalizacja i pasjonujące pojedynki

Zawody 
MasWrestlingu

W  ostatni dzień lata, tj. 21 września br. na torze MX w  Bogaty-
ni odbył się I  Międzynarodowy Festiwal Motocrossu Bogaty-
nia 2013. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Bur-
mistrza MiG Bogatynia, a  organizatorami byli OSiR Bogatynia 
i BKM Cross.

Już od rana deszcz lał się 
strumieniami, w  niczym nie 
przypominając ostatniego dnia 
lata i, choć tor pokryła gruba 
warstwa błota, do Bogatyni zje-
chało kilkudziesięciu zawodni-
ków z Polski, Czech i Niemiec, 
chcących poczuć smak rywa-
lizacji. Uczestnicy startowali 

w  sześciu kategoriach. Wyści-
gi rozpoczęły się od 10 minuto-
wej sesji treningowej, a następ-
nie zawodnicy przystąpili do 
rywalizacji.

Trzy starty, po 20 minut 
każdy, wyłoniły zwycięzców 
poszczególnych klas :
•	 klasa 50 cm: wygrał Jakub 

Gnacy
•	 klasa 65 cm: wygrał Emil 

Jung
•	 klas 85 cm: wygrał Michal 

Plisek
•	 klasa MX 2: wygrał Nick 

Markscheffel
•	 klasa MX : wygrał Przemy-

sław Czarnecki
•	 klasa weteran: wygrał Artur 

Oleksak.
Licznie zgromadzona pu-

bliczność z  wielkim zaintere-
sowaniem oglądała rywaliza-
cję motocrossowców. I  Mię-
dzynarodowy Festiwal Moto-
crossu uświetnił pokaz Darka 
Kłopota, który, pomimo kiep-
skich warunków atmosferycz-
nych, wykonał efektowne sko-
ki dostarczając ogromną daw-
kę adrenaliny kibicom. Zawo-
dy zakończyły się rozdaniem 
pucharów i nagród ufundowa-
nych przez Burmistrza MiG 
oraz OSiR.

Ogromna dawka adrenaliny

Festiwal Motocrossu

22 września 2013r. na bogatyńskich kortach rozegrany został 
ostatni z zaplanowanych na sezon 2013 Turniej Tenisa Ziemne-
go. Przy pochmurnej, ale na szczęście bezwietrznej pogodzie, 
zjawiło się wielu zawodników z Bogatyni, jak również ze Zgorzel-
ca. Obecni byli także gracze z Czech, co podniosło rangę turnieju 
do międzynarodowego.

Turniej rozgrywany był sys-
temem grupowo - pucharo-
wym. Spośród czterech grup 
zwycięzcy i  zawodnicy z  dru-
gich miejsc awansowali do 
ćwierćfinałów. Po całodnio-
wych zmaganiach turniej wy-
grał Krzysztof Burbo pokonu-
jąc w  finale Piotra Jackowiaka 
(obaj z Bogatyni). Mecz finało-
wy był powtórką z finału, któ-
ry odbył się w  maju tego ro-
ku. W meczu o trzecie miejsce 
Drahoslav Sipek z Czech poko-
nał Sławomira Horodeckiego 
ze Zgorzelca. Zwycięzcy otrzy-
mali pamiątkowe statuetki 

oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Bogatyni. Wśród 
zawodników turnieju po jego 
zakończeniu rozlosowane zo-
stały także dwie nagrody spe-
cjalne - rakiety tenisowe.

Niestety był to już ostatni 
z  tegorocznych turniejów te-
nisowych w  Bogatyni, ale już 
teraz serdecznie zapraszamy 
wszystkich miłośników tenisa 
do udziału w  turniejach przy-
szłorocznych na naszych kor-
tach, na stadionie przy ul. Bia-
łogórskiej.

Ostatnie tegoroczne zmagania

Turniej Tenisa 
Ziemnego
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Kasztanowce to jedne z najpiękniejszych drzew występujących na terenie 
niemal całej Europy, ale także w Azji oraz Ameryce Północnej. Najbardziej 
rozpowszechnionym w Polsce gatunkiem tego drzewa jest, pochodzący 
z Półwyspu Bałkańskiego, kasztanowiec zwyczajny.

W  naszym kraju drzewo to 
cieszy się szczególną sympa-
tią. Wpływ na ten stan rzeczy 
jest oczywisty, choćby z uwagi 
na jego niewątpliwą urodę. Nie 
bez znaczenia jest także sen-
tyment, z  jakim pewnie każdy 
z  nas myśli o  kasztanowcach. 
Bo przecież któż z nostalgią nie 
wspomina dziecięcych lat, kie-
dy podczas jesiennych space-
rów szukało się świetnego ma-
teriału do tworzenia kasztano-
wych ludzików albo czasu, gdy 
kwitnące wiosną kasztanow-
ce przypominały wielu dora-
stającym uczniom szkół śred-
nich o zbliżającym się egzami-
nie dojrzałości.

Jednak te wspaniałe drzewa 
narażone są na duże niebezpie-
czeństwo, które stwarza niepo-
zorny motyl, mogący przyczy-

nić się nawet do ich śmierci.
Sprawcą tak dużego zagro-

żenia jest szrotówek kaszta-
nowcowiaczek. Szkodnik ten 
osiąga, jako dorosły osobnik 
od 3 do 4 mm długości, a roz-
piętość jego skrzydeł mieści 
się w przedziale od 5 do 8 mm. 
Owad rozwija się z  poczwarek 
znajdujących się w opadłych li-
ściach drzew.

W  okolicach kwietnia, gdy 
owad dorasta, zaczyna się jego 
wędrówka po pniu do korony 
drzewa. Tam składane są jaja, 
a  powstałe z  nich nowe poko-
lenie szkodnika atakuje liście. 
W ciągu sezonu wegetacyjnego 
drzewa może dojść do powsta-
nia nawet pięciu pokoleń szro-
tówka.

Efektem działalności mo-
tyla jest powstawanie brązo-

wych suchych plam na liściach 
drzew, zwanych miniami. Na 
jednym liściu może pojawić się 
nawet kilkaset takich siedlisk. 
W  następstwie pojawienia się 
owadów na liściach drzew do-
chodzi do ich usychania i opa-
dania. Jest to niebezpieczne ze 
względu na fakt, iż w przypad-
ku, gdy drzewo traci znaczną 
część listowia podejmuje próbę 
obrony. Odbywa się to poprzez 
wykształcanie nowych liści. 
W  takim przypadku docho-
dzi do zaburzenia cyklu wege-
tacyjnego drzewa. Dwukrotne 
kwitnienie zaburza cykl wege-
tacyjny kasztanowca. Drzewo 
staje się w okresie późnojesien-
nym osłabione i nieprawidłowo 
przygotowane do zimy. Z  bie-
giem lat drzewo osłabia się co-
raz bardziej. Do obumarcia 
może dojść już w  ciągu 10 lat 
bytowania szkodnika. W praw-
dzie obecność szrotówka jest 
najbardziej widoczna na kasz-
tanowcach, jednak atakuje on 
także klony pospolite oraz klo-
ny jawory.

Ciekawostką może być fakt, 
iż owad ten znany jest od nie-
spełna 30 lat.

Od roku 1985 rozprzestrze-

nił się z rejonów Europy połu-
dniowo-wschodniej niemal po 
całym naszym kontynencie. 
Dotarł niestety także do Polski. 
Przemieszczanie owada od-
bywa się głównie przy udzia-
le transportu samochodowe-
go. Z  tej przyczyny atakowane 
są w głównej mierze i w pierw-
szej kolejności drzewa rosną-
ce przy drogach. Larwy moty-
la przenoszone przez wiatr z ła-
twością przenoszą się na kolej-
ne siedliska. Nie bez znaczenia 
dla rozrostu populacji szrotów-
ka pozostaje także jego niezwy-
kła odporność na działanie ni-
skich temperatur. Owad może 
wytrzymać mrozy sięgające na-
wet – 25°C.
Zwalczanie szrotówka

Drzewa są niemal bezbron-
ne wobec żerowania szrotów-
ka, ponieważ szkodnik ten nie 
ma właściwie naturalnych wro-
gów. Nie oznacza to jednak, że 
grozi nam w przyszłości całko-
wite wyginięcie kasztanowców. 
Przy odrobinie wysiłku mo-
żemy zapobiec rozprzestrze-
nianiu się szrotówka. W walce 
o  kondycję drzew można wy-
różnić trzy najpopularniejsze 
metody.

Metoda I – iniekcje

Pierwszą z  metod są iniek-
cje lub po prostu szczepienia 
drzew. Metoda ta polega na 
wprowadzeniu do pnia drze-
wa specjalnych środków owa-
dobójczych i  grzybobójczych. 
Preparat podaje się poprzez 
wstrzyknięcie go wewnątrz 
pnia przez cienki nawiercony 
otwór. Wiercenie powinno być 
wykonane na wysokości około 
1 metra, mieć ok.8 mm średni-
cy i 7 cm głębokości. Na skutek 
działania środków chemicz-
nych owady przestają żero-
wać. Przyczyną ich śmierci nie 
jest zatem bezpośrednio zatru-
cie środkiem chemicznym, lecz 
głód. Niewątpliwą zaletą sto-
sowania preparatów chemicz-
nych jest fakt, że skład szcze-
pionek może być dobierany 
w  taki sposób, by działały one 
jedynie na szrotówka nie szko-
dząc jednocześnie innym owa-
dom. Preparaty chemiczne nie-
co innych rodzajów można po-
dawać także poprzez wpro-
wadzenie do gleby w  pobliżu 
drzewa. Działanie tych szcze-
pionek cechuje podobna, wyso-
ka skuteczność.

Kolejnym przykładem sto-
sowania preparatów chemicz-
nych jest wabienie męskiej czę-
ści populacji szrotówka po-
przez umieszczanie w  pobli-
żu drzew lub na ich pniach 
pojemników zawierających fe-
romony żeńskie wymieszane 
z  trucizną. W  tym przypadku 
dochodzi do wyginięcia mę-
skich osobników, a przez to do 
zmniejszenia rozmnażania się 
szkodnika.

Szczepienia, mimo niewąt-
pliwej skuteczności, nie są po-
zbawione wad. Związane jest 

Jak pomagać 

kasztanowcom

W skrócie:
 y 1985 roku pierwsze zaobserwo-
wane przypadki wystąpienia 
szrotówka kasztanowcowiaczka

 y 3-4 mm – wielkość dorosłego 
osobnika

 y 5-8 mm – rozpiętość skrzydeł 
szrotówka

 y 700 – ilość kolonii owada mogą-
cych rozwinąć się tylko na jed-
nym liściu drzewa

 y 10 lat – w  tym czasie szkodnik 
może doprowadzić do śmierci 
drzewa.
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to przede wszystkim z dostęp-
nością odpowiednich środ-
ków chemicznych oraz z  fak-
tem, iż dokonywanie nawier-
ceń w pniu drzewa może przy-
czyniać się do rozwoju chorób 
grzybiczych.

Zabiegów iniekcji mogą do-
konywać jedynie odpowiednio 
wykwalifikowane osoby.
Metoda II - zbieranie opa-
dłych liści

Drugą, najprostszą chy-
ba metodą radzenia sobie ze 
szkodnikiem jest zwyczajne 
grabienie opadłych liści. Wy-

konywanie na bieżąco w okre-
sie jesiennym tej czynności nie 
pozwoli na wykształcenie się 
larw szrotówka, znajdujących 
się, jak było wcześniej wspo-
mniane, w opadłym listowiu.

Metoda ta wymaga jednak 
regularności i  zaangażowania. 
W  jej realizacji nieoceniona 
może być rola młodzieży szkol-
nej i  ich pedagogów, a  także 
służb komunalnych. Na terenie 
naszego kraju coraz popular-
niejsze stają się akcje poświę-
cone ratowaniu kasztanowców. 
W ich trakcie właśnie młodzież 

pomaga w  zbieraniu suchych 
liści, przez co skutecznie elimi-
nuje szrotówka.
Metoda III – sprowadze-
nie naturalnego wroga

We wcześniejszej części ni-
niejszego artykułu wspomnia-
ne zostało, iż szrotówek kaszta-
nowcowiaczek nie posiada wła-
ściwie naturalnych wrogów. 
Kluczowym jest tu słowo „wła-
ściwie”. Z  coraz częściej pro-
wadzonych obserwacji wynika 
bowiem, iż sikorki szczególnie 
zasmakowały w larwach moty-
la, przez co pomagają w  nisz-
czeniu jego populacji. Metodę 
tę w prosty sposób można sto-
sować poprzez wabienie pta-
ków na tereny, na których ro-
sną kasztanowce. Najlepszym 
sposobem na wabienie sikorek 
jest umieszczanie w  pobliżu 
drzew budek dla ptaków. Me-
toda ta nie jest pracochłonna, 
jednak także ona nie pozostaje 
bez wad. Jej największym man-
kamentem może się okazać ni-
ska skuteczność. Szacunkowo 
sikorki mogą się przyczynić do 
niwelacji jedynie około 3% po-
pulacji szrotówka.
Walka z zagrożeniem na 
terenie Gminy Bogatynia

Problem, któremu po-
święcony został ni-
niejszy arty-
kuł jest coraz 
b a r d z i e j 

znany w  naszym kraju, dla-
tego chcemy przybliżyć i  za-
interesować tą tematyką tak-
że mieszkańców gminy Boga-
tynia. Jesień jest właściwą po-
rą roku, żeby rozpocząć kon-
kretne działania. Zachęcamy 
zarządców wspólnot mieszka-
niowych, przedstawicieli in-
stytucji publicznych, a  przede 
wszystkim pedagogów oraz 
dyrektorów szkół do organi-
zowania wraz z młodzieżą ak-
cji związanych ze sprzątaniem 
opadłych jesienią liści. Jest to 
najlepszy czas, by pomóc kasz-
tanowcom odzyskać dobrą 
formę na wiosnę. Jako gmina 
służymy wszelką, niezbędną 
w  tym zakresie pomocą. Jed-
nocześnie pragniemy poinfor-
mować Państwa o  wspaniałej 
inicjatywie, jaką wykazała się 
jedna z bogatyńskich szkół.

W 2010 roku uczniowie klas 
piątych i  szóstych Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Bo-
gatyni pod opieką Pani Joan-
ny Tichaczek oraz Pani Mag-
daleny Barankiewicz wzięli 
udział w realizacji projektu p.n. 
„Las zrównoważo-

ny – eduka-
cja leśna społe-
czeństwa na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju” pod patrona-
tem Południowo-Zachod-
niego Forum Samorządu Tery-
torialnego „Pogranicze”. W ra-
mach projektu uczniowie wraz 
z  opiekunkami grabili opa-
dłe liście kasztanowców i  ce-
lem utylizacji zakopywali je na 
głębokości 30cm pod ziemią. 
Umieszczali na drzewach spe-
cjalne budki lęgowe dla pta-
ków, w których osiedlać się po-
winny głównie sikorki. Projekt 
realizowany przez bogatyń-
skich uczniów zajął pierwsze 
miejsce w kategorii klas IV-VI.

Postawa opiekunów i  mło-
dzieży jest z  pewnością godna 
naśladowania.

Szczegółowe informacje do-
tyczące ochrony drzew przed 
szrotówkiem można uzyskać 
w  Urzędzie Miasta i  Gminy 
Bogatynia w Wydziale Ochro-
ny Środowiska i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, przy ul. 
1-go Maja 29, pok. nr 8, tel. 75 
77 25 380.

Opracował: 
Radosław Piwowarski –

Wydział Ochrony Środowiska 
i Zagospodarowania 

Przestrzennego UMiG w Bogatyni.

Publikacja dofinansowana ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu
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25 września br. w Domu Wesel-
nym odbyło się kolejne spotka-
nie integracyjne członków Klu-
bu Seniora „Serbinów”, który 
działa przy Radzie Osiedla nr 7. 

W  spotkaniu udział wzię-
li przedstawiciele władz samo-
rządowych, osoby, które na co 
dzień współpracują z  klubem, 
a także czeskie i niemieckie za-
przyjaźnione organizacje. Pod-
czas spotkania swój dorobek 
artystyczny zaprezentował ze-
spół „Niezapominajki”, któ-

ry śpiewał, bawił gości dostar-
czając mnóstwo radości i pozy-
tywnej energii. Atmosfera jaka 
panowała tego popołudnia by-

ła wyjątkowa, a chwile spędzo-
ne wspólnie na długo zapadną 
w  pamięci seniorów i  uwiecz-
nione zostały na zdjęciach. 

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

12 września br. w Bibliotece Publicznej w Bogatyni rozpoczęła się 
pierwsza edycja innowacyjnego projektu „Spotkanie z pasjami”, 
realizowanego przez Fundację Orange oraz współfinansowane-
go przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsięwzięcie skierowane 
jest głównie do osób starszych, 
aby zmobilizować ich do aktyw-
ności i zaproponować miłe spę-
dzenie czasu wolnego. Tema-
tyka spotkań będzie dotyczy-
ła profilaktyki zdrowotnej, kul-
tury, tradycji, rozrywki, a  ich 
bohaterami w  dużej części bę-
dą osoby znane seniorom i  pa-
sjonujące się konkretnym za-
gadnieniem. W pierwszym z 12 
planowanych wykładów wzięło 
udział 15 seniorów, którzy tym 

razem mogli online spotkać 
się z  rodzeństwem –Agnieszką 
i  Marcinem Kręglickimi, zna-
nymi kucharzami, właściciela-
mi wielu restauracji, dla których 
gotowanie to największa życio-
wa pasja. Zaletą spotkania onli-
ne, poza przekazaniem cennych 
informacji, była również możli-
wość dyskusji z bohaterami spo-
tkania. Podczas interaktywnego 
wykładu seniorzy mieli szansę 
zadać pytania poprzez specjal-
nie przygotowany czat.

Biblioteka Publiczna ser-
decznie zaprasza wszystkie 
osoby chętne do wzięcia udzia-
łu w projekcie. W każdy czwar-
tek o  godz. 11.00. w  Oddzia-
le dla Dzieci i Młodzieży będą 
odbywały się spotkania z  pa-
sjami, a kto będzie ich gościem, 
dowiedzą się Państwo wcze-
śniej, odwiedzając naszą stro-
nę internetową lub na porta-
lu społecznościowym FB, gdzie 
mamy swoje konto.

Innowacyjny projekt w Bibliotece

„Spotkania z pasjami”

Czasami, w  odniesieniu do pomocy osobom uzależnio-
nym, pada pytanie, czy jest to sprawiedliwe, że z pienię-
dzy podatników finansuje się np. leczenie alkoholików. 
Czy nie czyni się tego kosztem szkół, szpitali, całej sfery 
budżetowej?

Ludzie kupujący alkohol są 
superpodatnikami – oprócz 
powszechnego podatku VAT 
płacą również akcyzę, która 
wielokrotnie przewyższa rze-
czywistą wartość towaru. To 
w dużej mierze dzięki pienią-
dzom ze sprzedaży alkoho-
lu, płynącym szeroką stru-
gą, funkcjonują (biednie, bo 
biednie, ale zawsze) placów-
ki służby zdrowia, oświaty 
itp. Alkoholikiem nie jest się 
również od urodzenia. Z  re-
guły człowiek taki ma za sobą 
ileś tam lat pracy, a więc rów-
nież opłat do Urzędu Skarbo-
wego i  jakiś kapitał ulokowa-
ny w ZUS. Pieniądze na reali-
zację lokalnych programów 
rozwiązywania problemów 
uzależnień na szczeblu gmin-
nym pochodzą z  corocznych 
opłat na zezwolenie na prowa-
dzenie handlu napojami al-
koholowymi. Czy jest to uza-
sadnione obciążenie? Zacznij-
my od tego, że alkohol nie jest 
zwykłym towarem, takim jak 
chleb czy ubrania. Alkohol 
zmienia świadomość i  może 
uzależniać. Sprzedawcy oczy-
wiście wiedzą, że część ich 
klientów po udanym zakupie 
wywoła w  domu burdę, część 
nie doniesie do domu pensji, 
część spowoduje po pijane-
mu wypadek. Można powie-
dzieć – nie moja broszka, nikt 
ich na siłę nie ciągnął do skle-
pu. To prawda, ale nie do koń-
ca. Jeśli są uzależnieni, to ist-
nieją takie siły, które każą im 
wybrać właśnie sklep mono-
polowy kosztem rodziny czy 
pracy. Tymi siłami są mecha-
nizmy choroby alkoholowej. 
Myślę, że jest rzeczą logiczną, 
iż osoby, które czerpią zysk 
z działalności handlowej, ma-
jącej niejako w  swojej istocie 
zaprogramowane występowa-
nie niemałych szkód społecz-
nych, mają obowiązek moral-
ny, a  także prawny partycy-
pacji w kosztach niwelowania 
tych szkód. Podkreślmy więc, 
że środki finansowe na pomoc 
osobom z  problemem alko-
holowym nie uszczuplają wy-
datków gminy w innych dzie-

dzinach, takich jak szkolnic-
two, służba zdrowia czy in-
frastruktura. Są to dochody 
dodatkowe, czerpane z  opłat 
za zezwolenia na sprzedaż al-
koholu. Gdyby nie istnienie 
gminnych programów roz-
wiązywania problemów alko-
holowych, nie byłoby również 
w  budżecie samorządów tych 
pieniędzy.

Poza tym, szacując kosz-
ty, trzeba wziąć pod uwagę, 
że jeśli nie zainwestujemy 
w  człowieka na etapie wcze-
sno-profilaktycznym, czy też 
w okresie późniejszym w lecz-
nictwo odwykowe, obowią-
zek leczenia spadnie i  tak na 
plecy i sakiewki podatników, 
lecz oprócz uzależnienia bę-
dziemy musieli zajmować się 
marskością wątroby, choro-
bą wieńcową, nadciśnieniem, 
nie mówiąc już o psychozach 
alkoholowych czy zespołach 
otępiennych.

Uważam, że jest coś z  sa-
mookłamywania się w myśle-
niu, że dopóki można mieć 
z klientów zyski to są oni ok, 
zaś gdy zajdą już za daleko 
i  potrzebują pomocy – od-
wracamy się z odrazą mówiąc 
– naciągacze, chcą się leczyć 
za moje pieniądze.

To co piszę nie jest hym-
nem na cześć konsumen-
tów alkoholu. Szkody wyni-
kłe z nadmiernego picia są mi 
doskonale znane, jednak ak-
ceptując funkcjonowanie al-
koholu w  życiu społecznym 
i  czerpiąc zyski z  jego dys-
trybucji umówmy się na jed-
no: jako społeczeństwo nie 
wzdrygajmy się przed pono-
szeniem odpowiedzialno-
ści za skutki uboczne. Tym 
bardziej, że środki finanso-
we i  potencjał ludzki włożo-
ne w  profilaktykę czy też le-
czenie uzależnienia od alko-
holu, to coraz częściej dobra 
inwestycja, nie tylko w sensie 
społecznym, ale również ma-
terialnym.

Grzegorz Hryszkiewicz 
psycholog certyfikowany specjali-

sta psychoterapii uzależnień

Kto płaci za leczenie alkoholików?

Z alkoholu 
za alkoholizm

22 września br. członkowie Stowarzyszenia Górniczego Klubu 
Seniora w Bogatyni oraz zespół „Jubilaci” zostali zaproszeni na 
przegląd zespołów i  chórów do Łużyckiego Parku Znalezisk – 
Nochten. Jest to 20 - hektarowy ogród krajobrazowy, jedyny na 
terenie całej Europy. 

Chóry i zespoły zaprezento-
wały swój dorobek artystyczny, 
zespół „Jubilaci” wystąpił na 
dwóch scenach, dużej i małej – 
łące narcyzowej. 30- minutowe 
koncerty nagrodzone zostały 
gromkimi brawami. Przegląd 
miał na celu zaprezentowanie 
swojego dorobu artystycznego, 

w związku z tym nie były przy-
znawane miejsca. Urzekający 
krajobraz, piękne wrzosy oraz 
inne barwne kwiaty stworzyły 
niepowtarzalny nastrój.

Przegląd Zespołów i Chórów

Górniczy Klub Seniora

Klub Seniora Serbinów

Spotkanie integracyjne
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Zespół „Niezapominajki”.
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Przystanki na trasie linia 1 linia 1 linia 1 linia 1

Cmentarz 09:50 — 13:05 16:11
Tesco 09:53 — 13:08 16:14
Lidl 09:56 12:05 13:11 16:17
Dom Kultury 09:58 12:07 13:13 16:19
Liceum 10:00 12:09 13:15 16:21
Kościuszki 100 10:02 12:11 13:17 16:23
Skłodowskiej 5 10:04 12:13 13:19 16:25
Skłodowskiej bloki 10:05 12:14 13:20 16:26
Dworcowa ‚Biedronka’ 10:07 12:16 13:22 16:28
Chopina Gimnazjum 10:09 12:18 13:24 16:30
Wyczółkowskiego SP3 10:11 12:19 13:25 16:31
Chełmońskiego 10:12 12:20 13:26 16:32
Zamoyskiego 28 10:13 12:21 13:27 16:33
Zamoyskiego ‚Kogut’ 10:14 12:22 13:28 16:34
Wodociągi 10:15 12:23 13:29 16:35
Liceum 10:16 12:24 13:30 16:36
Dom Kultury 10:17 12:25 13:31 16:37
Lidl 10:18 12:26 13:32 16:38
Tesco 10:20 12:28 13:34 16:40
Cmentarz 10:22 12:30 13:36 16:42

Linia 1B 1A 1A 1B 1B 1A 1B

Cmentarz  —  —  09:10  10:45  13:55  —  17:10
Tesco  06:20  —  09:13  10:48  13:58  —  17:13
Lidl  06:23  07:24  09:16  10:51  14:01  15:18  17:16
Chopina Gimnaz.  06:27  07:26  09:18  10:53  14:03  15:20  17:18
Kon-Tiki  06:29  07:27  09:19  10:54  14:04  15:21  17:19
Szpital  06:30  07:28  09:20  10:55  14:05  15:22  17:20
Wyczółkowsk. Sp3  06:31  07:30  09:22  10:57  14:07  15:24  17:22
Chełmońskiego  06:32  07:32  09:23  10:58  14:08  15:25  17:23
Zamoyskiego 28  06:33  07:33  09:24  10:59  14:09  15:26  17:24
Zamoys. Kogut  06:34  07:34  09:25  11:00  14:09  15:27  17:25
Markocice I  06:36  07:36  09:27  11:02  14:11  15:29  17:27
Markocice II  06:38  07:37  09:28  11:03  14:12  15:30  17:28
Markocice Pętla  06:40  07:39  09:30  11:05  14:14  15:32  17:30
Markocice II  06:42  07:41  09:32  11:07  14:16  15:34  17:32
Markocice I  06:44  07:42  09:33  11:08  14:17  15:35  17:33
Zamoyskiego 
Kogut  06:46  07:45  09:35  11:10  14:19  15:37  17:35

Zamoyskiego 28  06:47  07:46  09:36  11:11  14:20  15:38  17:36
Chełmońskiego  06:48  07:47  09:37  11:12  14:21  15:39  17:37
Wyczółkows. Sp3  06:49  07:48  09:38  11:13  14:22  15:40  17:38
Szpital  06:50  07:49  09:40  11:15  14:24  15:42  17:40
Kon-Tiki  06:51  07:50  09:41  11:16  14:25  15:43  17:41
Gimnaz. Chopina  06:54  07:53  09:42  11:17  14:26  15:44  17:42
Lidl  06:56  07:55  09:44  11:19  14:28  15:45  17:45
Tesco  06:58  07:57  09:47  11:22  14:31  15:48  17:48
Cmentarz  —  07:59  09:50  11:24  —  15:51  —
Zatonie Megawat  07:05  —    11:29  14:38  —  17:55
Trzciniec Szkoła  07:09  —    11:31  14:41  —  17:58

Trzciniec G. (przyj.)  —  —    11:41  14:51  —  —

Trzciniec G. (odjaz)  —  —    11:44  14:55  —  —

Trzciniec Szkoła  —  —    11:52  15:03  —  —

Zatonie Megawat  07:12  —    11:55  15:08  —  18:01

Cmentarz  —  —    12:00  —  —  18:05

Tesco  07:21  —    12:02  15:15  —  18:08

Lidl  07:24  —    12:05  15:18  —  18:15

Chopina Gimnaz.  —  —    —  —  —  18:17

Kon-Tiki  —  —    —  —  —  18:30

Lidl  —  —    —  —  —  18:32

Rozkład jazdy

ROBOCZE
w dni

komunikacji miejskiej
Rozkład jazdy

ROBOCZE

miejskiej
Rozkład jazdy

miejskiej
Rozkład jazdy

Aktualizowany na dzień 
8 października 2013 r.

Dobry nauczyciel to taki, który stale podwyższa kwalifikacje 
i dba o swój rozwój zawodowy. Nauczyciele języków obcych Li-
ceum Ogólnokształcącego są tego najlepszym przykładem.

Podczas wakacji w  sierpniu 
brali udział w  seminariach do-
finansowanych przez program 
Comenius „Uczenie się przez 
całe życie” za granicami naszego 
kraju. Pani Sylwia Remian i pan 
Mirosław Drewniacki w dniach 
od 04. do 16.08.13 uczestniczy-
li w szkoleniu w Wiedniu i Bu-
dapeszcie pod nazwą „Wiedeń 
i  Budapeszt- więcej niż podróż 
w przeszłość”, a pani Magdalena 
Pojmann i Anna Hantke zdoby-
wały wiedzę o Irlandii w Belfa-
ście od 11. do 23.08.13.

Każde z  tych szkoleń miało 
na celu przekazanie informacji 
o  kraju, jego historii i  obecnej 
sytuacji politycznej i społecznej. 
Najważniejszym jednak punk-
tem seminarium były nowości 

w metodyce nauczania języków 
obcych – gry i  zabawy języko-
we, metody relaksacyjne, formy 
integracji w  zespole klasowym 
i inne. Zajęcia prowadzone były 
przez wykwalifikowanych wy-
kładowców akademickich i  na-
uczycieli.

 Po interesującej, ale ciężkiej 

pracy nie mogło zabraknąć cza-
su na przyjemności. Nauczycie-
le języka niemieckiego zwiedzi-
li Wiedeń, Budapeszt, Bazylikę 
w Esztergom i skansen w Szen-
tendre. „Anglistki” natomiast 
zdobywały Belfast i Dublin.

Wiedzę i doświadczenie zdo-
byte podczas kursu już wyko-
rzystują podczas lekcji języko-
wych w  Liceum Ogólnokształ-
cącym w Bogatyni.

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni szkolą się za granicą

Nauczyciele też się uczą

Już po raz 12 odbył się Europej-
ski Odpust Kopaczów - Oldri-
chov. 5 października br. miesz-
kańcy Polski, Czech i  Niemiec 
spotkali się, by wspólnie wspo-
minać i  planować przyszłość. 
Jak podkreślali wszyscy go-
ście, styk trzech granic to od 
wielu już lat niezwykłe miej-
sce, które jednoczy przygra-
niczną społeczność. 

Uroczystości tradycyjnie 
rozpoczęły się od powitania 
na moście granicznym i przej-
ściu pod „Pomnik Przestrogi”, 
gdzie w  trakcie przemówień 
padło wiele ważnych słów. 

W dalszej części burmistrzo-
wie zasadzili drzewo, które jest 
kolejnym symbolem jedności 
i bliskości trzech społeczeństw.

Tradycyjnie, podczas od-
pustu odbyło się nabożeń-

stwo ekumeniczne, odprawio-
ne przez duchownych z  Pol-
ski Czech i  Niemiec. Wspólna 

modlitwa zakończyła się prze-
łamaniem chleba pomiędzy ze-
branymi w kościele.

XII Europejski Odpust Kopaczów-Oldrichov

Tradycyjne spotkanie
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Przystanki na trasie linia 1 linia 1 linia 1

Cmentarz 10:00 — 16:11
Tesco 10:03 — 16:14
Lidl 10:06 12:05 16:17
Dom Kultury 10:08 12:07 16:19
Liceum 10:09 12:08 16:20
Kościuszki 100 10:11 12:10 16:22
Skłodowskiej 5 10:13 12:12 16:24
Skłodowskiej Bloki 10:14 12:13 16:25
Dworcowa Biedronka 10:16 12:15 16:26
Chopina Gimnazjum 10:18 12:17 16:28
Wyczółkowskiego 10:20 12:19 16:29
Chełmońskiego 10:21 12:20 16:30
Zamoyskiego 28 10:22 12:21 16:31
Zamoyskiego Kogut 10:23 12:22 16:32
Wodociągi 10:24 12:23 16:33
Liceum 10:25 12:24 16:34
Dom Kultury 10:26 12:25 16:35
Lidl 10:27 12:26 16:36
Tesco 10:30 12:29 16:39
Cmentarz 10:33 12:32 16:42
Linia 1B 1A 1A 1A 1B 1A 1B 1A

Cmentarz — 08:10 09:10 11:10 13:00 15:15 17:10 19:00
Tesco — 08:13 09:13 11:13 13:03 15:18 17:13 19:03
Lidl — 08:16 09:16 11:16 13:06 15:21 17:16 19:06
Chopina Gimnaz. — 08:18 09:18 11:18 13:07 15:23 17:18 19:08
Kon-Tiki — 08:19 09:19 11:19 13:08 15:24 17:19 19:09
Szpital — 08:20 09:20 11:20 13:09 15:25 17:20 19:10
Wyczółkows. Sp3 — 08:22 09:22 11:22 13:11 15:27 17:22 19:12
Chełmońskiego — 08:23 09:23 11:23 13:12 15:28 17:23 19:13
Zamoyskiego 28   08:24 09:24 11:24 13:13 15:29 17:24 19:14
Zamoys. Kogut   08:25 09:25 11:25 13:14 15:29 17:25 19:15
Markocice I   08:27 09:27 11:27 13:16 15:31 17:27 19:17
Markocice II — 08:28 09:28 11:28 13:17 15:32 17:28 19:18
Markocice Pętla — 08:30 09:30 11:30 13:19 15:34 17:30 19:20
Markocice II — 08:32 09:32 11:32 13:21 15:36 17:32 19:22
Markocice I   08:33 09:33 11:33 13:22 15:37 17:33 19:23
Zamoys. Kogut   08:35 09:35 11:35 13:24 15:39 17:35 19:25
Zamoyskiego 28   08:36 09:36 11:36 13:25 15:40 17:36 19:26
Chełmońskiego — 08:37 09:37 11:37 13:26 15:41 17:37 19:27
Wyczółkows. Sp3 — 08:38 09:38 11:38 13:27 15:42 17:38 19:28
Szpital — 08:40 09:40 11:40 13:29 15:44 17:40 19:30
Kon-Tiki — 08:41 09:41 11:41 13:30 15:45 17:41 19:31
Gimnaz. Chopina — 08:42 09:42 11:42 13:31 15:46 17:42 19:32
Lidl 07:34 08:44 09:44 11:44 13:33 15:48 17:44 19:34
Tesco 07:37 08:47 09:47 11:47 13:36 15:51 17:47 19:37
Cmentarz — 08:50 09:50 11:50 — 15:54 — 19:40
Zatonie Megawat 07:44 — — — 13:43 — 17:52 —

Trzciniec Szkoła 07:47 — — — 13:46 — 17:55 —

Trzciniec G. (przyj.) — — — — 13:56 — 18:05 —

Trzciniec G. (odjaz) — — — — 13:59 — 18:09 —

Trzciniec Szkoła 07:47 — — — 14:07 — 18:17 —

Zatonie Megawat 07:50 — — — 14:10 — 18:20 —

Tesco 07:57 — — — 14:17 — 18:27 —

Lidl 08:00 — — — 14:20 — 18:30 —

Chopina Gimnaz. — — — — — — 18:32 —

Kon-Tiki — — — — — — 18:46 —

Cmentarz — — — — — — 18:50 —

Rozkład jazdy

ŚWIĄTECZNE

w soboty, 
niedziele i dni

Rozkład jazdyRozkład jazdy

ŚWIĄTECZNE
 i dni

Aktualizowany na dzień 
8 października 2013 r.

W dniu 06.10.2013r w Bogatyni w siedzibie Bractwa Ziemi Boga-
tyńskiej doszło do historycznego, pierwszego spotkania Rodzi-
ny Preibischów. 

Przypomnijmy, że Carl Au-
gust Preibisch był twórcą prze-
mysłowych sukcesów Bogaty-
ni tworząc, w  naszym mieście 
potężne zakłady bawełniane. 
Część wybudowanych przez 

Preibischa obiektów użytko-
wanych jest do dzisiaj, choć-
by dawny „GS” i hala sportowa 
OSiR w  Bogatyni, a  także bu-
dynek Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury. Do odwiedzenia Bo-

gatyni doszło dzięki inicjaty-
wie Bractwa Ziemi Bogatyń-
skiej. Po obejrzeniu wystawy 
w siedzibie BZB, Rodzina Pre-
ibischów razem z  członkami 
Bractwa udała się na zwiedza-
nie naszego miasta.

Henryk Nawrocki 
Bractwo Ziemi Bogatyńskiej

Pierwsze spotkanie rodziny Preibischów w Bogatyni

Historyczne spotkanie
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Ines Młynarczyk
16 lipiec 2013

Wiktor Gabriel Borkowski
19 lipiec 2013

Sebastian Kościaniuk
13 sierpień 2013

Błażej Krystian Bialik
16 sierpień 2013

Ula Rudzis
18 sierpień 2013

Luiza Kowalewska
21 sierpień 2013

Karol Jarzyński
23 sierpień 2013

Lena Olóf
24 sierpień 2013

Bianka Żółtańska
26 sierpień 2013

Jakub Fituch
27 sierpień 2013

Fijałkowski
28 sierpień 2013

Jakub Słuwała
30 sierpień 2013

Nasze maleństwa
Kontynuujemy cykl prezentowania 
maleństw, które przyszły na świat 
w oddziale położniczym naszego 
szpitala. Przedstawiamy dzieci 
urodzone w lipcu i sierpniu 2013 roku.
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Skąd pomysł na stworzenie 
sekcji pływackiej w Bogatyni?
Paweł: Pomysł powstał w 2008 
r., kiedy po studiach odbywa-
łem staż w  Gimnazjum nr 1. 
Tam poznałem Tomka Bieżuń-
skiego, z którym się zaprzyjaź-
niłem. Okazało się, że kończy-
liśmy wspólnie AWF, z tą samą 
specjalizacją. Połączenie pa-
sji oraz przygotowanie prak-
tyczne i merytoryczne pozwo-
liło w  2009 r. otworzyć szkół-
kę. Zaczęliśmy od 60 malu-
chów, dziś mamy pływacki 
ruch społeczny, który liczy ok. 
180 adeptów pływania, z czego, 
blisko 80 absolwentów już po-
trafiących pływać, zakończyło 
przygodę z pływaniem.
Jak wygląda sekcja od strony 
organizacyjnej?
Tomek: Patomswim to już 
dziś 2 struktury w  jednym. 
Pierwsza to szkółka zajmują-
ca się nauczaniem przy OSiR 
Bogatynia, gdzie zaczynamy 
od podstaw. Kolejnym eta-
pem jest przejście już do sty-
lu: grzbietowego, dowolne-
go, klasycznego (żabki), mo-
tylkowego (delfin), co trwa 3 
lata. Po tym okresie utalen-
towani pływacy mają moż-
liwość przejścia do UKS Pa-
tomswim, którego celem jest 
doskonalenie pływania oraz 
rywalizacja w  sporcie kwali-
fikowanym.

Jakie cechy musi posiadać za-
wodnik, aby zostać dobrym 
pływakiem?
Paweł: Na pewno, aby trenować 
ten sport trzeba mieć dużo cier-
pliwości, determinacji oraz sa-
modyscypliny. Modelowy mistrz 
pływania powinien posiadać 
również odpowiednie warunki 
fizyczne. Pływanie jest sportem, 
w którym, aby osiągać dobre wy-
niki, trzeba bardzo dużo treno-
wać. Nasi najlepsi zawodnicy tre-
nują 5 razy w tygodniu w wodzie 
oraz jeden raz na lądzie (siłow-
nia), co i tak jest minimum w po-
równaniu z największymi kluba-
mi w  Polsce. Niezwykle ważne 
jest wsparcie rodziny oraz trene-
ra, którzy powinni otoczyć opie-
ką i pomocą sportowca.
Jak wygląda trening 
z instruktorem?
Tomek: Zawodnicy na trenin-
gu przepływają od 1.5 - 2.5 km. 
Trener realizuje swoje założe-
nia, uzależnione od etapu przy-
gotowania do zawodów. Rela-
cje trener – zawodnik są bar-
dzo przyjacielskie, choć istnie-
je wyraźna granica, która po-
zwala w  sposób kontrolowany 
i  konsekwentny realizować 
trudne, często wyczerpujące 
założenia. Na treningach czę-
sto wplatamy szczyptę humo-
ru, opowieści o  technice spor-
towej lub pozwalamy sobie po-
marzyć o  wynikach z  pierw-

szych stron gazet .
Jakie sukcesy odnoszą nasi 
bogatyńscy pływacy?
Tomek: Ostatnie lata to sukce-
sywny, dynamiczny wzrost wy-
ników naszej młodzieży i osią-
gnięć na pływalniach nasze-
go województwa. Najlepsi pły-
wacy naszego klubu plasują 
się w  czołowej szóstce Dolne-
go Śląska. Drużynowo, repre-
zentanci ZSzOI już kilka sezo-
nów przynoszą chlubę naszej 
gminie, zajmując czołowe lo-
katy w  rywalizacji najlepszych 
szkolnych drużyn wojewódz-
twa dolnośląskiego. Przez 5 lat 
trwania Patomswim zostały 
pobite lub ustanowione wszyst-
kie rekordy MiG w  pięciu sty-
lach. W  Miejsko – Gminnej 
Lidze pływackiej regularnie 
udział bierze ok. 100 zawod-
ników. Na powiatowych zawo-
dach reprezentanci Bogatyni 
zajmują regularnie miejsca na 
podium. Braliśmy udział w za-
wodach: w  Lubaniu, Jeleniej 
Górze oraz na Międzynarodo-
wych Zawodach w  Świdnicy, 
zawsze wracając z  medalami. 
W ciągu 2 lat aktywności klu-
bu daliśmy się poznać w  wo-
jewództwie jako przeciwni-
cy, z którymi trzeba się liczyć. 
Prężnie się rozwijamy, co zo-
stało dostrzeżone przez władze 
Dolnośląskiego Związku Pły-
wackiego.

Jakie cele są stawiane przed 
drużyną?
Paweł: Właściwie dobrane cele 
są warunkiem koniecznym dla 
każdego sportowca, który przy-
chodzi na pływalnię zostawić 
kawałek swojego serca, ducha 
i parę lat młodości. Każdy musi 
zdawać sobie sprawę, szczegól-
nie po paru latach treningu, że 
nie każdemu będzie dane zo-
stać mistrzem, ale każdy może 
zdobyć szczególne umiejętno-
ści pływackie. Wśród ogrom-
nej rzeszy trenującej młodzieży 
rokrocznie udaje nam się wy-
łonić osoby szczególnie utalen-
towane. To przed nimi stawia-
my poprzeczkę bardzo wyso-
ko. Zdobycie podium na Mi-
strzostwach Dolnego Śląska, 
przy silnej konkurencji, jest dla 
nas i naszych zawodników naj-
większym wyróżnieniem.
Skąd u  Panów zainteresowa-
nie pływaniem?
Tomek: Zawsze w  sporcie do-
strzegałem możliwość kształto-
wania wielu wspaniałych cech 
osobowościowych. Pływanie 
daje możliwość realnego zmie-
rzenia się ze sobą, a  przy oka-
zji, jak chyba żaden inny sport, 
ma całą gamę czynników po-
zytywnie wpływających na 
zdrowie. Moja przygoda z pły-
waniem rozpoczęła się dopie-
ro na studiach, gdzie zdoby-
łem instruktora klasy I, ratow-
nika WOPR, sędziego okręgo-
wego pływania. W 1996 r. roz-
począłem studia trenerskie, 

a  w  1998  r., napisałem autor-
ski, rozszerzony program do 
klasy sportowej o  profilu pły-
wania. Reforma oświaty rzu-
ciła mnie do Gimnazjum nr 1, 
gdzie w  2009 razem z  Pawłem 
Mielnikiem – dyplomowanym 
trenerem pływania, wspólny-
mi siłami, stworzyliśmy szkół-
kę pływania.
Jakie kursy trzeba ukończyć, 
żeby zostać instruktorem pły-
wania?
Paweł: Po pierwsze trzeba być 
dobrym dydaktykiem. Po dru-
gie trzeba mieć to „coś”, co spra-
wia, że dzieci i młodzież po pro-
stu cię polubią. Ta interakcja 
jest niezbędna w  długoletnim 
procesie szkoleniowym. Obaj 
z Tomkiem jesteśmy nauczycie-
lami WF i  nauczanie nowych 
czynności ruchowych to nasz 
zawód, więc z  tą profesją ma-
my kontakt na co dzień, nie tyl-
ko na basenie. Względy formal-
ne nakazują posiadać tytuł in-
struktora lub trenera pływania. 
Prowadzenie sekcji pływania 
wiąże się również z umiejętno-
ściami organizacyjnymi, peda-
gogicznymi, medialnymi i logi-
stycznymi.
Serdecznie dziękuję za rozmo-
wę, życzę dalszych sukcesów.

Rozmowa z Tomaszem Bieżuńskim i Pawłem Mielnikiem – 
instruktorami pływania, założycielami szkółki pływackiej.

Zarząd Patomswim składa 
serdeczne podziękowania 
wszystkim wolontariuszom, 
rodzicom zaangażowanym 
w  życie szkółki oraz spon-
sorom i  ludziom, dla któ-
rych los szkółki i  klubu nie 
jest obojętny. Nasza praca 
wspierana jest przez UMiG, 
OSiR oraz dyrekcję ZSzOI 
w  Bogatyni. Podziękowania 
należą się również naszym 
sponsorom: UMiG Bogaty-
nia, Eltur-Serwis, Eltur Wa-
pore, Bank Zachodni WBK.
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Paweł Mielnik i Tomasz Bieżuński.
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„Sałatka jesienna we włoskim stylu”
Pani Anna Korotko-Bugajna 

z  Bogatyni proponuje pyszną 
„Sałatkę jesienną we włoskim 
stylu”. Prosta i  błyskawiczna 
w przygotowaniu. Sprawdza się 
zarówno jako przystawka jak 
i dodatek do dania głównego. 
Przygotowanie:

Makaron gotujemy w  spo-
rej ilości osolonego wrzątku. 
W  międzyczasie pomidory za-
lewamy małą ilością wrzątku 
i  przykrywamy. Boczek mini-
malnie podsmażamy na patel-

ni, następnie do-
dajemy poszat-
kowane pomido-
ry wraz z  wodą. 
O d p a r o w u j e -
my, doprawiamy 
i  studzimy. Ma-
karon odcedza-
my i  hartujemy 
zimną wodą. Łączymy zimne 
składniki, dodając garść świe-
żej bazylii i kilka kropli oliwy. 
Smacznego!
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

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

Poprzednia fotozagad-
ka przedstawiała hełm 
wieżyczki na szczycie 
budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy w Bogaty-
ni, przy ul. Daszyńskie-
go 1. Jako pierwsza 
poprawną odpowiedź 
nadesłała pani Paulina 
Gołaczyńska. Gratu-
lujemy i  prosimy o  od-
biór nagrody - budynek 
główny UMiG, pok. 3.

Bogatynia
od kuchni

Produkcja: Polska
gatunek: biograficzny/dramat
data:

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

Produkcja: USA
gatunek: fantasy/przygodowy
data:

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

„Wałęsa. Człowiek 
z nadziei”

W  filmie „Wałęsa. Czło-
wiek z nadziei” Andrzej Waj-
da odważnie łączy epokowe 
wydarzenia z tym, co prywat-
ne, wręcz intymne. Przedsta-
wia historię wielkich prze-
mian, która przetoczyła się 
nie tylko przez zebrania par-
tyjne, wiece i Okrągły Stół, ale 
także przez jedno z mieszkań 
na gdańskim osiedlu z  wiel-
kiej płyty. Próbuje uchwycić 
fenomen przemiany prostego, 
skupionego na codzienności 
człowieka w charyzmatyczne-
go przywódcę.

Poniedziałek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy „ Muzyczny mix
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
21:15 – „Wehikuł Czasu” - Jarek Żelazo
22:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
22:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix

Wtorek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „Dax music rock” - Olek Marga-

siński i Dominik Warchał
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „Naturalny Trzask Płyty” 

– Wojtek Kulawski
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Muzycznie, historycznie i okolicz-

nie” - Agnieszka Salata Niemiec
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny
21:15 – „Muzyczny Tygiel”
- Tomasz Syczyk i Łukasz Fronczak

Środa
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia

12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Artradiowa Biblioteka”- Aldo-

na Walczak i Artur Wieczorek
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
21:15 – „Kanapka Kulturalna, spacerkiem po kul-

turę” – Artur Wieczorek i Bartek Różycki
22:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
22:15 – „Muzyczne szepty” - Anna Capriss

Czwartek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
16:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
16:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
18:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
18:15 – „No to gramy” Muzyczny mix
18:30 – „Zawsze w...eterze ” - Ra-

zem Dla Bogatyni
20:00 – Serwis informacyjny
20:15 – Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
20:30 – „A - Friko/Gram, a co mi 

tam”- Grzegorz Dusza
22:00 – Serwis informacyjny
22:15 – „Smooth&Soul” - Jarek Żelazo

Piątek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Garmy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia

14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
16:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
16:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „Wolność w Muzyce” - Bartło-

miej Różycki i Tomasz Zagórski
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Weekend z ArtRadiem” - 

Marcin Woroniecki
20:00 – Serwis informacyjny
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
20:30 – „Weekend z ArtRadiem” - 

Marcin Woroniecki
21:00 – Serwis informacyjny
21:15 – „Lista Przebojów ArtRa-

dia” - Sławek Legeżyński

Sobota
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” - Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy”‚ - Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – „No to Gramy” - Muzyka non stop
11:00 – Serwis informacyjny
11:15 – Muzyka non stop
12:00 – Serwis informacyjny
12:15 – Muzyczny mix/Gość ArtRadia
13:00 – Serwis informacyjny
13:15 – Muzyczny mix/Gość ArtRadia
14:00 – Serwis Informacyjny ArtRadia
14:15 – „Muzyka pogranicza”- zespo-

ły, kapele, chóry lokalne
18:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
18:15 – „Relacje live-kultura / sport” 

- Marcin Woroniecki
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:00 – „No to Gramy” - Muzyka non stop
21:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
21:15 – „Muzyka non stop”

Niedziela
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” - Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Garmy” - Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – „No to Garmy” - Muzyka non stop
11:00 – Serwis informacyjny
11:15 – Muzyczny mix/Gość ArtRadia
12:00 – Serwis informacyjny
12:15 – „Nasze dzieci... w radiu ”
13:00 – Serwis informacyjny
13:15 – „Muzyczny kosmos czyli Wojna Domowa” 

- Iwona Majewska i Mateusz Połoczański
15:00 – Serwis Informacyjny ArtRadia
15:15 – „Jedno radio – Trzy języ-

ki” - Wojtek Kulawski
18:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
18:15 – „Relacje live-kultura / sport” 

- Marcin Woroniecki
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – Muzyka non stop

104.8 FM
www.artradio.pl

104.8 FMradio Bogatynia

„Thor. Mroczny 
świat”

Po wydarzeniach z  filmów 
„Thor” i „Avengers”, Thor pró-
buje zaprowadzić porządek 
w kosmosie, ale starożytna ra-
sa, dowodzona przez mściwe-
go Malekitha powraca, by ze-
pchnąć wszechświat w  ciem-
ność. Stając do walki z  wro-
giem, którego nie może poko-
nać nawet Asgard pod wodzą 
Odyna, superbohater mu-
si udać się na niebezpieczną 
wyprawę, podczas której po-
nownie zjednoczy siły z Jane 
Foster i  poświęci wszystko, 
by ratować nas wszystkich.

2D dubbing napisy 
2D 3D
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Składniki: makaron 
penne (pół opakowania), do-
brej jakości chudy boczek (8 
plastrów), suszone pomido-
ry (10 połówek), świeża bazy-
lia, sól i pieprz do smaku, oli-
wa z oliwek


