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W numerze:
Otwarcie świetlicy 
w Porajowie

Świetlica wiejska jest kolejnym 
miejscem spotkań oraz 
integracji mieszkańców.

str. 3

Niech żyje nam 
górniczy stan!

Tradycyjne polskie święto 
górników, obchodzone 
4. grudnia, to w naszym 
regionie czas szczególny.

str. 5

Wszyscy wszystkim 
ślą życzenia

„... zdrowia, szczęścia, 
pomyślności”. Mieszkańcy 
składają życzenia .

str. 8

Mikołajki

Tradycja, pełne uśmiechu 
śnieżynki oraz elfy 
i przede wszystkim wesoły 
Święty Mikołaj.

str. 9

Drodzy Mieszkańcy,
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia oraz 
nadchodzącego Nowego 

Roku pragnę złożyć 
najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowia, pogody ducha, ciepła 
rodzinnej atmosfery i spełnienia 

najskrytszych marzeń. Niech Święta te 
będą niezapomnianym czasem, spędzonym 

w gronie najbliższych, a Nowy 2015 Rok 
przyniesie wiele optymizmu i radości.
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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.

Punkt Bezpłatnych 
Porad Prawnych
dla Mieszkańców
czynny w każdy poniedziałek 
w godz. 12.00 do 16.00 
budynek główny Urzędu Miasta 
(ul. Daszyńskiego 1) 
 pok. nr 6 (USC)

Poniedziałek 
 y 15.00 – 16.00 
Jerzy Wiśniewski

 y 16.00 – 17.00 
Krystyna Gnacy 
Jarosław Woźnicki

 y 16.30 – 17.00 
Robert Flak

Wtorek 
 y 13.30 – 14.30 
Dorota Bojakowska 
Filip Barbachowski 

 y 14.00 – 15.00 
Artur Siwak 
Krzysztof Peremicki

 y 15.00 – 16.00 
Zygmunt Kostecki 
Katarzyna Piestrzyńska-Fudali

Środa 
 y 14.30 – 15.30 
Eugeniusz Kubica

 y 15.00 – 15.30 
Piotr Kawecki 
Michał Kubica

 y 15.00 – 16.00 
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
 y 14.00 – 15.00 
Tomasz Wieliczko

Piątek
 y 12.00 – 13.00 
Ryszard Morawski

 y 13.00 – 14.00 
Tomasz Tracz 
Henryk Komarnicki 
Krzysztof Musielak

W Urzędzie Miasta i Gminy 

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

Burmistrz Miasta i Gminy 
Andrzej Grzmielewicz

Zastępca Burmistrza ds. Polityki 
Regionalnej Jerzy Stachyra 
w każdy poniedziałek w godz. 
15.00 – 17.00 w budynku przy ul. 
Daszyńskiego 1 (I piętro, pokój nr 15)

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji 
Dominik Matelski w każdy 
poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00 
w budynku przy ul. I-go Maja

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi 
Interesanta, ul. Daszyńskiego 1, 
parter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

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

W  środę, 26. listopada o  godzinie 10.00  w  Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbyła się pierwsza, uroczy-
sta sesja inaugurująca VII kadencję Samorządu Bogatyni.

Sesję poprzedziła Msza Świę-
ta w  Kościele pod wyzwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w  Bo-
gatyni, podczas której ksiądz 
Dziekan Jan Żak życzył boga-
tyńskim samorządowcom wy-
trwałości oraz podejmowania 
trafnych decyzji. Uroczystą se-
sję zainaugurował Radny Senior 

pan Eugeniusz Kubica. Rozpo-
częła się ona od złożenia ślubo-
wania przez Radnych VII ka-
dencji oraz Burmistrza Miasta 
i  Gminy Bogatynia. Następnie 
głos zabrali zaproszeni goście 
i  burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz, który życzył nowo wy-
branym radnym sukcesów oraz 
owocnej współpracy. Jednym 

z  najważniejszych punktów se-
sji był wybór Przewodniczące-
go oraz Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej. I tak, w wyniku 
tajnego głosowania na funkcję 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej VII kadencji wybrana zo-
stała Pani Dorota Bojakowska, 
I Wiceprzewodniczącym został 
Pan Krzysztof Peremicki, nato-
miast na funkcję II Wiceprze-
wodniczącego wybrano Pana 
Jerzego Wiśniewskiego. Kolej-
nym punktem obrad było po-
wołanie stałych komisji Ra-
dy Miejskiej, ustalenie zakre-
sów ich działania oraz przede 
wszystkim składów osobowych. 
Na zakończenie Przewodniczą-
ca Rady podziękowała za udział 
w  sesji i  zaprosiła na kolejną, 
nadzwyczajną sesję Rady Miej-
skiej, która odbyła się w  tym 
samym dniu i  dotyczyła m. in. 
zmian w budżecie na 2014 rok. 

Zaprzysiężenie Burmistrza oraz Radnych

Inauguracja VII kadencji 
Samorządu Bogatyni

Radni Rady 
Miejskiej VII 
kadencji

 y Dorota Bojakowska - 
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bogatyni

 y Krzysztof Peremicki - 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Bogatyni

 y Jerzy Wiśniewski - 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Bogatyni

 y Filip Barbachowski
 y Krystyna Dudziak-
Piwowarska

 y Robert Flak
 y Krystyna Gnacy
 y Piotr Kawecki
 y Henryk Komarnicki
 y Tomasz Korniak
 y Zygmunt Kostecki
 y Michał Kubica
 y Eugeniusz Kubica
 y Marek Marczak
 y Ryszard Morawski
 y Krzysztof Musielak
 y Katarzyna 
Piestrzyńska-Fudali

 y Artur Siwak
 y Tomasz Tracz
 y Tomasz Wieliczko
 y Jarosław Woźnicki

Drodzy Mieszkańcy 
Serdecznie dziękuję Wam za udział w wyborach samorządowych, gdyż w ten 
sposób pokazaliście, że troszczycie się o nasz „wspólny dom”, jakim jest nasza 
gmina.

Szczególnie dziękuję tym, którzy odwiedzając lokale wyborcze oddali głos na 
mnie. Ufam, że w ten sposób dobrze oceniliście moją pracę w ostatnich latach. 
Ciepłe słowa wdzięczności i  podziękowania kieruję do tych, którzy dawali mi 
wsparcie i pomagali we wszelkich podejmowanych przeze mnie inicjatywach. 
Wiem, że najbliższe cztery lata będą czasem wytężonej pracy, ale również przy-
niosą dużo zadowolenia. Wierzę, że wspólnie stworzymy miejsce, gdzie żyje się 
spokojnie i komfortowo.

Udzielone poparcie traktuję jako służbę Państwu. Ufam, że mogę na Was 
liczyć w podejmowaniu wspólnych wyzwań. W swoim postępowaniu 

będę kierował się dobrem Wszystkich Mieszkańców – „Dla mnie naj-
ważniejszy jest Człowiek” . 

Udzielone przez Państwa poparcie  i zaufanie postaram się spłacić 
codzienną wytrwałą i roztropną pracą, aby przestrzeń wokół nas 

była piękniejsza, a wszelkie podejmowane przeze mnie działa-
nia  pomagały Państwu  w codziennym życiu.
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W sobotę 8. listopada w Porajowie miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świe-
tlicy wiejskiej. W  uroczystości wzięli udział Burmistrzowie, Radni, zaproszeni goście oraz przede 
wszystkim mieszkańcy Porajowa. 

Spotkanie otworzył sołtys 
Porajowa pan Tomasz Froń-
ski, który mówił o  wyposaże-
niu świetlicy oraz podziękował 
wszystkim zaangażowanym 
w jej remont. Świetlica posiada 
wspaniałą salkę fitness, w  któ-
rej będzie można zadbać o kon-

dycję fizyczną, ponadto  salkę 
komputerową z  dostępem do 
internetu, czy też profesjonal-
nie wyposażoną kuchnię. Świe-
tlica wiejska w  Porajowie nie-
wątpliwie stanie się punktem 
spotkań oraz integracji wszyst-
kich mieszkańców. Jest to także 

kolejne miejsce w Gminie Boga-
tynia, gdzie, zwłaszcza w okre-
sie zimowym, będzie można 
w  sposób bardzo kreatywny 
spędzić czas oraz, w przypadku 
dzieci, wspólnie odrobić lekcje, 
czy też podzielić się wrażenia-
mi z minionego dnia. 

Kolejny zmodernizowany obiekt użyteczności publicznej

Otwarcie świetlicy 
w Porajowie

Po kapitalnym remoncie sali gimnastycznej w  Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie przychodzi czas na ko-
lejne miejsce w placówce, które po renowacji będzie służyło jej 
uczniom. Tym razem – najmłodszym!

Właśnie oddano do użyt-
ku wspaniałą salę zabaw, któ-
rej otwarcie nastąpiło w ponie-
działek, 8 grudnia. Sala jest zna-

komitym sposobem na wesołe 
i bezpieczne spędzenie wolnego 
czasu. Wyposażona jest w  za-
bawki oraz pomoce edukacyj-

ne, które przygotowane zosta-
ły specjalnie dla najmłodszych 
uczniów z  Porajowa.  Sala za-
baw w Porajowie to miejsce bar-
dzo kolorowe, atrakcyjne i bez-
pieczne. Bez wątpienia stanie 
się ulubionym punktem zabaw 
najmłodszych uczniów szkoły.

ZSPiG w Porajowie

Sala zabaw otwarta!
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W  poniedziałek, 1. grudnia w  Elektrowni Turów podpisano do-
kumenty, na mocy których rozpocznie się budowa bloku 11. Za-
kończenie prac i  tym samym, oddanie do użytku, ma nastąpić 
w  2019 r. Jednostka będzie mogła zaspokoić zapotrzebowanie 
na energię ok. 1 mln gospodarstw domowych.

Generalnym wykonaw-
cą nowego bloku o  mocy 450 
MW w  Elektrowni Turów bę-
dzie konsorcjum firm Mitsubi-
shi Hitachi Power Systems Eu-
rope, Budimex oraz Tecnicas 
Reunidas. Jak mówił pan Ma-
rek Woszczyk, Prezes PGE – 
„W Turowie rozpoczynamy in-
westycję, która podniesie war-

tość Grupy i  dzięki produkcji 
taniej energii, w oparciu o wę-
giel brunatny, zagwarantuje 
biznesowi stabilne fundamenty 
dla prowadzenia swojej działal-
ności”. Jak wskazuje PGE - no-
wy blok energetyczny w  Elek-
trowni Turów zastąpi wycofane 
z eksploatacji jednostki starszej 
generacji. Odbudowa mocy jest 

przede wszystkim elementem 
optymalizacji sposobu wyko-
rzystania całego kompleksu 
wydobywczo-energetycznego 
Turów, w  tym również zago-
spodarowania dostępnych złóż 
węgla. Wpływa także na po-
prawę bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju. Również bar-
dzo istotny jest fakt, że para-
metry techniczne nowego blo-
ku będą spełniać wymagania 
związane z  ochroną środowi-
ska, wynikające z  przepisów 
krajowych i  dyrektyw unij-

nych. Kolejnym atutem inwe-
stycji jest to, iż, jak zaznacza 
PGE, nie będzie wiązała się 
ona ze zmianą dotychczasowe-
go sposobu zagospodarowania 
przestrzeni oraz nie spowoduje 

istotnych zmian w  krajobrazie 
i  pozwoli w  maksymalny spo-
sób zintegrować pomocnicze 
układy technologiczne z  już 
istniejącymi w  funkcjonującej 
elektrowni.

Rusza inwestycja w Elektrowni Turów

Budowa bloku 11

Drodzy Czytelnicy, uprzejmie informujemy, iż Gminne Przed-
siębiorstwo Oczyszczania Sp. z  o.o. w  Bogatyni będzie koordy-
nowało akcją zimowego utrzymania dróg i chodników na tere-
nie Miasta i Gminy Bogatynia. Czas pogotowia zimowego został 
ustalony w terminie od 1. listopada 2014 r. do 31. marca 2015 r.

Wykaz dróg i  chodni-
ków objętych stałym zimo-
wym utrzymaniem podzielo-
ny został według standardów: 
I - II -III - standard zimowego 
utrzymania: miasto Bogatynia, 
IV - standard zimowego utrzy-
mania: Bogatynia 3 oraz drogi 
gminne wewnątrz wsi.

Interwencje dotyczące od-
śnieżania dróg, będących 
w utrzymaniu Miasta i Gminy 
Bogatynia, należy zgłaszać do 
Dyspozytorni GPO Sp. z  o.o. 
pod numerem telefonu 506 220 
813 oraz po godz. 15.00 - 75 77 
32 400. Dodatkowo informa-
cje oraz wszelkie sprawy zwią-
zane z utrzymaniem dróg, ulic, 
chodników przyjmuje: 
• Pełnomocnik Dyrektora ds. 

Akcji Zima - 501 403 938,
• Przewodniczący Zespołu – 

501 403 948.
W  związku z  przystąpie-

niem przez G.P.O. Sp. z  o.o. 
w Bogatyni do akcji zima od 1 
listopada 2014 r., przedstawia-
my wykaz dróg wojewódzkich 
i  powiatowych, znajdujących 
się na terenie Miasta i  Gmi-
ny Bogatynia, a  niebędących 
w utrzymaniu zimowym przez 
naszą firmę, a mianowicie:
drogi wojewódzkie: 
• droga nr 352: Zgorzelec - Bo-

gatynia - ul. Pocztowa - gra-
nica państwa,

• ciąg ul. Daszyńskiego,
• ciąg ul. Dworskiej,
• ciąg ul. Zgorzeleckiej,
• droga nr 354: Bogatynia 3 

(Zatonie) - Sieniawka,
• Bogatynia 3 ulice - Młodych 

Energetyków,
• Sieniawka ulice - Świerczew-

skiego i Kolejowa.
Interwencje dotyczące od-

śnieżania ww. dróg będących 
w  utrzymaniu Dolnośląskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich 
- Jelenia Góra należy zgłaszać 
pod numerem telefonu 75/75 
51 018
drogi powiatowe:
• miasto Bogatynia:
– droga 2361D - ulice: Ar-

mii Czerwonej, Białogórska, 
Dworska, 1-go Maja, Turow-
ska,

• gmina Bogatynia:
– droga 2364D - Zittau - Hra-

dek,
– droga 2361D - Bogatynia - 

Sieniawka,

– droga 2369D - nr 352 - Brat-
ków - Stacja PKP,

– droga 2370D - Krzewina 
Stacja PKP,

– droga 2363D - Sieniawka - 
Kopaczów,

– droga 2367D - Działoszyn - 
Wigancice,

– droga 2366D - Bogatynia - 
Opolno Zdrój,

– droga 2362D - Opolno Zdrój 
– granica państwa,

– droga 2363D - Sieniawka - 
droga nr 12301,

– droga 2365D - Wyszków - 

Wolanów,
– droga 2368D - Działoszyn – 

Posada,
Informacje czy zapytania 

odnośnie utrzymania ww. dróg 
należy kierować do Powiatu 
Zgorzeleckiego do Wydziału 
Drogownictwa Starostwa Po-
wiatowego pod numerem tele-
fonu 75/77 50 182

Aktualny wykaz ulic, 
dróg i innych terenów utrzy-
mywanych przez GPO Sp. z. 
o.o.  znajduje się na stronie 
www.gpobogatynia.pl

Numery interwencyjne

Akcja Zima



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 9 (61) listopad - grudzień 2014 5

Fo
t.

 K
lu

bu
 S

en
io

ra
 p

rz
y 

K
G

 „
Ju

bi
la

t”
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

Barbórka, czyli tradycyjne polskie święto górników, obchodzone 
4. grudnia, to w naszym regionie czas szczególny. Wtedy ożywa-
ją najpiękniejsze górnicze tradycje, odbywają się uroczyste aka-
demie i bale barbórkowe.

Jednym z  takich momen-
tów dla górników z Turowa by-
ła uroczysta akademia, która 
w tym roku odbyła się 1. grud-
nia w sali Zbornej Kopalni Wę-
gla Brunatnego Turów. Uroczy-
stość swoją obecnością uświet-
nili przedstawiciele władz pań-
stwowych, samorządowych, 
urzędów oraz instytucji, a tak-
że górnicy ubrani w odświętne 
mundury, poczty sztandarowe 
oraz zakładowa orkiestra dęta. 
W trakcie akademii padło wie-
le ciepłych słów i życzeń. Gór-
nikom dziękowano za codzien-
ny trud i poświęcenie, życzono 
wielu zawodowych sukcesów, 
wytrwałości i  konsekwencji 
w  działaniu, a  także pomyśl-
ności i szczęścia w życiu osobi-
stym. Uroczystość barbórkowa 
była również okazją, by uhono-
rować zasłużonych pracowni-
ków kopalni i nagrodzić ich za 
wieloletni trud. W  takcie aka-
demii nadano wiele wyróżnień 
oraz odznaczeń.

Niech żyje nam górniczy stan!

Barbórka 2014

Dnia 28. listopada, na zaproszenie niemieckich przyjaciół, gór-
ników z  Górnołużyckiego Stowarzyszenia Górników w  Görlitz, 
pojechaliśmy na obchody – Barbórki 2014 do Ebersbach koło 
Görlitz, gdzie braliśmy udział w  uroczystościach barbórkowych 
i biesiadzie.

W   uroczystościach po raz 
trzeci wziął udział sztandar 
Kopalni Węgla Brunatnego 
Turów, który wraz z   niemiec-
kimi pocztami sztandarowy-
mi przemaszerował do kościo-
ła św. Barbary, gdzie wspól-
nie oddano się modlitwie. Na-
stępnie udaliśmy się do remizy 

strażackiej na międzynarodo-
wą biesiadę. Tam też śpiewali-
śmy kolędy polskie i  pastorał-
ki oraz pieśni górnicze, ludo-
we i   biesiadne. Każdy występ 
nagradzano dużymi owacja-
mi. Natomiast już 30. listopa-
da nasi niemieccy przyjacie-
le górnicy przybyli do Bogaty-

ni na mszę Barbórkową w  Ko-
ściele Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, 
gdzie powitał nas i naszych go-
ści Kapelan Górniczy ks. Dzie-
kan Jan Żak. Po barbórkowej 

mszy zaprosiliśmy naszych ko-
legów na wspólny Obiad Ro-
dzin Górniczych. Przy suto 
zastawionym stole, pielęgnu-
jąc tradycje górnicze, spędzili-
śmy miłe barbórkowe popołu-

dnie, śpiewając górnicze i  bie-
siadne pieśni. Na koniec życzy-
liśmy sobie „Szczęść Boże” na 
cały nadchodzący rok.

Krystyna Mania

Międzynarodowe świętowanie 

Barbórka 
z Seniorami
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W dniach 1. i 2. listopada 2014 r. przy Cmentarzu Komunalnym 
w Bogatyni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publiczne-
go Gimnazjum nr 2 w Bogatyni wraz z nauczycielami kwestowali 
w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dzięki 
ofiarności darczyńców udało się zebrać 1732,13 złotych. 

Mieszkańcy Bogatyni! 
Wszyscy, którzy wrzuci-

li datki do puszek kwestują-
cych wolontariuszy, przyjmij-
cie serdeczne podziękowania 
za wsparcie i  zaangażowanie 
w akcję!

Jesteśmy wdzięczni wszyst-
kim, którzy nas wspomogli 
i  nie przeszli obok nas obojęt-
nie. Dzięki Waszemu wspar-
ciu wolontariusze w  najbliż-
sze wakacje będą mogli po raz 
kolejny podjąć prace na zapo-
mnianych i  zniszczonych gro-

bach. To dzięki Wam będzie-
my mogli pomóc Polakom po-
zostałym i  żyjącym na Ukra-
inie. Akcja Mogiłę Pradziada 
Ocal od Zapomnienia, organi-
zowana przez Telewizję Wro-
cław - panią Grażynę Orłow-
ską - Sondej, jest finansowa-
na ze środków, jakie ofiarowu-
je społeczeństwo. Bez Waszego 
wsparcia i pomocy niemożliwe 
byłoby podjęcie kolejnej edycji 
tej akcji. 

W  tym roku do grupy pra-
cujących przy odnawianiu pol-

skich nekropolii na Ukrainie 
dołączyła młodzież Publiczne-
go Gimnazjum nr 2 w Bogaty-
ni. Praca była ciężka, ale satys-
fakcja z  efektów dodawała sił. 
Tegoroczna kwesta to przygo-
towanie do kolejnego wyjazdu 
w  lipcu 2015 roku. Na cmen-
tarzach kresowych znajduje się 
jeszcze mnóstwo zapomnia-
nych i  zniszczonych grobów 
naszych rodaków. 

Wiele rodzin mieszkających 
dzisiaj na naszych terenach 
swoje korzenie ma właśnie tam, 
na Kresach. Teren Dolnego Ślą-
ska, a  tym samym i Bogatynia 
to miejsce, gdzie osiedliło się 
wiele rodzin pozbawionych do-
mów i majątków na Wschodzie. 
Wielu z nich zostawiło tam nie 
tylko swoje majątki, ale rów-
nież swoich bliskich. I  to wła-
śnie nasza młodzież pracując, 
kwestując i organizując pomoc 
rzeczową jest łącznikiem po-
między przeszłością i przyszło-
ścią. Młodzi ludzie ratując to, 
co jeszcze można uratować, po-
magają zachować naszą historię 
i pamięć o ojczystej ziemi. Każ-
dy taki wyjazd dla naszej mło-
dzieży to żywa lekcja historii. 

Osoby zainteresowane miej-
scowościami, w których pracu-
ją wolontariusze, odsyłamy na 
stronę Telewizji Wschód, gdzie 
zamieszczona jest lista wszyst-
kich cmentarzy objętych opie-
ką młodzieży ze szkół Dolnego 
Śląska. Być może ktoś odnaj-
dzie miejsce pochówku swoich 
bliskich. Adres strony:  www.
promotion.org.pl/mogily/stu-
dio-wschod.htm

Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim, którzy przyłączy-
li się do akcji Mogiłę Pradziada 

Ocal od Zapomnienia, a jedno-
cześnie chcielibyśmy poinfor-
mować, że nie jest to ostatnia 
akcja naszej młodzieży. Przez 
cały czas sprzedajemy kalen-
darze z  fotografiami przedsta-
wiającymi Kresy, a  w  okresie 
przedświątecznym będziemy 
organizować zbiórkę żywności 
dla naszych rodaków mieszka-
jących na Ukrainie. 

Koordynator akcji na terenie 
Bogatyni 

Leokadia Kołodyńska-Zysk

Kwestowali w Bogatyni

Ocalić od zapomnienia

„Działając na podstawie art.33 ust.2 Konstytucji Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej Rada Państwa wprowadziła w dniu 13. grud-
nia 1981 roku stan wojenny”.

Stan wojenny to polski dra-
mat, który spędzał sen z  po-
wiek niemal każdej polskiej ro-
dzinie. Mimo upływu lat pa-
mięć o  tamtych dniach pozo-
stała w świadomości milionów 
Polaków. 14. grudnia br. bo-
gatynianie uczcili pamięć bo-
haterów i  ofiar czasów PRL-
-u. W  kościele pod wezwa-
niem Marii Magdaleny w  Za-
toniu odbyła się uroczysta 
msza święta, z udziałem pocz-
tów sztandarowych, w  której 

udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych, związ-
kowcy oraz mieszkańcy naszej 
gminy. W kazaniu ks. Aleksan-
der Leszczyński odwołał się do 
definicji solidarności, jaką po-
zostawił nam Jan Paweł II - 
„Jedni drugich brzemiona no-
ście”. Zwrócił uwagę, że ide-
ały Solidarności: umiłowanie 
prawdy i  wolności, poświęce-
nie, troska o najsłabszych, któ-
re skutecznie zjednoczyły Pol-
ski Naród w  walce z  totalitar-

nym systemem, dziś gwałtow-
nie zanikają. Brak poszanowa-
nia drugiego człowieka staje 
się powszechny. Niszczy wię-
zi społeczne, rodzi nieufność 
i  wzajemną niechęć. Zmiana 
tego stanu rzeczy należy mię-
dzy innymi do Związkowców. 

Po mszy świętej zebrani uda-
li się do parku im. Jana Pawła 
II, gdzie złożono kwiaty i  za-
palono znicze pod pomnikiem 
Solidarności, upamiętniającym 
ofiary stanu wojennego.

Równo 33 lata temu wpro-
wadzono w  Polsce stan wojen-
ny. O  godz. 6.00 rano Polskie 
Radio nadało wystąpienie ge-
nerała Wojciecha Jaruzelskiego, 
który poinformował Polaków 
o  ukonstytuowaniu się Woj-
skowej Rady Ocalenia Narodo-
wego i  wprowadzeniu na mo-
cy dekretu Rady Państwa sta-
nu wojennego na terenie całe-
go kraju. Oficjalnym powodem 
ogłoszenia stanu wojennego by-
ła pogarszająca się sytuacja go-
spodarcza kraju, zagrożenie 

bezpieczeństwa energetyczne-
go w  obliczu zbliżającej się zi-
my oraz groźba interwencji 
zbrojnej przez pozostałe pań-

stwa Układu Warszawskiego. 
W  rzeczywistości władze PRL 
obawiały się utraty władzy i co-
raz większego znaczenia NSZZ 
„Solidarność”. Pomimo cięż-
kich represji, stan wojenny nie 
doprowadził do załamania ru-
chu antykomunistycznego, któ-
ry osiem lat później zwyciężył.

Trzydziesta trzecia rocznica stanu wojennego

13. grudnia 1981 – pamiętamy
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Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe, 
obchodzone 11. listopada dla upamiętnienia odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. 

W  Gminie Bogatynia ten 
dzień obchodzony jest w  spo-
sób bardzo szczególny. Tego-
roczne uroczystości rozpoczę-
ły się od mszy świętej w inten-
cji ojczyzny, która odbyła się 
w parafii pod wyzwaniem Nie-
pokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Marii Panny w  Bogatyni. 
Bezpośrednio po mszy rozpo-
czął się uroczysty przemarsz 
ulicami Miasta. Kolejnym, bar-
dzo ważnym elementem Naro-

dowego Święta Niepodległości 
było złożenie kwiatów w Parku 
Jana Pawła II pod pomnikiem, 
upamiętniającym chwalebne 
czyny walczących za niepod-
ległość. Punktem kulminacyj-
nym bogatyńskiej uroczysto-
ści była Akademia, która od-
była się w Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury. Podczas Akademii 
głos zabrał Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz oraz zaproszeni 
goście. Wszyscy zaznaczali, jak 

ważna dla nas, Polaków, jest 
data 11. listopada i jak wiele się 
za nią kryje. Wszyscy zebrani 
w  sali widowiskowej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury mogli 
przeżyć patriotyczną, ducho-
wą ucztę, dzięki występom Pa-
ni Bożeny Mazowieckiej, Pa-
ni Agaty Jurewicz oraz Pana 
Krzysztofa Wermińskiego. 

Apel zakończył się spek-
taklem słowno-muzycznym 
w  wykonaniu artystów zna-
nych z  ogólnopolskich desek 
teatralnych oraz ekranów tele-
wizyjnych. 

Narodowe Święto 
Niepodległości

11. Listopada
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Wszyscy 
wszystkim

ślą życzenia Najlepsze życzenia wszystkim pracownikom Urzędu Miasta 
i Gminy w Bogatyni, z podziękowaniami za wielką życzliwość, 
której doświadczamy my Sybiracy – Zofia Kulikowska.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia dla całej 
rodziny Dąbrowskich, Szymanowskich, Czekańskich, Tomaszewskich i Miłoszewskich. 
Życzymy dużo zdrówka i szczęścia – Barbara Dąbrowska i Wiktoria Tomaszewska.

Wesołych i zdrowych świąt dla wszystkich naszych znajomych, dzieci, wnuków 
i całej rodziny. Również życzenia dla pani Szyszkowej, Cześka z rodziną oraz 
dla rodziny Długoszów i Oleksak – Barbara Długosz i Maria Oleksak.

Życzymy naszym koleżankom i kolegom z klasy dużo 
zdrowia, szczęścia, a także bardzo dobrych ocen z polskiego 
i matematyki – klasa II B Liceum Ogólnokształcącego.

Życzę mieszkańcom Bogatyni szczęścia i radości. Swoim najbliższym życzę 
wytrwałości ze mną i żeby pozostali tacy jacy są – Aleksandra Bininda.

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
dla całej mojej rodziny – Grażyna Szot.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia całej rodzinie składam życzenia wszystkiego 
najlepszego, spełnienia marzeń. Świąt spędzonych w ciszy i spokoju – Marta Wąsik.

Życzę mężowi, dzieciom i wnuczkom wszystkiego najlepszego, 
a także zdrowia i pomyślności – Cecylia Żaba.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dzieciom, wnuczkom i wszystkim 
znajomym życzymy wszystkiego najlepszego – Krystyna i Mieczysław Szczotka.
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9

Tradycja, pełne uśmiechu śnieżynki oraz elfy i przede wszystkim 
wesoły Święty Mikołaj. Tak w dużym skrócie można scharakte-
ryzować to wszystko, co 6. grudnia działo się na terenie Miasta 
i Gminy Bogatynia. 

Jednym z  takich miejsc było 
także Multifunkcjonalne Cen-
trum Trójstyku w  Bogatyni. 
Tam Święty Mikołaj został za-
proszony przez Radę Osiedla 
nr 5. Jednak chyba największą 
atrakcją był sam przyjazd Mi-
kołaja, ponieważ zamiast renife-

rów towarzyszyły mu… quady. 
Pomimo bardzo nowocze-

snego sposobu przybycia, in-
ne obowiązki Mikołaj wyko-
nywał już tradycyjnie. Były 
uśmiechy, wierszyki, piosen-
ki oraz tak długo wyczekiwa-
ne prezenty. 

Mikołajki w  Radzie Osiedla 
nr 5 były tylko jednymi z wie-
lu tego dnia przygotowanych 
spotkań dla dzieci na terenie 
Miasta i Gminy Bogatynia. Od 
wczesnych godzin porannych 
w  świetlicach, salach, siedzi-
bach Rad Osiedlowych, czy też 
w  Bogatyńskim Ośrodku Kul-
tury na najmłodszych czekały 
niespodzianki, słodkości oraz 
mikołajkowy nastrój.

Spotkanie z Mikołajem w Ra-
dzie Osiedla nr 4 poprzedzone 
było projekcją filmu ufundowa-
nego przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia.

Zabawa, uśmiech i prezenty

Mikołajki 2014
Mikołajki w Radzie Osiedla nr 5.

Mikołajki w Radzie Osiedla nr 5.

Mikołajki w Radzie Osiedla nr 5.

Mikołajki w Kopaczowie.

Mikołajki w Kopaczowie.

Mikołajki w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku. Mikołajki w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku.

Mikołajki w Radzie Osiedla nr 4.

Mikołajki w Radzie Osiedla nr 4.
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Wigilie 2014

Wigilia Klubu Puszystych

Wigilia Klubu Seniora Porajów

Wigilia Oochotniczych Straży Pożarnych

Wigilia Stowarzyszenia Silne Kobiety Bogatyni

WigiliaKlubu Nauczycielskiego „Izis” i Stowarzyszenia „ Amazonki”

Wigilia Bogatyńskiego Koła Związku Sybiraków
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Wigilia w Radzie Osiedla nr 3

Wigilia w Radzie Osiedla nr 5

Wigilia w Sołectwie Kopaczów

Wigilia w Sołectwie Porajów

Wigilia w Sołectwie Sieniawka

Wigilia Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego
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W  dniu 30. listopada 2014 r. w  sali widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury odbył się koncert zespołu Stare Dobre Mał-
żeństwo.

SDM to grupa wykonują-
ca utwory poezji śpiewanej. 
Twórczość zespołu oparta jest 
na  wierszach między innymi 
Edwarda Stachury, Adama Zie-
mianina, Józefa Barana oraz 
Bolesława Leśmiana. Pięk-
ny koncert w  Bogatyni obej-
rzało ponad 400 osób! Pod-

czas występu usłyszeliśmy naj-
większe i  najpiękniejsze utwo-
ry, które, jak żadne inne, po-
trafią przynieść  nostalgię, ale 
także refleksyjny uśmiech i ra-
dość wzruszenia … Już dziś za-
praszamy na wyjątkowe wyda-
rzenia w  Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury w 2015 roku!

Ferie zimowe są bezpiecz-
ną i  twórczą formą spędzania 
wolnego czasu. Każdy z uczest-
ników będzie miał możliwość 
odnalezienia wyjątkowych 
chwil wyłącznie dla siebie. 

Ferie w Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury odbędą się w dniach 
od 19. do 23. stycznia. Zainte-
resowanie taką formą spędze-
nia czasu wolnego w  Bogatyni 
jest ogromne! Dzieci oraz mło-
dzież mają możliwość zapozna-
nia się z różnymi formami sztu-

ki, przejawiającej się przez ta-
niec, muzykę, śpiew oraz za-
jęcia plastyczne i  ceramiczne. 

Serdecznie zapraszamy do wy-
jątkowego spędzenia wolnego 
czasu. Pamiętajcie! Ferie zimo-
we nie muszą być nudne. Ra-
dość i  moc atrakcji znajdziecie 
zawsze w  Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury! Więcej na www.
bok.art.pl.

Ferie zimowe w BOKu - najlepszym początkiem roku!

Ferie zimowe

W czwartek 27. listopada 2014 r. w sali widowiskowej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury odbył się koncert wrocławskiego artysty 
młodego pokolenia - Janka Samołyka wraz z zespołem. 

W  koncercie wzięło udział 
wielu mieszkańców z  tere-
nu Miasta i Gminy Bogatynia. 
Podczas półtoragodzinnego 
występu publiczność zanurzyła 
się w klimatyczne dźwięki, pły-
nące z niezwykle oryginalnych 
kompozycji artysty. Usłysze-
liśmy piękne ballady i  ekspre-
syjne utwory, pełne słów pły-

nących prosto z  serca.  Kon-
cert w Bogatyni odbył się w ra-
mach projektu Fifty – Fifty dla 
Artysty. Janek Samołyk jest ar-
tystą młodego pokolenia, lecz 
niewątpliwie jego wrażliwość 
i  charakter zdecydowanie wy-
różniają go na współczesnej 
scenie muzyki rozrywkowej.

Koncert Janka Samołyka z zespołem w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury

Rock z końcem 
roku!

Już po raz dwudziesty trzeci w  Bogatyni wystartuje Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. W niedzielę 11. stycznia przekona-
my się, jak gorąco biją nasze serca!

W tym dniu młodzi wolon-
tariusze wyruszą „w  miasto”, 
aby zbierać pieniądze dla dzieci 
z  chorobami onkologicznymi 
oraz na pomoc dla osób star-
szych. Jak co roku, przed Boga-
tyńskim Ośrodkiem Kultury, 
zostanie wystawiona Big Skar-

bonka, do której będzie moż-
na wrzucać pieniądze, zarów-
no w walucie polskiej, jak i za-
granicznej. Natomiast w  sali 
widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury tradycyjnie 
już odbędą się występy arty-
styczne, a  zaraz po nich dłu-

go oczekiwana licytacja. Jej 
końcowy wynik z  roku na rok 
jest coraz bardziej zaskakują-
cy. Czy w tym roku padnie ko-
lejny rekord w ilości zebranych 
pieniędzy? – wszystko zale-
ży od Ciebie! Przyjdź i  po raz 
kolejny wraz z  Bogatyńskim 
Ośrodkiem Kultury weź udział 
w wyjątkowej formie ratowania 
ludzkiego życia! 

Koncert w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Stare Dobre 
Małżeństwo

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kolejny Finał Wielkiej 
Orkiestry

Koncert Janka Samołyka z zespołem.

Występ „Starego Dobrego Małżeństwa”.
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Ubiegłoroczne ferie zimowe.

W sobotę 6. grudnia o godz. 16.00 w Kinie Kadr 3D na najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy czekała wspaniała niespo-
dzianka! Święty Mikołaj, świąteczna sala zabaw oraz filmowa 
„Wielka Szóstka”!

Przed seansem kinowym, 
od godziny 14.00 na wszyst-
kie dzieci przed Bogatyńskim 
Ośrodkiem Kultury czekał ra-
dosny Święty Mikołaj i trzy nie-
zwykłe Śnieżynki, które przy 
akompaniamencie świątecz-
nej muzyki i  w  towarzystwie 
grudniowej aury wywoływały 
uśmiech i  radość na twarzach 
najmłodszych. Bajka, na któ-
rą zaprosił Bogatyński Ośrodek 
Kultury, to specjalny, mikołaj-
kowy prezent dla dzieci. Po fil-
mie, na uśmiechnięte i  pełne 
radości dzieci wychodzące z ki-
na czekał Święty Mikołaj wraz 
ze swoimi przyjaciółmi, Anioł-

kiem, Elfem oraz Śnieżynkami. 
Niecodzienni goście każdemu 
z milusińskich wręczali balony 
oraz słodkie upominki. Jednak 
to nie była jedyna niespodzian-
ka, która czekała na dzieci tego 
dnia. Po filmie wszyscy udali się 

do sali tanecznej, gdzie została 
przygotowana „Świąteczna sala 
zabaw”, w której wszyscy mogli 
przygotować ozdoby oraz pa-
pierowe kartki świąteczne na 
choinkę, łowić wigilijne „ryb-
ki”, czy też zasmakować pysz-
ności przy fontannie czekola-
dowej. Do zobaczenia w  Kinie 
Kadr 3D! Wesołych i radosnych 
świąt!

Mikołajki w BOK

„Wielka Szóstka”

Mikołajkowe upominki.
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Magdalena Talarczyk to bogatynianka, która 30. listopada br. 
na Mistrzostwach Świata w  MasWrestlingu wywalczyła brązo-
wy medal. Drugi start w tej konkurencji i zajęcie I miejsca na Mi-
strzostwach Polski w Międzyzdrojach zagwarantowało Magdzie 
awans do mistrzostw.

„Okres od 26.11. do 02.12. 
br. był jednym z ważniejszych 
okresów mojego życia. Pole-
ciałam w  tym czasie na drugi 
koniec świata do Jakucka, ko-
lebki Mas Wrestlingu (10 tys. 
km). Wyjazd na Mistrzostwa 
Świata to spełnienie marzeń, 
a  zdobycie brązowego meda-
lu uwieńczyło dotychczaso-
wy „dorobek” sportowy. Jak to 
się mówi, apetyt rośnie w mia-
rę jedzenia, kolejny cel to zło-
to! Ducha walki wystarczy-
ło mi jeszcze po powrocie na 
Mistrzostwa Polski w  Trójbo-
ju Siłowym, które odbyły się 
w  Pieńsku 6. grudnia 2014, 
tam zdobyłam I miejsce i tytuł 
Mistrza Polski.

Z  tego miejsca serdecznie 
dziękuję za sfinansowanie wy-
jazdu i  pomoc: Panu Burmi-
strzowi Andrzejowi Grzmie-
lewiczowi, Stowarzyszeniu 
Sportowemu Gladiator, Si-

łowni Fit & Gym II, rodzinie, 
chłopakowi, znajomym i  nie-
znajomym, którzy trzymali za 
mnie kciuki i którzy niesamo-
wicie przywitali mnie po po-
wrocie. W  takich sytuacjach 
myślę, że urodziłam się pod 
szczęśliwą gwiazdą, bo tra-
fiam na wspaniałych i  życzli-

wych ludzi. Wciąż będę trwać 
w swojej pasji i zarażać nią in-
nych. Wszystkim czytelnikom 
życzę na nadchodzący 2015 
rok zdrowia, uśmiechu i  wy-
trwałości w  dążeniu do speł-
niania marzeń :)”.

Magdalena Talarczyk
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7 listopada po raz ostatni w tym roku spotkali się miłośnicy „Futbo-
lu Stołowego”. W zawodach zorganizowanych w Multifunkcjonal-
nym Centrum Trójstyku w Bogatyni wzięło udział 50 graczy. Orga-
nizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Fit-
ness Studio Fit&GymII oraz Stowarzyszenie Sportowe „Gladiator”. 

Mecze rozgrywane były sys-
temem grupowo-pucharowym. 
Organizatorzy położyli nacisk 
na przestrzeganie sportowej ry-
walizacji i  zasad fair play. Po 
pełnych emocji spotkaniach tuż 
przed północą wyłoniona zosta-
ła najlepsza czwórka zawodów. 
Końcowa klasyfikacja przedsta-
wiała się następująco: miejsce 
IV-drużyna „Kartel-K5”, miej-
sce III-drużyna „Elektrycy”, 
miejsce II-drużyna „Szwagry 

team”, miejsce I-drużyna „Go-
sia i Piotrek”.

Za pomoc w zorganizowaniu 
całego turnieju organizatorzy 
pragną podziękować Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Bogaty-
nia Panu Andrzejowi Grzmie-
lewiczowi. Wszystkim graczom 
gratulujemy pełnych zaciętości 
spotkań, zapraszając na kolej-
ne zawody „Futbolu Stołowego” 
organizowane w Bogatyni.

Sportowa rywalizacja

Futbol stołowy
22. listopada 2014r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjny-
mi w Bogatyni, odbył się Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki 
Nożnej z Okazji Obchodów Dnia Niepodległości. Organizatorem 
imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Do turnieju 
zgłosiło się 6 drużyn, w którym uczestniczyli zawodnicy amato-
rzy piłki nożnej: K5 Cartel, Marakany, Madmen, Chińska, Chiń-
ska II i Magicy.

Miejsca przedstawiają się na-
stępująco: 1. K5 Cartel, 2. Ma-
gicy, 3. Marakany, 4. Madmen, 
5. Chińska II, 6. Chińska. Wy-
niki meczów finałowych: mecz 
o  1 miejsce K5 Cartel-Magicy 
- 6:1, mecz o  3 miejsce Mara-
kany- Madmen - 6:3, mecz o 5 
miejsce Chińska II - Chińska - 
7:3. Najskuteczniejszym strzel-
cem został Bartosz Cichosz – 
Marakany, a  bramkarzem Ro-
bert Frankiewicz – Madmen. 
Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, puchary, 
a pierwsze trzy miejsca nagro-
dy rzeczowe. Najlepszy strzelec 
i  bramkarz zostali nagrodzeni 
statuetkami oraz nagrodami.

Halowa piłka nożna

Międzynarodowy Turniej

Mistrzostwa Świata w MasWrestlingu

Magda brązową 
medalistką
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Sukcesem uczniów z Gimnazjum nr 1 w Bogatyni zakończyły się 
rozegrane 19. i 26. listopada Mistrzostwa Miasta i Gminy Bogaty-
nia w Siatkówce Chłopców Szkół Gimnazjalnych.

W  tym roku Mistrzostwa, 
podobnie jak u dziewcząt, roz-
grywane były w formie dwóch 
turniejów, w  którym uczestni-
czyły: Gimnazjum nr 1, Gim-
nazjum nr 2, Gimnazjum 
z Działoszyna oraz Gimnazjum 
z  Porajowa, które uczestniczy-
ło tylko w  pierwszym turnie-
ju i  w  związku z  tym, ich wy-
niki nie były brane pod uwagę 
przy ustalaniu miejsc. Pierwszy 
turniej rozegrano w hali Gim-
nazjum nr 2 w Bogatyni, a go-
spodarzem drugiego był Dzia-
łoszyn. Najlepszą drużyną oka-
zali się reprezentanci Gimna-
zjum nr 1 w  Bogatyni, ale nie 
było to tak oczywiste po roze-
graniu ostatniego spotkania. 
Do rozstrzygnięcia potrzebna 
była wiedza matematyczna, po-
nieważ wszystkie drużyny uzy-
skały tę samą ilość punktów 
i o miejscach zadecydował lep-
szy stosunek setów. W  pierw-
szym turnieju najlepsi okaza-
li się gospodarze, czyli Gimna-
zjum nr 2, które odniosło dwa 
zwycięstwa. „Jedynka” wygrała 
z Działoszynem i zajmowała II 
miejsce. W rewanżu rozgrywa-
nym w  Działoszynie bezkon-
kurencyjni okazali się siatka-
rze gospodarzy, którzy wygrali 

oba mecze. „Jedynka” tym ra-
zem pokonała Gimnazjum nr 2 
i okazało się, że każda drużyna 
ma po dwa zwycięstwa. W  ta-
kim przypadku, zgodnie z  re-
gulaminem, o miejscu i podzia-
le medali decydowały wyni-
ki poszczególnych setów. Tutaj 
okazało się, że Gimnazjum nr 1 
w stosunku 6:5 pokonało rywa-
li i  to oni zdobyli złote krążki, 
Gimnazjum Działoszyn ma 5:5 
i  im przypadł srebrny medal, 

a Gimnazjum nr 2 ma 5:6 i mu-
si się zadowolić brązem. Wyni-
ki meczów świadczą, że wszyst-
kie drużyny miały bardzo wy-
równane składy i nie było tutaj 
zdecydowanego faworyta. Oba 
turnieje przebiegały w  bar-
dzo miłej, sportowej atmosfe-
rze, mecze toczyły się zgodnie 
z duchem fair play, a wszystko 
zostało perfekcyjnie przygo-
towane przez nauczycieli W-F 
z  Gimnazjum nr 2 i  Gimna-
zjum w  Działoszynie. Organi-
zatorem zawodów był Szkolny 
Związek Sportowy Bogatynia.

Międzyszkolne zawody siatkarskie

„Jedynka” ze złotem!

Sukcesem uczennic z Gimnazjum nr 2 w Bogatyni zakończyły się 
rozegrane 13. 11. i 27. 11. br. Mistrzostwa Miasta i Gminy Bogaty-
nia w Siatkówce Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. 

W  tym roku Mistrzo-
stwa rozgrywane były w  for-
mie dwóch turniejów, w  któ-
rym uczestniczyły 3 szkoły - 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum 
nr 2 i  Gimnazjum z  Porajo-
wa. Pierwszy turniej rozegrano 
w hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Sportowej, a gospo-
darzem drugiego było Gimna-
zjum nr 2 w Bogatyni. 

Turniej wygrały dziewczę-
ta z  „Dwójki”, które pokona-
ły swoje rywalki we wszyst-
kich spotkaniach i  sięgnęły 
po tytuł Mistrza MiG Bogaty-
nia. W  meczach decydujących 
o zwycięstwie, dziewczęta z G2 

dwukrotnie (2:1 i 2:0) pokona-
ły G1 Bogatynia. W  meczach, 
które decydowały o  srebrnym 
medalu, lepsze okazały się re-
prezentantki „Jedynki”, poko-

nując G Porajów dwukrotnie – 
2:0.

Na zakończenie wszyst-
kie drużyny otrzymały me-
dale oraz puchar. Reprezenta-
cje dziewcząt G2 i G1 awanso-
wały do półfinału powiatowe-
go i  mamy nadzieję, że poko-
nają swoje rywalki i  spotkają 
się ponownie, ale już w  fina-
le Mistrzostw Powiatu. Życzy-
my im tego z całego serca i cze-
kamy na dobre wieści z parkie-
tów. Organizatorem zawodów 
był Szkolny Związek Sportowy 
w Bogatyni.

Dziewczęta z Gimnazjum nr 2 najlepsze!

Sukcesy 
siatkarek

Bawić się bez 
alkoholu
W okresie przedświątecznym nasilają się pytania kierowane 
do terapeutów uzależnień przez żony osób uzależnionych – 
„Gdy mąż już któryś miesiąc leczy się i nie pije, to czy mogę 
z nim pójść na jakąś imprezę, żeby zabawić się, potańczyć. 
Pilnowałabym męża, żeby nie sięgnął po alkohol, ja również 
mogłabym nie pić”. 

Zacznę może od sprawy 
ogólniejszej. Jednym z kano-
nów terapii odwykowej jest 
wymóg, aby pacjent szcze-
gólnie w  pierwszym okre-
sie leczenia, unikał miejsc, 
sytuacji, osób jednoznacz-
nie kojarzących się mu z  pi-
ciem alkoholu. Sprawa nabie-
ra często cech zasadniczych – 
co ma zrobić np. muzyk za-
rabiający graniem na wese-
lach, właściciel pijalni piwa, 
czy sklepu z  napojami alko-
holowymi, kelner itp.? Oso-
biście nie wyobrażam so-
bie efektywnego trzeźwie-
nia bez zmiany charakte-
ru pracy – osoby te, jeśli są 
uzależnione i  podjęły lecze-
nie, mając bezpośredni kon-
takt z  alkoholem, siedzą na 
bombie z opóźnionym zapło-
nem, która prędzej czy póź-
niej raczej na pewno eksplo-
duje. To samo, choć w sposób 
może mniej jaskrawy, odno-
si się do sytuacji przedsta-
wionej wyżej. Jeśli leczenie 
męża ma mieć sens, małżeń-
stwo powinno zrezygnować 
z chodzenia na dansingi i in-
ne imprezy zabarwiane alko-
holowo. Dlaczego ma to takie 
znaczenie? Znane powszech-
nie badania Pawłowa nad 
uczeniem się odruchów wa-
runkowych pokazały, że gdy 
np. pies odpowiednią ilość 
razy przed jedzeniem sły-
szy dźwięk dzwonka, zaczy-
na wydzielać ślinę już wte-
dy, gdy rozlegnie się sygnał, 
nie widząc i  nie czując jesz-
cze jedzenia. Opisany wy-
żej mechanizm psychologicz-
ny nosi nazwę warunkowa-
nia klasycznego i jest jednym 
ze sposobów uczenia się za-
chowań – również zachowań 
społecznych ludzi. Jeśli ktoś 
przez wiele lat łączył zabawę, 
taniec, wizytę w  restaura-
cji z  piciem alkoholu, to au-
tomatycznie zafundował so-
bie taki łańcuch nawyków, że 
już samo wejście na salę dan-
singową pobudza chęć do na-

picia się. U  leczących się al-
koholików, na skutek aktu-
alnej motywacji do niepicia 
i  wiedzy nabytej w  procesie 
terapeutycznym, bywa ona 
często wypierana ze świado-
mości, by uaktywnić się nie-
rzadko w  mniej spodziewa-
nym momencie. Rozumiem, 
że decyzja, do której nama-
wiam partnerki alkoholików, 
może być trudna, związa-
na z  poczuciem krzywdy: on 
sobie przez tyle lat pił, bawił 
się, a  teraz, gdy chce trzeź-
wieć, ja muszę odmawiać so-
bie jednej z  niewielu przy-
jemności. Dlatego tak ważne 
jest wsparcie w  grupie tera-
peutycznej dla współuzależ-
nionych i w Al-Anon – podję-
ta decyzja musi być absolut-
nie świadoma, trzeba nabrać 
subiektywnego przekonania, 
że zyski z  tego płynące są 
większe od wyrzeczeń. Staw-
ką w  tej grze jest perspekty-
wa godnego życia, uniknięcie 
rozpadu rodziny. Czy więc 
trzeba będzie raz na zawsze 
wykreślić zabawę przy muzy-
ce z repertuaru swoich rozry-
wek? Na szczęście nie. Zgod-
nie z  warunkowaniem kla-
sycznym, to, co zostało skoja-
rzone można „ odkojarzyć”. 
Gdy „pies Pawłowa” ileś razy 
po sygnale dźwiękowym nie 
otrzyma jedzenia, przestanie 
się ślinić na dźwięk dzwon-
ka. Gdy poznamy smak zaba-
wy bez alkoholu, gdy będzie-
my taką rozrywkę prakty-
kować, skojarzenie „zabawa 
równa się alkohol” straci swą 
niebywałą siłę. W  środowi-
skach abstynenckich do tra-
dycji przeszło wspólne spę-
dzania przez pacjentów i  ich 
rodziny wigilii, ostatków, 
urządzanie zabaw sylwestro-
wych, rocznic abstynenckich, 
ognisk i  innych imprez re-
kreacyjno – rozrywkowych. 
Może być wesoło ? I bez wód-
ki ? Na pewno.

Grzegorz Hryszkiewicz
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W  sobotę 22. listopada w  sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbyło się VI Bogatyńskie Dyktando dla Doro-
słych o „Złoty Kałamarz” Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. 
Organizatorami Dyktanda byli: Klub Nauczycielski „Izis” oraz 
Bogatyński Ośrodek Kultury.

Dyktando to idealna moż-
liwość zmierzenia się z  zasa-
dami ortografii i  interpunk-
cji, ale także doskonała zaba-
wa z  językiem polskim. Tego-

roczne Dyktando nosiło tytuł 
„Przedwyborcze przebudzenie 
z półsnu”, jednak, pomimo, jak 
mogłoby się wydawać, trudne-
go tytułu, tekst dyktanda był 
bardzo przyjazny dla piszą-
cych, wśród których byli tak-
że goście z innych miast. Zwy-
cięzcą i  zdobywcą tegoroczne-
go „Złotego Kałamarza” zo-
stała pani Iwona Józefowicz, 
I  wicemistrzem - pani Hanna 
Mutlu, natomiast II wicemi-
strzem – pan Konstanty Ślą-
zak. Tekst dyktanda przygoto-
wała pani Wanda Miłopolska 
– Trojanowska, a  przeczytała 
pani Elżbieta Brożek. W  kon-
kursie wzięło udział 47 osób. 
Laureaci i  wyróżnieni w  kon-
kursie otrzymali dyplomy i na-
grody książkowe. Dodatkowo 
wśród uczestników rozloso-
wano nagrody niespodzianki. 
Fundatorzy: Burmistrz Miasta  
i  Gminy Bogatynia, Starostwo 

Powiatowe w Zgorzelcu,  Bank 
Zachodni WBK, Stowarzysze-
nie Silne Kobiety Bogatyni, 
Spółka Przewozowa Jamm, Pa-
ni Halina Sadulska, Klub Na-

uczycielski „Izis”. Podczas ob-
rad Jury wszystkim zebranym 

czas umilali bogatyńscy ar-
tyści: Zespół „Bogatynianki”, 
Zespół „Yamayka”, akordeoni-
sta Gabryś Makarek, wokalist-
ka Michalina Buczkowska oraz 
zespół wokalny Klubu Nauczy-
cielskiego „Izis”. 

W  ramach „Zabawy z  języ-
kiem polskim” 26. listopada 
2014 r. o godz. 17.00 w Publicz-
nej Bibliotece w Bogatyni odbył 
się także I Bogatyński Konkurs 
Czytania Prozy dla Dorosłych. 
Popularyzacja prozy, kształce-
nie umiejętności pięknego czy-
tania, dbałość o kulturę słowa, 
rozbudzanie wrażliwości na 
piękno słowa, szukania cieka-
wej interpretacji utworów to ce-
le, które przyświecały temu wy-
darzeniu. W  konkursie wzięło 
udział 14 osób. Mistrzem Pięk-
nego Czytania Prozy dla Doro-
słych został pan Jerzy Stachyra. 
Dyplomy i  nagrody książko-
we były uwieńczeniem wspa-
niałych występów uczestników 
konkursu. W  przerwie obrad 
jurorów wystąpiła młodzież 
z Gimnazjum nr 1 w Bogatyni 
i  gościnnie młodzież ze Szko-
ły Podstawowej w  Platerówce 
i  z  Gimnazjum we Włosieniu. 
Organizatorami konkursu byli: 
Klub Nauczycielski „Izis” i Pu-
bliczna Biblioteka w Bogatyni.

Ponadto odbył się także III 
Bogatyński Konkurs Ładnego 
Pisania, którego zwycięzcą zo-
stała Pani Teresa Migdał. 

Klub Nauczycielski „Izis”

Zabawa z językiem 
polskim

W  sobotę 5. grudnia o  godz. 17.00 Bogatyński Ośrodek Kultury 
zmienił się w najbardziej znaną i mistyczną uczelnię na świecie, 
w  której nauki pobierał najsłynniejszy czarodziej świata - Har-
ry Potter.

Po poprzednich sukcesach 
maratonów Gwiezdnych Wo-
jen, które wśród mieszkańców 
Bogatyni wywołały wielkie za-
interesowanie, przyszedł teraz 
czas na podróż w czasie i prze-
niesienie się do teraźniejszości. 
Dla widzów Kina Kadr 3D za-
serwowane zostały trzy pierw-
sze części historii o  najsłyn-
niejszym czarodzieju wszech-

czasów. Historia Harrego Pot-
tera jest wyjątkowym dziełem, 
które na całym świecie skupia 
miliony fanów. Organizatorów 
bardzo cieszy fakt, że bogaty-
nianie tak licznie odpowiedzie-
li na propozycję Stowarzysze-
nia „Futura” oraz Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury. Już dziś za-
praszamy na kolejne spotkanie 
z fantastyką!

Maraton Filmowy Harrego Pottera

Hogwart 
w Bogatyni
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Zwycięzcą i zdobywcą tegorocznego „Złotego Kałamarza” została 
pani Iwona Józefowicz, I wicemistrzem - pani Hanna Mutlu, 
natomiast II wicemistrzem – pan Konstanty Ślązak.
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W piątek, 21. listopada na całym świecie obchodzony był  Świa-
towy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. PCK w Opolnie Zdroju oraz w Zespole Szkół z Od-
działami Integracyjnymi w Bogatyni także zwraca się uwagę na 
szczególność i wyjątkowość tego dnia.

W  tym roku w  szkole 
w  Opolnie zorganizowano dla 
uczniów klas IV-VI warsztaty 
profilaktyczne „Jak być życzli-
wym?”. Dzieci poznały histo-
rię powstania tego święta, brały 
udział w  zabawach integracyj-
nych, ćwiczyły wyrażanie ge-
stów i miłych słów wobec swo-
ich kolegów, a  także wybierali 
najsympatyczniejszych spośród 
swojej klasy. Najsympatycz-
niejszym uczniem klasy IV zo-
stał uczeń Jakub Stępień, z kla-
sy V uczniowie Aleksandra Po-
ra i  Oskar Adamus, w  klasie 
VI uczennica Adriana Wysoc-
ka. Zwieńczeniem działań by-
ły zajęcia plastyczne. Ucznio-
wie dekorowali gipsowe ram-
ki i  umieszczali w  nich cyta-
ty związane z  życzliwością. 
Wspólnie z  klasą VI w  warsz-
tatach brali udział ucznio-
wie z  zaprzyjaźnionej szko-

ły w Niemczech i  jako zadanie 
plastyczne mieli do wykonania 
„uśmiechnięte gniotki” z balo-
nów wypełnionych mąką. Tego 
dnia uczniowie z  Samorządu 
Uczniowskiego rozdawali każ-
demu miłe słówko, które moż-
na było dzień wcześniej wrzu-
cić do specjalnej skrzynki.

Organizatorzy przygotowa-
li także tematyczną gazetkę na 
korytarzu szkolnym, na której 
znalazły się  wyróżnione pra-
ce w konkursie plastycznym na 

plakat promujący dzień życz-
liwości. I  miejsce zajęła praca 
uczennicy Aleksandry Wujek 
z klasy III, II miejsce - Mariki 
Turlej z klasy I i Patryka Muzy-
ka z klasy I, III miejsce- wspól-
na praca Natalii Gralak i Anny 
Młynarskiej z klasy II.

Dzień Życzliwości i  Po-
zdrowień świętowano także 
w  Zespole Szkół z  Oddziała-
mi Integracyjnymi w Bogatyni. 
W każdej klasie wybrano Króla 
i Królową Życzliwości, a szkol-
ny korytarz zamienił się w Ale-
ję Życzliwości. Na drzwiach 
wszystkich gabinetów widnia-
ły cytaty mówiące o  bezinte-
resownej dobroci i  życzliwo-
ści. Tego dnia na terenie szkoły 
działała też poczta, za pośred-
nictwem której można było 
przesłać komuś pozdrowienia, 
kilka ciepłych słów. Miła at-
mosfera udzielała się wszyst-
kim, a szkoła wypełniła się ser-
decznością i uśmiechem.

Szkoły pełne uśmiechu i życzliwości

Światowy Dzień 
Życzliwości

W niedzielę 7. grudnia, 40 zawodników MKS Granicy Bogatynia 
w wieku od 12 do 19 lat, decyzją Prezesa Jacka Panfila oraz Za-
rządu pojechało do Aquaparku w Zielonej Górze. Była to nagro-
da za uzyskanie bardzo dobrych wyniki sportowych w  rundzie 
jesiennej. 

W obiekcie, który kształtem 
przypomina motyla, znajdu-
je się kilka basenów, zjeżdżal-
nie, bicze wodne, sauny oraz 
nowoczesne łaźnie. Te wszyst-
kie atrakcje dostarczyły na-
szej młodzieży mnóstwo za-
bawy i  przede wszystkim po-
zwoliły się zrelaksować. Po wy-
czerpujących kąpielach wod-
nych młodzież zasmakowała 

jedzenia w  KFC oraz McDo-
naldzie. Prezes Jacek Panfil za 
sprawną organizację i  czuwa-
nie nad bezpieczeństwem na-
szych młodych zawodników 
składa podziękowania opieku-
nom: Ryszardowi Szydło, Ad-
rianowi Cieślikowi oraz An-
drzejowi Lipko.

MKS Granica Bogatynia

MKS Granica Bogatynia

W nagrodę do 
Aquaparku

W dniach pomiędzy 13. a 14. grudnia 2014 r. w Publicznym Gim-
nazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni odbył się Finał 
Projektu  Szlachetna Paczka. Kilka miesięcy ciężkiej pracy, 16 
wolontariuszy i 17  rodzin włączonych do projektu doświadczyło 
cudu spełnienia marzeń. 

22 listopada na stronie Szla-
chetnej Paczki otworzono bazę 
rodzin, z której Darczyńcy mo-
gli wybrać z rejonu Bogatyni tę, 
której zechcieliby pomóc. Po-
znali potrzeby rodzin i  rozpo-
częło się wielkie spełnianie ma-
rzeń.

Kiedy w  piątek 12. grudnia 
do magazynu w gimnazjum za-
częły spływać pierwsze podar-

ki – wolontariusze oniemie-
li. Rozmach akcji był ogromny 
Oto kilka liczb statystycznych: 
łączna liczba osób przygotowu-
jących paczki- 626; łączna war-
tość paczek w  naszym rejonie 
to ok. 22400 zł; liczba Darczyń-
ców, którzy przywieźli paczki - 
17, ale średnia liczba osób, któ-
rzy przygotowywali paczki ok. 
63 osób na jedną rodzinę.

Bogatynianie okazali się 
ludźmi o  wielkim sercu. Choć 
nie tylko oni pomagali, mie-
liśmy również Darczyńców 
z  Wrocławia, Poznania, a  na-
wet  z Anglii.

Czas finału to przede wszyst-
kim możliwość spotkania wo-
lontariuszy, darczyńców, sym-
patyków projektu i  obdarowa-
nych rodzin. 

Mimo ciężkiej pracy, wiel-
kich emocji i  niezwykłego 
wzruszenia był to niezwykły  
czas cudów – świętowanie lu-
dzi, dla których liczy się drugi 
człowiek. 

Spotkania z rodzinami prze-
pełnione były łzami szczęścia, 
słów podziękowań, podziwu 
a  przede wszystkim ogromne-
go zdziwienia, że „aż tak wiele 
otrzymujemy, od kogoś kto nas 
nie zna”. Wszystkim, którzy 
w  jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do tego, aby cud speł-
niania marzeń stał się faktem – 
dziękujemy!

Sylwia Sułkowska

Inni a o tej samej szlachetnej twarzy

Szlachetna Paczka
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Nowe łóżko porodowe, specjalistyczny sprzęt oraz wyremonto-
wane sale. Tak aktualnie wygląda bogatyńska porodówka, któ-
ra będzie służyła przyszłym mamom i  sprawi, że będą mogły 
czuć się w pełni komfortowo. 

Nowa porodówka to rów-
nież nowe możliwości. Tak wy-
posażone sale to gwarancja 
bezpieczeństwa dla kobiet, ale 
też poprawa warunków pra-
cy dla lekarzy i położnych. Jak 
mówi dr Andrzej Marczak, or-
dynator oddziału ginekologicz-
no-położniczego w  bogatyń-
skim szpitalu – „Doczekaliśmy 
czasów, w  których w  Bogaty-
ni będzie można komfortowo 
i bezpiecznie rodzić. Nowa po-
rodówka spełni wszelkie ocze-
kiwania rodzących, ale także 
personelu, który na niej będzie 
pracował”.

Oddział ginekologiczno-
-położniczy to kolejne miejsce 
w  bogatyńskim szpitalu, które 
przechodzi gruntowny remont 
i  jest wyposażane w  specjali-
styczny sprzęt.

Komfortowe i bezpieczne rodzenie

Wyremontowana 
porodówka

Alex Węsławowicz
25 września 2014

Maja Dobosiewicz
26 września 2014

Damian Filist
8 października 2014

Kordian Wiśniewski
8 października 2014

Hanna Pietryszek
16 października 2014

Lenka Jaworska
21 października 2014

Filip Litwicki
22 października 2014

Maja Majdanik
22 października 2014

Jagoda Siedlecka
24 października 2014

Olivia Czernik
28 października 2014

Piotr Rydziński
12 listopada 2014

Fabian Klemens
13 listopada 2014

Brajan Cugier
14 listopada 2014

Oskar Jankowski
16 listopada 2014

Dominik Skrzypczak
19 listopada 2014

Tymon Tracz
20 listopada 2014

Dajana Jaszczyńska
25 listopada 2014

Kornelia Mały
25 listopada 2014

Nasze maleństwa

Zachęcamy Państwa do prze-
syłania zdjęć dzieci, które przy-
szły na świat po za bogatyń-
skim szpitalem, a są mieszkań-
cami naszej Gminy. W tym nu-
merze prezentujemy małego 
bogatynianina – Aleksandra, 
który urodził się we Wrocławiu. 
Zdjęcia wraz z opisem prosimy 
kierować na adres: redakcja@
bogatynia.pl

Aleksander Mazur urodził się 29 lip-
ca 2014 r. w Akademickim Szpitalu 
Klinicznym we Wrocławiu.
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W dniach 26-28.09. 2014r. odbył się 40-jubileuszowy Jeleniogórski 
Rajd Młodzieży Szkolnej. W kręgach turystyczno- krajoznawczych 
jest on nazywany potocznie „Kuratorką”. Celem imprezy jest pro-
pagowanie wędrówek górskich, pieszych i  imprez na orientację, 
a także poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i hi-
storycznych Sudetów Zachodnich oraz pasma pogórzy.

Tradycyjnie już w  „Kura-
torce” uczestniczyły drużyny 
reprezentujące szkoły z  tere-
nu Miasta i Gminy Bogatynia: 
Szkoła Podstawowa w Opolnie 
Zdroju: dwie drużyny, opieku-
nowie: Dorota Szwedo i Marek 
Łabędź; Szkoła Podstawowa 
nr 1: jedna drużyna, opiekun: 
Ewa Hołowińska; Publiczne 
Gimnazjum nr 1: dwie druży-
ny, opiekunowie: Aneta Macie-
jewska i  Katarzyna Krawczen-
ko; Zespół Szkół z  Oddzia-
łami Integracyjnymi: Szkoła 
Podstawowa nr 3: jedna dru-
żyna, opiekun Bogusława No-
wak oraz Gimnazjum nr 2: jed-
na drużyna, opiekun: Aneta 
Dziurdź. Mimo niezbyt sprzy-
jającej aury w pierwszym dniu 
i  pomimo trudnych tras, na-
si reprezentanci, jak zawsze, 
spisali się znakomicie. Pu-
char i  tytuł najlepszej druży-
ny na trasach dziecięcych zdo-
była drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w  Opolnie Zdroju. Pu-
char Komandora Rajdu i  tytuł 
najlepszej drużyny w kategorii 
szkół gimnazjalnych zdobyła 
drużyna Publicznego Gimna-
zjum nr 1.

Jubileuszowa edycja „Ku-
ratorki” stała się również oka-
zją do podsumowania wyni-
ków czterdziestolecia rajdu. 
I  tu nasze szkoły znalazły się 
w  czołówce: Szkoła Podstawo-
wa w Opolnie Zdroju uzyskała 

I miejsce w kategorii szkół pod-
stawowych, Publiczne Gimna-
zjum nr 1 uzyskało II miejsce 
w  kategorii szkół gimnazjal-
nych. Z  okazji jubileuszu, za 
szczególne osiągnięcia zostali 
uhonorowani też opiekunowie- 
nauczyciele, którzy od wielu 
lat  aktywnie zajmują się pro-
pagowaniem turystyki i krajo-
znawstwa w  gminie, regionie 
i  województwie: Złoty Medal 
z Laurem 40-lecia Rajdu otrzy-
mał Marek Łabędź, Złoty Me-
dal  40-lecia Rajdu otrzymała 
Katarzyna Krawczenko, Srebr-
ny Medal 40-lecia Rajdu otrzy-
mały: Ewa Hołowińska i  Do-
rota Szwedo, Brązowy Medal 
40-lecia Rajdu otrzymał Janusz 
Błażków. Za całokształt pra-
cy i osiągnięć na rzecz turysty-
ki i  krajoznawstwa odznacze-
nia otrzymali: Marek Łabędź 
– złotą odznakę „Za zasługi dla 
Dolnego Śląska” nadaną przez 
Marszałka województwa dol-
nośląskiego oraz Katarzyna 
Krawczenko- odznakę hono-
rową „Za zasługi dla turysty-
ki” nadaną przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Liczny udział naszych 
uczniów możliwy jest dzię-
ki wsparciu finansowemu, ja-
kie otrzymuje MKKT „Tramp” 
z Urzędu Miasta i Gminy w Bo-
gatyni.

Szczegółowa relacja ze spo-
tkania na stronie bogatynia.pl

W dniach 3. a 5. grudnia odbyły się XVIII Manewry Ratownicze 
pod kryptonimem „Zima 2014”. Przeprowadzone zostały na te-
renie Jeleniej Góry, Karpacza oraz Szkolarskiej Poręby. W  ma-
newrach wzięło udział 40 zespołów z całej Polski oraz 2 zespoły 
z Czech. Bogatynia reprezentowana była przez czterech ratow-
ników przynależących do OSP w  Bogatyni oraz jednego z  OSP 
w Porajowie. 

Pierwszego dnia każdy ze-
spół musiał zmierzyć się z trze-
ma epizodami, które rozmiesz-
czone były w  okolicach Boro-
wic. Na każdej ze stacji czekało 
inne zadanie, między innymi 
uratowanie poszkodowanych 
potrąconych przez samochód 
czy poradzenie sobie z  grupą 
uczniów, którzy urządzili sobie 
libację alkoholową po zdanym 

egzaminie. Następnego dnia 
odbyły się dwie pętle, w  każ-
dej po trzy zadania. Na począt-
ku zespoły zmierzyły się z po-
szkodowanym, który doznał 
urazu na skutek upadku, gdy 
jeździł na nartorolkach. Zada-
nie miało miejsce w Transgra-
nicznym Centrum Turystyki 
Aktywnej w  Sobieszowie. Ko-
lejnym zadaniem na wyciągu 

Szrenica SkiArena - górna sta-
cja Szrenica w Szklarskiej Porę-
bie oraz w Karpaczu - Biały Jar, 
było udzielenie pomocy nar-
ciarzom, którzy mieli wypadek 
na stoku. Następnym miejscem 
był zakład produkcyjny „Zor-
ka” w  Jeleniej Górze. Uczest-
nicy manewrów musieli stawić 
czoła osobom, którzy doznali 
uszczerbku na zdrowiu podczas 
pracy. Ostatni dzień rozpo-
czął się o godzinie 9:00 w Hote-
lu Gołębiewski w Karpaczu. To 
właśnie na terenie obiektu do-
szło do zdarzenia masowego. 
Całe zdarzenie zostało podzie-
lone na trzy założenia. Pierw-
szym założeniem było zawale-
nie się stropu w pomieszczeniu 
na 6 piętrze oraz inne wypad-
ki przy pracach budowlanych. 
Drugim założeniem była bija-
tyka w  klubie nocnym na po-
ziomie piwnicznym. Poszkodo-
wani rozproszyli się w różnych 
kierunkach na poziomie piw-
nicznym. Trzecim założeniem 
był wybuch w sali kongresowej 
na 7 piętrze, to właśnie w tej sa-
li znajdowało się ponad 40 osób 
poszkodowanych, większość 
w kodzie czerwonym.

Na koniec w  sali kinowej 
Hotelu Gołębiewski został 
omówiony III dzień zmagań 
ratowników. Głównym prze-
słaniem manewrów było zwró-
cenie uwagi na poszkodowa-
nych będących w hipotermii.

Jubileuszowy Jeleniogórski Rajd Młodzieży

„Kuratorka”
OSP Bogatynia oraz OSP Porajów

XVIII Manewry 
Ratownicze

Schronisko dla zwierząt w Bogatyni działa od ponad roku. Obec-
nie przebywa w  nim 16 koni, owca i  osiołek oraz kilkadziesiąt 
psów i  kotów. Schronisko powołała do życia Fundacja „Maja”, 
której członkowie opiekują się zwierzętami.  

Zima to najtrudniejszy czas 
dla podopiecznych Fundacji. 
W schronisku trwa pełna mobi-
lizacja, aby w jak najlepszy spo-
sób ochronić zwierzęta przed 
zimnem, ale również, aby zadbać 
o  pokarm. Opiekunowie apelu-
ją o pomoc, bowiem szczególnie 
w zimie trudno o wolontariuszy, 
a pracy i potrzeb jest mnóstwo. 

Fundacja Maja zwraca się 
z ogromną prośbą do wszystkich 
mieszkańców Miasta i  Gminy 
Bogatynia, aby nie pozostawa-
li obojętni na los zwierząt i  ze-
chcieli wesprzeć podopiecznych 
schroniska. Potrzebna jest kar-
ma dla zwierząt, siano, słoma 
oraz wszelkie materiały uży-
teczne w  gospodarstwie. Nie-
oceniona byłaby również po-
moc wolontariuszy! Zachęca-

my również do wpłat na kon-
to Fundacji. Dla podopiecznych 
Fundacji liczy się każda przeka-
zana złotówka! Wpłaty prosi-
my kierować na konto Fundacji: 
PKO S.A. Oddział Bogatynia: 
79 1020 2137 0000 9902 0156 
6827. Można także wesprzeć 
Fundację wrzucając „symbo-
liczną złotówkę” do kilkuna-
stu puszek kwestorskich, które 
znajdują się w miejscach usługo-

wych na terenie Bogatyni.
Członkowie Fundacji zapra-

szają wszystkich chętnych do 
pomocy w  Schronisku, które 
mieści się przy ul. Dąbrowskie-
go w Bogatyni. 

Wszystkie osoby chętne do 
wspierania działań Fundacji 
mogą kontaktować się również 
telefonicznie pod numerami 
telefonów: 660  793  179, 660 
795 327 lub 607 035  812 oraz 
drogą elektroniczną e-mail: 
kontakt@fundacjamaja.pl

Wszelkie informacje o Schro-
nisku i Fundacji dostępne są na 
stronie internetowej pod adre-
sem www.fundacjamaja.pl Fun-
dacja „Maja” składa serdeczne 
podziękowania za dotychczaso-
wą pomoc i prosi o więcej!

Podopieczni Fundacji Maja w potrzebie

Pomóżmy Mai

Zwierzęta czekają na pomoc!  
Nr konta PKO S.A. Oddział Bogatynia:  
79 1020 2137 0000 9902 0156 6827
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Skąd pomysł na założenie 
Stowarzyszenia?

Mówiąc krótko, nasze Sto-
warzyszenie powstało z  „po-
trzeby serca”. Do Bogaty-
ni przyjechałem przed cztere-
ma laty. Mój przyjazd na tu-
tejsze tereny podyktowany był 
planami zawodowymi. Dzisiaj 
śmiało mogę powiedzieć, że tu-
taj wraz z  moją rodziną zna-
leźliśmy swoje miejsce na zie-
mi. Nasza starsza córka chodzi 
do szkoły w Porajowie, szybko 
więc zaangażowałem się w ży-
cie tutejszej społeczności. Spo-
tkałem ludzi otwartych, kre-
atywnych i chętnych do działa-
nia. Biorąc udział w szkolnych 
zebraniach rodziców najpierw 
zostałem przewodniczącym 
klasowej Rady Rodziców, a  co 
za tym idzie zaangażowałem 
się w  działalność szkolnej Ra-
dy. Po wielu spotkaniach, roz-
mowach wraz z  innymi rodzi-
cami, postanowiliśmy założyć 
stowarzyszenie, dzięki które-
mu łatwiej nam będzie podej-
mować różnego rodzaju dzia-
łania.
No właśnie, jakie działania 
ma Pan na myśli?

Działalność naszego Stowa-
rzyszenia ukierunkowana jest 
na dzieci i  młodzież. To wła-
śnie w  trosce o  naszych naj-
młodszych postanowiliśmy po-
magać naszej szkole i  tutejszej 
społeczności. Chcemy wspól-
nymi siłami zaopiekować się 
dziećmi i młodzieżą. To z my-
ślą o nich zaangażowaliśmy się 

Rozmowa z Sebastianem Wrzesińskim – prezesem 
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Porajowie „Jan III i dzieci”

w życie szkoły. Chcemy współ-
uczestniczyć we wszelkich 
przedsięwzięciach, które orga-
nizuje szkoła czy też lokalne 
organizacje pozarządowe. Bę-
dziemy również organizować 
własne akcje, spotkania, wie-
czorki, imprezy dobroczynne, 
bale, festyny, kiermasze czy też 
pikniki. Wiemy jednak, że siła 
leży we wspólnych działaniach. 
Dlatego jesteśmy otwarci na 
wszelkie inicjatywy, które po-
zytywnie wpłyną na naszą spo-
łeczność. Pragniemy, aby nasze 
środowisko było zintegrowane 
i chętne do współpracy. Ponad 
pół roku temu sfinalizowaliśmy 
nasze starania związane z zare-
jestrowaniem naszej działal-
ności. Teraz posiadamy osobo-
wość prawną i możemy działać 
pełną parą. Chcemy wspoma-
gać działania szkoły, nie tylko 
w  kwestii organizowania róż-
nego rodzaju przedsięwzięć, 
ale także pozyskiwać środki fi-
nansowe i materialne, które bę-
dą przeznaczane na wspieranie 
rozwoju naszych dzieci.
Nazwa stowarzyszenia ściśle 
nawiązuje do imienia szko-
ły. Kto jest pomysłodawcą na-
zwy i bardzo oryginalnego lo-
go?

Oczywiście nasi podopiecz-
ni. Z  pomocą grona pedago-
gicznego ogłosiliśmy konkurs 

skierowany do uczniów na na-
zwę i  logo naszego stowarzy-
szenia. Wpłynęło mnóstwo 
ciekawych i  niezwykłych pro-
jektów. Wybraliśmy nazwę naj-
bardziej odnoszącą się do szko-
ły w Porajowie, która nosi imię 
Jana III Sobieskiego i dlatego ta 
nazwa „Jan III i dzieci” najbar-
dziej nam się spodobała.
Wiadomym jest, że na sukces 
każdego rodzaju organizacji 
pracuje wielu ludzi. Jak jest 
w Waszym przypadku?

Mamy szczęście spotykać 
mądrych i  dobrych ludzi, któ-
rzy chcą nam pomagać. Ich za-
angażowanie i  praca są nie-
ocenione. Oczywiście u nas li-
czy się praca zespołowa, która 
ściśle powiązana jest z  dyrek-
cją szkoły. Sami niewiele by-
śmy zdziałali. Panie Dyrektor-
ki są niezwykle oddane szkole. 
To osoby z ogromną charyzmą, 
ciekawymi pomysłami i chęcią 
do działania. Na chwilę obecną 
nasze Stowarzyszenie liczy po-
nad 30. osób. W  skład Zarzą-
du Stowarzyszenia wchodzą: 
Prezes – Sebastian Wrzesiński, 
Wiceprezes – Ewa Rdzanek, 
Sekretarz – Edward Pruchnic-
ki, Skarbnik – Paulina Bancerz 
oraz Grażyna Jarosz – dyrek-
tor ZSPiG w  Porajowie wraz 
ze swoimi zastępcami – Jolan-
tą Kapicą i  Klaudią Skonką, 

a  także Cecylia Kurantowicz 
i  Edyta Lenarcik. Wierzę, że 
z  takimi ludźmi zrobimy wie-
le dobrego. Serdecznie dzięku-
ję wszystkim, którzy obdarzy-
li mnie zaufaniem i powierzyli 
obowiązki prezesa naszego Sto-
warzyszenia. Obiecuję, że doło-
żę wszelkich starań, aby nikogo 
nie zawieść. Przed nami dużo 
pracy, ale wiem, że warto! Za-
chęcam do wstąpienia w nasze 
szeregi i  zapewniam, że każdy 
znajdzie coś dla siebie. Apeluję 
do wszystkich, którzy mają cie-
kawe pomysły czy też chcieli-
by nas wesprzeć w jakikolwiek 
sposób, jesteście mile widziani. 
Nasze spotkania odbywają się 
w każdy ostatni czwartek mie-
siąca o godzinie 16.00 w ZSPiG 
w  Porajowie. Chętnie też na-
wiążemy współpracę z  innymi 
stowarzyszeniami. 
Jakie zatem plany ma Stowa-
rzyszenie na najbliższy czas?

Jesteśmy w przeddzień Świąt 
Bożego Narodzenia. Chcieliby-
śmy, aby dla każdego ten czas 
był wyjątkowy i  miły. Posta-
raliśmy się więc, aby najbar-
dziej potrzebujący otrzyma-
li prezenty i upominki. Zorga-
nizowaliśmy paczki dla oko-
ło 30. dzieci. Środki finanso-
we pozyskaliśmy od sponsorów 
i  darczyńców. To nie pierw-
sza i  mam nadzieję, nie ostat-
nia taka inicjatywa, do której 

przyłączyli się ludzie „wielkie-
go serca“. Wszystkim składa-
my serdeczne podziękowania! 
Czekają na nas kolejne wy-
zwania, które sobie zaplano-
waliśmy. Chcemy między in-
nymi pomóc szkole w stworze-
niu dziennika internetowego, 
czy też partycypować w dopo-
sażaniu szkoły w  różnego ro-
dzaju sprzęty, a także nawiązać 
współpracę międzynarodową, 
która, poprzez wymianę dzie-
ci, pozwoli naszym podopiecz-
nym poznawać tradycje i zwy-
czaje naszych sąsiadów. Ma-
my dużo do zrobienia! Jednak 
o  kolejnych przedsięwzięciach 
będziemy informować na bie-
żąco, bowiem wyznajemy zasa-
dę, że liczą się czyny, a nie opo-
wiadanie, co mamy zamiar zro-
bić. Dzisiaj, w  imieniu wszyst-
kich członków Stowarzyszenia, 
składam mieszkańcom Gminy 
Bogatynia życzenia zdrowych, 
rodzinnych i  wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczę-
śliwego Nowego Roku. 
Dziękuję za rozmowę. 

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

Bogatynia
od kuchni

Produkcja: Rosja
gatunek: animacja / familijny
data:

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

27-28.12.14 - godz. 16.00 (dubbing, 3D)

  29-30.12.14 - godz. 16.00 (dubbing, 2D)

PREMIERA !

02-03.01.15 - godz. 16.00 (dubbing, 3D)

  04.01.15 - godz. 16.00 (dubbing, 2D)

Produkcja: Polska
gatunek: komedia
data:

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

29-30.12.14 - godz. 18.00 (2D)
  02-04.01.15 - godz. 18.00 (2D)

PREMIERA !

27-28.12.14 - godz. 20.00 (2D)

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

2D2D i 3D

Fotozagadka
W  cyklu Fotozagadka Redakcja Biulety-
nu „Bogatynia” proponuje czytelnikom za-
bawę sprawdzającą znajomość Bogaty-
ni i  okolic. Wszystkich, którzy rozpozna-
ją obiekt na zdjęciu i znają jego lokalizację 
zachęcamy do przesłania odpowiedzi na 
adres: konkurs@bogatynia.pl W  nadsy-
łanych odpowiedziach prosimy o  podanie 
imienia i nazwiska.

Poprzednia fotozagadka przedstawiała napis - datę powstania 
- znajdujący się na elewacji budynku Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego. Jako pierwszy prawidłową 
odpowiedź nadesłał pan Daniel Koch. Gratulujemy i zapraszamy po 
odbiór nagrody (budynek główny UMiG, pok. 3).

„Pani z przedszkola” 
Premiera! Marcin Krzyształo-
wicz powraca i z maestrią god-
ną hollywoodzkich mistrzów 
– Quentina Tarantino i Marti-
na Scorsese, udowadnia, że ki-
no gatunkowe nie ma dla nie-
go żadnych tajemnic. Po no-
minowanym do Złotych Lwów 
westernowym „Eukaliptusie” 
i  wybranym do grona 16 naj-
lepszych filmów świata, poru-
szającym i  wielokrotnie na-
grodzonym dramacie wojen-
nym „Obława”; laureat Srebr-
nych Lwów i  Polskiej Nagro-
dy Filmowej – Orły zaskakuje 
widzów inteligentną i  pełną 
nieoczekiwanych zwrotów ak-
cji komedią o  relacjach mę-
sko-damskich, która zachwyci 
wszystkich fanów Marka Ko-
terskiego i  Juliusza Machul-
skiego.

„Królowa Śniegu 2” 
Premiera! Kolejne spotkanie 
z bohaterami najpiękniejszej ba-
śni Hansa Christiana Anderse-
na, która zdobyła serca widzów 
polskich kin. Kai, Gerda i gada-
tliwy troll powracają na ekrany 
w pełnej przygód i humoru ani-
mowanej komedii dla całej ro-
dziny. Producentem „Królowej 
Śniegu 2” jest Timur Bekmam-
betov, który wsławił się reżyse-
rią filmu „Wanted – Ścigani” 
z  Angeliną Jolie oraz wspólnie 
z  Timem Burtonem doprowa-
dził do powstania wizjonerskiej 
animacji „9”. Za angielską wer-
sję językową filmu odpowie-
dzialny jest Ned Lott – wielolet-
ni współpracownik takich stu-
diów jak Disney, Pixar i Warner 
Brothers. Jego ostatnimi projek-
tami były kinowe hity „Zambe-
zia” i „Kumba”.

„Pyszny piernik na grudniowe 
 popołudnie”

Święta Bożego Narodzenia to 
idealny czas na upieczenie pysz-
nego ciasta, które sprawi, że nad-
chodzące święta będą wyjątkowo 
smaczne i  pachnące. Pani Ane-
ta Kubska z Bogatyni proponuje 
pyszny i łatwy w przygotowaniu 
piernik.
Przygotowanie:

Ciasto: Margarynę roztopić 
z  cukrem, miodem i  przyprawą 
do piernika. Wlać śmietanę i za-
gotować. Gdy ostygnie do zim-
nego dodać żółtka, mąkę wy-
mieszaną z  sodą i  cynamonem, 
wymieszać. Na końcu ubić pia-

nę z białek, dodać do ciasta i deli-
katnie wymieszać. Ciasto przelać 
do dwóch podłużnych foremek 
(9x27 cm - zmierzone dno forem-
ki) wyłożonych papierem do pie-
czenia. Piec w  temperaturze 175 
stopni C przez 1 godzinę. Po ostu-
dzeniu pierniki polać polewą cze-
koladową i posypać śnieżynkami.

Polewa z czekolady: Obie cze-
kolady połamać na drobne ko-
steczki, dodać pokrojone na ka-
wałki masło i  rozpuścić w  gar-
nuszku zanurzonym w  gorącej 
wodzie. Mieszamy do powstania 
jednolitej masy. 

Składniki: 1 szklanka cukru, 1 szklanka 
miodu, 1/2 kostki margaryny, 6 jaj, 2 szklan-
ki mąki, 1 łyżeczka sody, 1 łyżeczka cynamo-
nu, 20 g przyprawy do piernika, 1 szklanka 
śmietany (18%), śnieżynki do dekoracji. Pole-
wa czekoladowa: 6 dag gorzkiej czekolady, 
4 dag deserowej czekolady, 8 dag masła extra

w
w

w
.p

in
kh

un
gr

y.
co

m


