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W numerze:
Gminne 
Święto Plonów

Kolejny już raz mieszkańcy 
naszej gminy dziękowali 
za zebrane plony.
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Koncert 
„Czas honoru”

Publiczność miała okazję 
uczestniczyć we wspaniałym 
koncercie z muzyką 
z serialu „Czas Honoru”.
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Wzruszająca 
uroczystość

Bogatyńskie Stowarzyszenie 
„Amazonki” w niecodzienny 
sposób zakończyły realizację 
projektu „Nie tylko leki leczą”.
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Pasowanie 
pierwszaków

Pierwszaki stały się 
pełnoprawnymi uczniami, 
wstępując w poczet 
społeczności uczniowskiej.
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BEZPŁATNY

Wielka inwestycja,
ogromne oszczędności
Rusza instalacja 
do przetwarzania odpadów  
wraz z nowym składowiskiem

Inwestujemy w ekonomiczne i ekologiczne 
przetwarzanie oraz składowanie odpadów
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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.

Punkt Bezpłatnych 
Porad Prawnych
dla Mieszkańców
czynny w każdy poniedziałek 
w godz. 12 do 16 
budynek główny Urzędu Miasta 
(ul. Daszyńskiego 1) 
 pok. nr 6 (USC)

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.

 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

274 miejsce Gminy Bogatynia – można by pomyśleć, że jest to słaby wynik, jednakże w tym rankingu to bar-
dzo dobre osiągnięcie. Ranking zadłużenia samorządów opublikowany 20 września 2014r. przez „Pismo 
Samorządu Terytorialnego Wspólnota” jasno pokazuje, że sytuacja finansowa naszej gminy jest dobra.

20. września 2014 roku uka-
zał się kolejny numer „Pisma 
Samorządu Terytorialnego 
Wspólnota”. Głównym proble-
mem poruszanym przez redak-
torów dwutygodnika jest sytu-
acja finansowa Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego. W czaso-
piśmie opublikowano ranking 
najbardziej zadłużonych samo-
rządów, począwszy od woje-
wództw, poprzez miasta woje-
wódzkie, powiaty, aż do gmin. 
Badano przyczyny zadłużenia 
tych jednostek, uwzględniając 
statystyki z  ostatnich kilkuna-
stu lat.

W  artykule pod tytułem 
„Miasta nadal w długach, gminy 
i  powiaty oszczędzają” próbo-
wano pokazać jak działa ustawa 
o finansach publicznych oraz jej 
zalety i wady. W tej kwestii jest 
wiele opinii i  każdy z  pewno-
ścią będzie miał swoją. Niemniej 
jednak warto zwrócić uwagę na 
ranking zadłużenia samorzą-
dów na koniec 2013r. opubliko-
wany przez „Wspólnotę”.

Gmina Bogatynia w tym ran-
kingu zajmuje 274 miejsce, z za-
dłużeniem sięgającym 34% bu-
dżetu gminy. Warto zauważyć, 
iż jesteśmy samorządem znacz-
nie mniej zadłużonym, porów-
nując chociażby sąsiadujący 
z nami Zgorzelec, który w tym 
samym rankingu zajął w swojej 
kategorii 29. miejsce, przy pro-
cencie zadłużenia ponad 52% 
budżetu.

Zadłużenie Gminy Bogaty-
nia jest nieznaczne, zważywszy 
na sytuację, w jakiej znaleźliśmy 
się po katastrofalnej w skutkach 
powodzi z  2010 roku. Samo-
rząd Gminy Bogatynia w okre-
sie 2010 – 2014 uczynił wszyst-
ko, aby pozyskać jak najwięk-
sze środki zewnętrzne na odbu-
dowę zniszczonej podczas po-
wodzi infrastruktury. Niestety 
promesy rządowe posłużyły je-

dynie na odbudowę dróg i mo-
stów. Odtworzenie infrastruk-
tury wodnej, kanalizacyjnej, czy 
też energetycznej wiązało się 
z uruchomieniem środków wła-
snych. Dzisiaj, po czterech la-
tach, każdy z mieszkańców mo-
że sam ocenić efekty tej pracy. 
Porównując zniszczony podczas 
pamiętnej powodzi, również są-
siadujący z nami, Kraj Liberec-
ki, możemy poszczycić się nie-
małymi osiągnięciami. Otóż 
samorząd Kraju Libereckiego 
dopiero w  2014 roku oddał je-
den fragment drogi zniszczonej 
przez powódź w 2010 r.

Bogatynię udało się odbudo-
wać w  prawie 100 %. Odbudo-
wano mosty, odtworzono znisz-
czone wzdłuż koryta rzeki uli-
ce wraz z  całą infrastrukturą 
towarzyszącą, a także udało się 
uruchomić uszkodzoną oczysz-
czalnię ścieków przy ul. Turow-
skiej. W  2014 roku rozpoczę-
ła się odbudowa Osiedla Pia-
stowskiego w  Porajowie, któ-
ra zakończy się jeszcze w  tym 
roku. To kilka przykładów, ja-
kie samorządowi Gminy Bo-
gatynia udało się doprowadzić 
do skutku, w  tak krótkim cza-
sie. Jednak jak podkreśla bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz, 
inwestycje popowodziowe - nie-
zmiernie ważne w ostatnich la-
tach, nie są jedynymi inwesty-
cjami w mieście i gminie.

Samorząd Bogatyni bezu-
stannie dąży do poprawy kom-
fortu, a  przede wszystkim bez-
pieczeństwa mieszkańców, po-
przez liczne inwestycje, być mo-
że nie tak ogromne i  znaczące 
jak odbudowa popowodziowa, 
ale nie mniej ważne dla prze-
ciętnego mieszkańca.

Zważywszy na ilość i  waż-
ność inwestycji warte podkre-
ślenia jest to, iż stan zadłużenia 
Bogatyni, w porównaniu do są-
siednich samorządów, a  także 

do innych, porównywalnych sa-
morządów jest nieznaczny.

Polityka rządu i  nowe cele 
stawiane przed samorządami 
nie pozwalają na płynne funk-
cjonowanie JST bez finanso-
wania zewnętrznego, do któ-
rego przede wszystkim nale-
ży zaliczyć zaciągane pożyczki 
i kredyty. Do Gminy Bogatynia 
wpływają coraz mniejsze kwo-
ty związane z subwencją oświa-
tową, a przykładowo tzw. „jano-
sikowe” pozostaje na niezmien-
nym, wysokim poziomie. Warto 
jednak podkreślić, iż Bogatynia 
znajduje się w  dobrej kondycji 
finansowej, a strategiczne inwe-
stycje prowadzone przez samo-
rząd Bogatyni są realizowane i, 
co najważniejsze, finalizowane.

Potwierdzeniem dobrej kon-
dycji finansowej naszej gminy 
może być nominacja do nagro-
dy w  plebiscycie Orły Polskie-
go Samorządu „Gmina Roku 
2014”. To ogólnopolska inicja-
tywa, której zadaniem jest bu-
dowanie i  umacnianie pozycji 
samorządu, pod względem je-
go konkurencyjności i stwarza-
nia korzystnych warunków dla 
rozwoju społeczności lokalnej. 
Gmina Roku 2014 to tytuł przy-
znawany samorządom, które 
efektywnie wykorzystują środ-
ki unijne, inwestują w  rozwój 
swojego regionu, a  także dbają 
o warunki sprzyjające rozwojo-
wi przedsiębiorczości oraz jako-
ści życia mieszkańców. Dzisiaj 
jeszcze nie wiemy, które miejsce 
w tym rankingu zajmie Gmina 
Bogatynia, niemniej jednak sa-
ma nominacja jest dużym za-
szczytem i osiągnięciem.

Gmina Bogatynia to nie tylko 
działania samorządu. W  ostat-
nich latach udało się pozyskać 
dużego inwestora – firmę Ci-
tronex, której wielomilionowa 
inwestycja jest na ukończeniu. 
Powstaje pierwsze 10 hektarów 

szklarni, w  których uprawiane 
będą pomidory. Inwestor prze-
widuje budowę obiektów na 100 
hektarach, co może dać zatrud-
nienie dla 1000 osób i  znaczne 
wpływy do budżetu Gminy.

Jednym z  ważnych ele-
mentów polityki prowadzonej 
przez samorząd Gminy Boga-
tynia jest wyrównywanie szans 
mieszkańców terenów wiej-
skich. Niezaprzeczalnym tego 
dowodem jest ciągłe inwesto-
wanie w  świetlice wiejskie. Do 
chwili obecnej udało się przy-
wrócić świetność i oddać na po-
trzeby mieszkańców świetlice 
w: Posadzie, Kopaczowie, Mar-
kocicach, Krzewinie, Sieniawce 
czy ostatnio w Lutogniewicach. 
Obecnie trwają remonty świe-
tlic w Porajowie i Jasnej Górze, 
które niebawem się zakończą. 
Samorząd Bogatyni mocno an-
gażuje się w wspieranie licznych 
organizacji z terenów miejskich 
i  wiejskich. W  naszej Gminie 
funkcjonuje blisko sto stowa-
rzyszeń.

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz mocno wspiera tak-
że Ochotnicze Straże Pożarne. 
Skutkuje to poprawą bezpie-
czeństwa w całej Gminie Boga-
tynia, ale także poza nią. Jed-
nostka OSP w  Sieniawce, dzię-
ki wsparciu samorządu Bogaty-
ni, wstąpiła do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo – Gaśniczego, 
co uprawnia ją do działania na 
terenie nie tylko powiatu, ale 
w razie konieczności w każdym 
regionie kraju. Inne jednostki 
otrzymały również nowe wozy 
ratowniczo – gaśnicze, a  także 
specjalistyczny sprzęt.

Jest to jedynie kilka przykła-
dów obrazujących poczynania 
samorządu Gminy Bogatynia 
w  ostatnich latach. Mimo nie-
sprzyjających warunków: per-
manentnie malejących wpły-
wów, przede wszystkim z  sub-
wencji ze Skarbu Państwa, czy 
wpływów z  podatków, samo-
rząd Bogatyni sprostał wyma-
ganiom przed nim stawianym 
w ostatnich latach i nieustannie 
dąży do rozwoju Miasta i Gmi-
ny Bogatynia.

Gmina Bogatynia a zadłużenie

Ranking „Wspólnoty”
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W sobotę 13. września w Lutogniewicach miało miejsce uroczy-
ste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Po wielu 
latach oczekiwań, mieszkańcy mogą korzystać z kompleksowo 
wyposażonego obiektu.

W uroczystości udział wzię-
li licznie przybyli mieszkań-
cy Lutogniewic, samorządow-
cy z  burmistrzem Andrze-
jem Grzmielewiczem na cze-
le oraz projektanci i wykonaw-
cy zmodernizowanego obiektu, 
a  także ksiądz Marian Podol-
ski, który dokonał poświęcenia 
obiektu. Podczas uroczysto-
ści przewidziano wiele atrak-
cji, szczególnie dla najmłod-
szych mieszkańców. Była wata 
cukrowa, pyszne gofry czy też 
fontanna czekoladowa.

Tego dnia najbardziej zado-
wolonymi mieszkańcami na-
szej gminy byli z  całą pewno-
ścią lutogniewiczanie. To wła-
śnie w  tej niewielkiej miej-
scowości lokalna społeczność 
otrzymała do swojej dyspozycji 
gruntownie odremontowaną 
i  doskonale wyposażoną świe-
tlicę wiejską, w której jest kuch-
nia z  nowoczesnym i  funkcjo-
nalnym sprzętem AGD, stano-
wiska komputerowe z  dostę-
pem do internetu. W budynku 
wykonano szereg prac moder-

nizacyjnych wraz z  kotłownią, 
w  której zamontowano nowo-
czesny i funkcjonalny piec cen-
tralnego ogrzewania. Zadba-

no także o teren wokół świetli-
cy, zagospodarowując go w ten 
sposób, aby można było spo-
tkać się na świeżym powie-

trzu. Postawiono altanę wraz 
z grillem oraz zadaszenie, któ-
re umożliwia organizację spo-
tkań także na zewnątrz. Teraz 
ten kompleksowo wyposażony 
obiekt pozwala na zagospoda-
rowanie go pod różnymi wzglę-
dami. Mieszkańcy już planu-
ją okolicznościowe spotkania, 
ale jak podkreśla pani Sołtys 
Modesta Świdnicka: „Najbar-
dziej cieszymy się, że najmłod-
si mieszkańcy naszej miejsco-
wości mają teraz gdzie odro-
bić lekcje, pograć na kompute-
rze czy też pooglądać kresków-
ki. Najważniejsze, że wszystkie 
zajęcia będą odbywały się pod 
czujnym okiem pani świetli-
czanki, a  nasza świetlica bę-
dzie czynna również popołu-
dniami”.

Kolejne nowo wyremontowane miejsce spotkań

Świetlica w Lutogniewicach

Estetyczne gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, przestronna 
poczekalnia, rejestracja i sanitariaty, tak od teraz wygląda no-
wa przychodnia zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego. Po kilku-
miesięcznym kapitalnym remoncie 15. września br. odbyło się jej 
uroczyste otwarcie i oddanie do użytku.

Mieszkańcy mogą w  kom-
fortowych warunkach korzy-
stać z usług przychodni. W ofi-
cjalnym otwarciu uczestniczyli: 
samorządowcy, przedstawiciel 
Narodowego Funduszu Zdro-

wia, personel medyczny, a tak-
że osoby zaprzyjaźnione.

Kompleksowo wyremonto-
wana i  wyposażona przychod-
nia może teraz prawidłowo, 
a przede wszystkim bezpiecznie 

funkcjonować i  służyć pacjen-
tom, zapewniając im podstawo-
we usługi medyczne. Samorząd 
na remont i wyposażenie przy-
chodni przekazał kwotę 290 tys. 
zł. Głównym wykonawcą prac 
był Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Bogatyni.

W  przyszłości planowany 
jest remont i modernizacja ca-
łego budynku.

Kompleksowo wyremontowana i wyposażona

Nowa przychodnia 
zdrowia
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Kolejny już raz mieszkańcy naszej gminy dziękowali za zebrane 
plony. W sobotę 20. września Dożynki Gminne rozpoczęły się po-
lową mszą świętą, po której starostowie dożynek pani Henryka 
Bąk z Bratkowa i pan Maciej Nietrzeba z Sieniawki przekazali na 
ręce gospodarza – burmistrza Andrzeja Grzmielewicza - bochen 
chleba wypieczony z ziaren tegorocznych zbóż.

Tradycyjnie już w  naszej 
gminie, tuż przed oficjalnym 
rozpoczęciem dożynek, odby-
ła się prezentacja przywiezio-
nych przez przedstawicieli po-
szczególnych sołectw wień-
ców żniwnych, które stanęły do 
konkursu o  tytuł najpiękniej-
szego. Jury konkursowe, pod 
przewodnictwem pana Henry-
ka Dumina, etnologa i  znaw-
cę tradycji ludowych, uznało, 
iż wszystkie zachwycają swo-
im pięknem i  precyzją wyko-
nania, jednak najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy został wy-
konany przez sołectwo Kopa-
czów. Kolejne, drugie miejsce, 
zajęło sołectwo Krzewina, na-
tomiast trzecie miejsce przypa-

dło Lutogniewicom. Nagrody 
i  wyróżnienia przyznano rów-
nież w konkursie „Okazy z po-
la, sadu i ogrodu”.

Miłym akcentem uroczy-
stości dożynkowych było uho-
norowanie rolników, którzy 
na wniosek Burmistrza Mia-
sta i Gminy Bogatynia Andrze-
ja Grzmielewicza otrzyma-
li odznaki honorowe „Zasłu-
żony dla rolnictwa”, przyzna-
ne przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Odznaki otrzy-
mali: pani Jadwiga Czech, pan 
Adam Dziętło, pan Józef Gani-
berzin, pan Eugeniusz Warda, 
pan Henryk Winiecki, pan Ma-
rian Boryczewski, pan Edward 
Wąsicki, pan Tadeusz Borsuk 

oraz pan Edward Borsuk. Te-
go dnia podziękowania i  gra-
tulacje od burmistrza Andrzeja 
Grzmielewicza otrzymało wie-
lu rolników z naszej gminy.

W dożynkach wzięła udział 
pani Marzena Machałek, Po-
seł na Sejm RP, która, podobnie 
jak pozostali goście, kierowa-
ła do rolników słowa uznania 
i szacunku za oddanie i ciężką 
pracę, jaką wykonują.

W miłej i wesołej atmosferze 
zebrani bawili się także pod-
czas Turnieju Sołectw. Mnó-
stwo śmiechu, zdrowej rywali-
zacji i  doskonałej zabawy do-
starczały konkursy, w  których 
największą liczbę punktów ze-
brało sołectwo Posada.

Dożynki Gminne 2014 za-
kończyły się wspólną zabawą 
do białego rana przy akompa-
niamencie zespołu, który, gra-
jąc największe przeboje, zachę-
cał do wspólnej zabawy.

Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt rolników

Gminne Święto Plonów

Podziękowania i gratulacje od burmistrza Andrzeja Grzmielewicza 
otrzymało wielu rolników z naszej gminy.

Jedna z wielu konkurencji podczas Turnieju Sołectw.

Mnóstwo śmiechu, zdrowej rywalizacji i doskonałej zabawy dostarczały konkursy, w których 
największą liczbę punktów zebrało sołectwo Posada.

Pamiątkowa fotografia uczestników Turnieju Sołectw.

Starostowie dożynek pani Henryka Bąk z Bratkowa i pan Maciej 
Nietrzeba z Sieniawki przekazują bochen chleba.

Jury konkursowe wybiera najpiękniejszy wieniec.
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W  czwartek 18. września w  kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i  Pawła 
w  Bogatyni licznie zgromadzona publiczność miała okazję uczestniczyć we wspaniałym 
koncercie z muzyką z serialu „Czas Honoru”.

W  koncercie wzięło udział 
ponad 100 muzyków z  Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii 
Dolnośląskiej, Chóru Uniwer-
sytetu Wrocławskiego i  Chóru 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, którzy wyko-
nali utwory kompozytora Bar-
tosza Chajdeckiego, polskie-
go autora muzyki filmowej i te-
atralnej. Koncert odbył się ze 
specjalnym udziałem odtwór-
ców głównych ról serialu. Do 
Bogatyni przyjechali Agniesz-
ka Więdłocha i Antoni Pawlic-
ki, którzy na co dzień pracują 
na planie tejże produkcji.

Serial inspirowany jest losa-
mi żołnierzy z  okresu II Woj-
ny Światowej, zwanymi „cicho-
ciemnymi” i  opowiada o  ży-

ciu młodych patriotów –Bron-
ka, Janka, Michała, Władka 
oraz ich najbliższych. Nieza-
przeczalną wartością tego fil-
mu jest przybliżenie wiedzy na 
temat prawdy historycznej do-
tyczącej czasu II Wojny Świa-
towej oraz kresu powojennego. 
Obecnych przywitał burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz, który 
podkreślał wyjątkowość wyda-
rzenia i  dziękował sponsorom 
i  współorganizatorom, dzię-
ki którym mieliśmy okazję zo-
baczyć ten niecodzienny kon-
cert.Występ uświetnili soliści: 
Anna Witczak, Paulina Wa-
lendziak i  Krzysztof Iwanecz-
ko. Zza pulpitu dyrygenckie-
go koncert poprowadził Alan 
Urbanek. Utwory muzycz-

ne przeplatane były wierszami 
polskich poetów, które dosko-
nale wprowadzały i podkreśla-
ły nastrój. Wiersze m.in. „Tych 
miłości....”- Krzysztof Kamila 
Baczyński czy mówiące o  Ka-
tyniu „Guziki” Zbigniewa Her-
berta recytowali aktorzy gra-
jący główne role w  serialu: 
Agnieszka Więdłocha - seria-
lowa Lena oraz Antoni Pawlic-
ki – Janek.

Koncert cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem. W wy-
pełnionym „po brzegi” koście-
le nie zabrakło również mło-
dzieży z  bogatyńskich szkół, 
która tłumnie przybyła wysłu-
chać koncertu, ale także zoba-
czyć „na żywo” artystów, któ-
rych znają z ekranu.

Niezwykłe wydarzenie w Bogatyni

Koncert z muzyką z serialu 
„Czas honoru”
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W sobotę, 27. września br. w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury od-
była się niezwykle wzruszająca uroczystość zorganizowana przez Bogatyńskie Sto-
warzyszenie „Amazonki’, które w ten uroczysty sposób zakończyły realizację pro-
jektu „Nie tylko leki leczą”. Owocem projektu jest kalendarz ze zdjęciami Amazonek 
w niecodziennych kreacjach oraz publikacja zawierająca zbiór historii osiemnastu 
bogatyńskich Amazonek. Uroczystość uświetnił wieczór kabaretowy w wykonaniu 
„Teatru Naszego” z Michałowic.

Imprezą towarzyszącą in-
auguracji wydania kalendarza 
i książki była Międzynarodowa 
Spartakiada Amazonek, któ-
ra już po raz piąty odbyła się 
w Bogatyni. W sobotę rano 27 
września, bogatyńskie Ama-
zonki wraz z zaprzyjaźnionymi 
gośćmi spotkały się w kręgielni 
przy ZSzOI w  Bogatyni, gdzie 
wraz z  przyjaciółmi, wzięły 
udział w wielu konkurencjach, 
takich jak: bilard, kręgle i  gry 
zręcznościowe, a także w poka-
zie tańca zumba.

Po porannej Spartakiadzie 
Amazonki zaprosiły wszyst-
kich mieszkańców naszej 
Gminy na uroczystą akade-
mię w  BOK-u  zorganizowaną 
z  okazji ukończenia projektu 
„Nie tylko leki leczą”, która od-
bywała się pod hasłem „Kto nie 
ma odwagi do marzeń, nie bę-
dzie miał siły do walki”. Aka-
demia rozpoczęła się od pre-
zentacji modelek – bogatyń-

skich Amazonek - które wzię-
ły udział w  przebieranej sesji 
zdjęciowej, pozując w  niezwy-
kłych kreacjach. Zdjęcia posłu-
żyły do stworzenia kalendarza 
na osiemnaście miesięcy. Z fo-
tografii zerkają Panie ucharak-
teryzowane w taki sposób, aby 
w  choć najmniejszym stopniu 
odnieść się do drzemiących 
w nich marzeń. Jest zatem Ko-
lombina, dumna Arystokrat-
ka, Królowa, Krakowianka. 
Wszystkie piękne, atrakcyjne, 
żyjące pełnią życia. Wspaniałe 
kobiety, które przeszły ogrom-
ny trud walki z chorobą, ale po-
stanowiły nie chować się przed 
światem. Integralną częścią ka-
lendarza jest książka, która za-
wiera zbiór opowiadań, w któ-
rych osiemnaście bogatyńskich 
Amazonek zwierza się ze swo-
ich przeżyć, mówi o  chorobie, 
ciężkich, ale i  wesołych chwi-
lach ze swojego życia. To wła-
śnie cytaty z tej publikacji pre-

zentowane wraz ze slajdami 
z kalendarza wywoływały naj-
większe emocje podczas sobot-
niego spotkania.

W uroczystości wzięli udział 
bogatyńscy samorządow-
cy, księża dekanatu Bogatynia, 
członkowie lokalnych organiza-
cji pozarządowych oraz zaprzy-
jaźnione „Amazonki” z  rejo-
nu Dolnego Śląska. Wśród go-
ści nie zabrakło również specja-
listy onkologii klinicznej z Dol-
nośląskiego Centrum Onkologii 
we Wrocławiu lek. med. Macie-
ja Płochockiego oraz Edyty Zier-
kiewicz – autorki licznych ksią-
żek poświeconych problematy-
ce kobiet w kulturze popularnej 
oraz dotyczącej sytuacji kobiet 
z  rakiem piersi w  Polsce, któ-
ra pracuje w Zakładzie Porado-
znawstwa w Instytucie Pedago-
giki Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Nie zabrakło też ludzi „wiel-
kiego serca”, którzy wspierają 
i kibicują bogatyniankom.

Uroczystość była również 
okazją do złożenia podzięko-
wań i  wyrazów uznania oso-
bom, które przyczyniły się do 
wydania kalendarza i  książki. 
Amazonki dziękowały spon-
sorom oraz wszystkim, którzy 
współpracowali z  nimi przy 
tworzeniu tych niezwykłych 
publikacji.

Po uroczystej akademii 
Amazonki zaprosiły swoich 
gości i  przyjaciół na okolicz-
nościowy kawałek tortu oraz 

kolację. Tego dnia można by-
ło także nabyć kalendarz oraz 
książkę. Dochód ze sprzedaży 
bogatyńskie Amazonki posta-
nowiły przeznaczyć na orga-
nizację akcji profilaktycznych 
oraz rehabilitację kobiet choru-
jących na raka piersi.

Drogie Amazonki, życzymy 
Wam spełnienia najskrytszych 
marzeń i  pragnień, ale przede 
wszystkim dużo zdrowia, ra-
dości i miłości.

Redakcja

Niezwykle wzruszająca uroczystość

Nie tylko leki leczą

Wystawa „Nie tylko leki leczą”.

Uroczystości prowadziła Prezes Bogatyńskiego 
Stowarzyszenia „Amazonki” Dorota Bojakowska.

Wręczenie odznaczeń „Łuk Amazonki” za 
zaangażowanie na rzecz kobiet z rakiem piersi.

Akademia rozpoczęła się od prezentacji modelek – bogatyńskich Amazonek - które wzięły 
udział w przebieranej sesji zdjęciowej, pozując w niezwykłych kreacjach.

Uroczystość była również okazją do złożenia podziękowań i wyrazów uznania osobom, które przyczyniły się do wydania kalendarza i książki.
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W  dniach 8-12.09.2014 trzydziestoosobowa grupa seniorów i  osób 
niepełnosprawnych z  terenu Miasta i  Gminy Bogatynia zwiedziła 
Warszawę. Perfekcyjnie opracowany program wyjazdu przez pa-
nów: Macieja i  Tomka z  Piechowic pozwolił uczestnikom przeżyć 
niezapomniane chwile, a  także odwiedzić wiele ciekawych i  zna-
nych miejsc.

W  trakcie trwania wyciecz-
ki odwiedzono: Sejm, Za-
mek Królewski, Stare Miasto, 
a  także Łazienki i  Wilanów. 
W szczególny sposób uczczono 
95-lecie powstania Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci. Podczas 
uroczystego spotkania niezwy-
kle ważnym wydarzeniem by-
ła obecność wieloletniego dzia-
łacza TPD, autora publikacji 
o  pracy Towarzystwa. Spotka-
nie z  Bohdanem Tracewskim 
zakończyło się wręczeniem 
każdemu uczestnikowi publi-
kacji wraz z autografem autora.

Wyjątkowym wydarzeniem, 
na które wszyscy czekali było 
zwiedzanie redakcji Telewizji 
Polskiej. To interesujące spo-
tkanie trwało aż trzy godzi-
ny. Przewodniczka oprowadzi-
ła grupę po studiach telewizyj-
nych, wyjaśniła, jak działa te-
lewizja, a także pokazała wiele 
ciekawych i  nieznanych dotąd 
zakątków. Na pożegnanie ze-

spół „Bogatynianki” zaśpie-
wał w  studiu swoje piosenki, 
czym wzbudził zainteresowa-
nie wśród pracowników i gości. 
Fotografie i  nagrania z  tej wi-
zyty będą cenną pamiątką.

Ważnym wydarzeniem był 
też spektakl teatralny w Teatrze 
Och. Sztuka „Czas nas uczy po-
gody”, w wykonaniu amatorów 
w  wieku powyżej 65-lat, spra-
wiła, że wszyscy świetnie się 
bawili, a zakulisowe spotkanie 
z  artystami przyniosło praw-
dziwą radość.

Przejazd metrem, czekola-
da w „Wedlu” i wjazd na trzy-
dzieste piętro Pałacu Kultu-
ry i Nauki to także wyjątkowe 
atrakcje, których doświadczy-
li uczestnicy podróży. Smacz-
ne wyżywienie i wygodne noc-
legi dopełniły całości. Warto 
dodać, że grupa uczestniczyła 
również w seansach filmowych 
2D i 3D. Na pożegnanie stolicy 
zwiedzono Stadion Narodowy, 
tzw. trasę VIP-ów i wyruszono 
w drogę powrotną.

Podsumowując, wycieczka 
pod hasłem „Warszawa daw-
niej, a  dziś” była bardzo uda-
na, a  dzięki dofinansowaniu 

z  PFRON, wsparciu Fundacji 
„Dar Serca” i  pomocy Eltur-
-Serwis uczestnicy mogli zoba-
czyć stolicę, która zmieniła swój 
wygląd w ostatnich 20 latach.

Składamy również podzię-
kowania panu Andrzejowi 
Grzmielewiczowi Burmistrzo-
wi Miasta i  Gminy Bogaty-
nia za wsparcie, dzięki które-
mu nasza grupa wyróżniała się 
w  sposób szczególny. Uczest-
nicy wycieczki, mając kurtki 
i parasole z logo TPD i herbem 
Bogatyni, promowali miasto 
i  gminę. Grupa swoim wyglą-
dem wzbudzała zainteresowa-
nie przechodniów. Jednakowe 
stroje nie pozwoliły się nikomu 
„zgubić”, mimo iż stolica „wiel-
kim miastem jest”.

Emilia Kurzątkowska

VII Spotkanie Integracyjne Zespołów Folklorystycznych w  Ma-
łym Trójkącie odbyło się 30. sierpnia w Multifunkcjonalnym Cen-
trum Trójstyku. W  tym roku po raz pierwszy rozpoczęło się od 
barwnego przemarszu wszystkich zespołów. W  miłej atmosfe-
rze, pięknych strojach i z uśmiechem na twarzy śpiewano i para-
dowano przez centrum miasta.

Podczas spotkania swój do-
robek artystyczny prezentowa-
ły zespoły śpiewacze z  Polski, 
Czech i Niemiec. Na kilka go-
dzin mieliśmy okazję przenieść 
się w  świat niezwykłych prze-
żyć kulturowych. Zespoły przy 
akompaniamencie instrumen-
tów prezentowały swoje naj-

większe przeboje. Zgromadze-
ni świetnie się bawili, wspólnie 
śpiewając i tańcząc.

Zjazd zespołów ludowych 
to przede wszystkim okazja do 
zaprezentowania swojego do-
robku artystycznego, ale także 
wspólna zabawa i integracja.

W  trakcie spotkania bur-

mistrz Andrzej Grzmielewicz 
wręczył podziękowania wszyst-
kim zespołom za nieustan-
ne kultywowanie tradycji ludo-

wych. Spotkanie zespołów to 
także wspólne biesiadowanie, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
nie mogło zabraknąć wyśmie-

nitych potraw przygotowanych 
przez panie z  Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Markocicach oraz 
członków zespołu Rozmaryn.

VII Spotkanie Integracyjne Zespołów Folklorystycznych

Na ludową nutę

30. sierpnia br. obchodzono dostojny jubileusz XXX - lecia istnie-
nia Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Marzenie”. W spotkaniu 
uczestniczyli licznie przybyli działkowicze wraz ze swoimi rodzi-
nami, władze samorządowe oraz zaprzyjaźnione osoby współ-
pracujące z ogrodami.

Działkowcy w naszej gminie 
stanowią liczną grupę, która 
działa prężnie i zrzesza ogrom-
ną ilość mieszkańców. Rodzin-
ne Ogrody Działkowe zaspo-
kajają potrzeby społeczności 
w  zakresie aktywnego wypo-
czynku i  prowadzenia upraw 
ogrodniczych, sprzyjając przy 
tym integracji wielopokolenio-
wej rodziny.

Z  okazji jubileuszu dział-
kowcom wręczono odznacze-
nia i  podziękowania, jako do-
cenienie ich wieloletniej spo-

łecznej pracy na rzecz Ogro-
dów.

Podziękowanie od dział-
kowców otrzymał również bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz, 
za szczególne zaangażowanie 
i pomoc na rzecz bogatyńskich 
działkowców.

Jubileusz był również okazją 
do wspomnień, a także podsu-
mowania dotychczasowej dzia-
łalności. Wspaniałej Jubile-
uszowej uroczystości sprzyja-
ła słoneczna pogoda i miła, ro-
dzinna atmosfera.

Rodzinne Ogrody Działkowe „Marzenie”

Okrągły 
jubileusz

TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej w Bogatyni

Zwiedzili stolicę

Spotkanie z Bohdanem Tracewskim - autorem 
publikacji o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Pamiątkowe zdjęcie przed gmachem 
Telewizji Polskiej.

Spotkanie rozpoczęło się barwną paradą przez centrum miasta.

Działkowcy w naszej gminie stanowią prężnie działającą grupę.

Z okazji jubileuszu burmistrz złożył działkowcom 
gratulacje i podziękowania.
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W  Bogatyni na terenie składowiska odpadów powstaje super 
nowoczesna i  ekologiczna instalacja do mechaniczno – biolo-
gicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Równolegle 
z budową tej najnowszej generacji sortowni i kompostowni trwa 
rozbudowa składowiska odpadów komunalnych – budowa dru-
giej niecki o powierzchni 21 tys.m2.

Budowa hali sortowni od-
padów komunalnych i kompo-
stowni materiałów biologicznie 
przetwarzalnych to jedna z naj-
większych i  najważniejszych 
inwestycji jaka jest realizowa-
na w  gminie Bogatynia. Zlo-
kalizowana na terenie składo-
wiska odpadów, którego wła-
ścicielem jest Gminne Przed-
siębiorstwo Oczyszczania Sp. 
z o.o. będzie służyć wszystkim 
mieszkańcom naszej Gminy. 
Ta nowoczesna linia sortowni-
cza została zaprojektowana do 
przetwarzania zarówno zmie-
szanych odpadów komunal-
nych, jak i  odpadów pocho-
dzących z  selektywnej zbiór-
ki. Będą tam odzyskiwane ta-
kie surowce wtórne jak: papier 
– tektura, folie PE, tworzywa 
HDPE,PP, szkło oraz PET. Na-
tomiast proces kompostowania 
odbywać się będzie w boksach 
(bioreaktorach) zespolonych 
w  jeden budynek wraz z przy-
legającą halą wentylatorowni, 
w której znajduje się ciąg wen-

tylatorów, a  także system ste-
rowania procesem: napowie-
trzania, nawilżania i  odpro-
wadzania zużytego powietrza. 
W  kompostowni została wy-
korzystana najnowocześniejsza 
technologia intensywnej stabi-
lizacji tlenowej odpadów biode-
gradowalnych NOVA-KOMP. 
Produkt końcowy procesu jest 
traktowany jako tzw. stabili-
zat i  może być wykorzystywa-
ny np. do rekultywacji składo-
wiska lub składowany na skła-
dowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i  obojętne, przy 
czym musi on spełniać okre-
ślone wymagania. Całkowita 
wartość inwestycji oszacowana 
została na kwotę ponad 13 mln 
złotych netto. Inwestorem tego 
zadania jest GPO Sp. z o.o., któ-
re aby zrealizować tak dużą in-
westycję podjęło starania o jak 
najwyższe dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych. Jesz-
cze przed ogłoszeniem prze-
targu na realizację zadania, już 
w listopadzie 2012 roku Spółka 

wystąpiła z wnioskiem o udzie-
lenie pomocy finansowej w for-
mie długoterminowej pożyczki 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu. 
Po spełnieniu wszystkich wy-
mogów stawianych przez Fun-
dusz w grudniu 2013 roku uda-
ło się Spółce podpisać umowę 
przyznającą wnioskowaną po-
moc finansową czyli pożyczkę 
na kwotę ponad 7 mln zł z bar-
dzo niskim oprocentowaniem. 
Równolegle z procedurą toczą-
cą się w Funduszu Spółka roz-
poczęła proces pozyskiwania 
środków z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego na la-
ta 2007-2013. Również te dzia-
łania zakończyły się sukcesem 
i  w  lutym 2014 roku podpisa-
na została umowa o dofinanso-
wanie projektu w formie dota-
cji na kwotę prawie 3 mln zło-
tych. Realizacja tej inwestycji 
w najbliższej przyszłości będzie 
miała znaczenie strategiczne 
dla regionu ponieważ przyczy-
ni się do osiągnięcia przez Wo-
jewództwo Dolnośląskie wy-
maganych prawem poziomów 
redukcji składowania odpadów 
ulegających biodegradacji. Pro-
jekt ma charakter regionalny 
ponieważ jest zgodny z założe-
niami systemu gospodarki od-
padami określonymi w  Woje-
wódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego 2012.

Troska o  ochronę środowi-

ska, ale również o bezpieczeń-
stwo związane z  gospodar-
ką odpadami w naszej gminie, 
to również rozbudowa skła-
dowiska odpadów komunal-
nych. Ku końcowi mają się pra-
ce związane z  budową drugiej 
niecki o  powierzchni 21 tys. 
m2, w  której składowane bę-
dą odpady. Technologia wyko-
nania nowej niecki jest jedną 
z  najnowocześniejszych w  Pol-
sce, a zastosowanie przy jej bu-
dowie monitoringu sensoro-
wego pozwoli na maksymalną 

ochronę gruntu i wód grunto-
wych przed skażeniem. Mo-
nitoring pozwala także na na-
tychmiastowe i  dokładne wy-
krycie ewentualnego przerwa-
nia folii uszczelniającej nieckę 
z  dokładnością do kilkunastu 
centymetrów. Inwestorem tego 
zadania jest Gmina Bogatynia, 

a  kosztorysowa wartość zada-
nia to ponad 3 mln złotych. Te 
dwie niezwykle ważne inwesty-
cje – inwestycje w  przyszłość- 
związane z  gospodarką odpa-
dami komunalnymi, pozwo-
lą zapewnić naszej gminie nie-
zależność. Własne wysypisko 
plus nowoczesna instalacja do 
przetwarzania odpadów z pew-
nością przyczyni się utrzyma-
nia na niskim poziomie opłat, 
które ponoszą nasi mieszkańcy.

Nowa niecka i linia do segregacji odpadów

Wielkie inwestycje,
ogromne oszczędności
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27. września br. odbyła się uroczysta akademia z okazji dostoj-
nego jubileuszu 50-lecia Koła Łowieckiego „Jenot” działającego 
przy KWB Turów. Spotkanie odbyło się w pałacyku w Łagowie.

W  uroczystości wzięli 
udział: myśliwi z terenu powia-
tu zgorzeleckiego, przedstawi-
ciele Rady Łowieckiej, władze 
samorządowe, zaprzyjaźnione 
Koła Łowieckie, nadleśniczy, 
a  także osoby współpracujące 
z kołem.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą, po niej uczestni-
cy i  zaproszeni goście spotkali 
się na oficjalnej akademii, którą 
rozpoczęto od wprowadzenia 

pocztu sztandarowego. W trak-
cie spotkania nie zabrakło ży-
czeń, podziękowań, a także od-
znaczeń i  wyróżnień. Zapre-
zentowano również sygnały 
grane podczas łowieckich ce-
remoniałów. W trakcie uroczy-
stości głos zabrał również bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz, 
który dziękował za dotychcza-
sową współpracę.

Po części oficjalnej odbyła 
się myśliwska biesiada.
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Pikniki, festyny i  wiele innych działań, wszystko w  jednym ce-
lu „Pomóżmy Pani Iwonie wygrać z ziarnicą złośliwą”. Zorgani-
zowane akcje sprawiły, że udało się zebrać część pieniędzy po-
trzebnych na lek ratujący życie. Bogatynianie po raz kolejny 
udowodnili, że potrafią solidarnie wspierać potrzebujących.

Z  początkiem maja dowie-
dzieliśmy się, że pomocy po-

trzebuje pani Iwona Szmid, 
która choruje na ziarnicę zło-

śliwą. O pomoc dla chorej bo-
gatynianki zaapelowali człon-
kowie jej rodziny, przyjaciele 
i znajomi. Od tego czasu na te-
renie Miasta i  Gminy Bogaty-
nia odbyło się wiele akcji mają-
cych na celu zbiórkę pieniędzy. 
Pikniki „Gramy dla Iwony”, 
występ zespołu Kramer i wiele 
innych okolicznościowych wy-
darzeń sprawiły, że udało się 
zebrać część pieniędzy.

W  akcję wspierania bogaty-
nianki włączył się również bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz, 
który podkreślał, że wsparcie 
różnych środowisk zawodo-
wych i społecznych gwarantuje 
powodzenie w  zbiórce pienię-
dzy na lek, który ratuje życie.

27. września br. pani Iwo-
na spotkała się z burmistrzem, 
przedstawicielami organi-
zacji i  stowarzyszeń, by po-
dziękować za zaangażowanie, 
a  przede wszystkim za wspar-
cie, jakie okazali Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Bogatynia. Jak 
podkreślała pani Iwona: „Wa-
sze wsparcie jest bardzo cen-
ne, dziękuję z  całego serca za 

wszelką okazaną pomoc”.
Pani Iwona czuje się już le-

piej, lek, który przyjmuje daje 
efekty i poprawia stan jej zdro-
wia. Terapia ta ma przygotować 
panią Iwonę do przeszczepu. 
Nadal jednak brakuje 70 tys. 
zł na dwie ostatnie dawki le-
ku o  nazwie „Adcetris”. Jedna 

dawka kosztuje blisko 32 tys. zł.
Wciąż wiele stowarzyszeń 

prowadzi akcję na rzecz chorej 
bogatynianki, a zebrane środki 
są w  całości przekazywane na 
jej leczenie.

Pani Iwonie życzymy du-
żo siły i  wytrwałości w  walce 
z chorobą.

9

Wspieramy Iwonę Szmid

Pomagamy dalej!

Koło Łowieckie „Jenot”

Jubileusz 
50-lecia

Spotkaniu towarzyszyły ogromne 
emocje, łzy i wzruszenie.

Pani Iwona podziękowała wszystkim za 
wsparcie i okazaną pomoc.

Stoiska organizacji pozarządowych, które 
włączyły się w pomoc.

Koncert zespołu „Kramer” podczas pikniku „Gramy dla Iwony”.

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz wręczył 
podziękowania za dotychczasową współpracę.

Jak co roku, również i w tym Gladiator Team Bogatynia repre-
zentował gminę Bogatynia podczas imprezy Agatowe Lato w 
Lwówku Śląskim. Była walka, były emocje i III miejsce Filipa Bar-
bachowskiego reprezentanta stowarzyszenia „Gladiator”. 

W  zmaganiach wzięło udział 
kilku zawodników, którzy 
zmierzyli się w różnych konku-
rencjach. Sportowa rywalizacja 
oraz dobra atmosfera udziela-
ła się wszystkim obecnym. Do-
bre przygotowanie kondycyjne, 
mocna psychika i duża siła spo-
wodowały, że po raz kolejny na 
podium mocarzy Lwóweckie-
go Lata Agatowego stanął Filip 
Barbachowski. Dobry występ 
zawodników Stowarzyszenia 
Sportowego Gladiator był owo-

cem całorocznych treningów 
i  ciężkiej pracy, jaką wykonał 
cały Team. Dla najlepszych za-

wodników organizatorzy prze-
widzieli dyplomy, pamiątko-
we statuetki, a   także nagrody 
rzeczowe. Wszystkim uczestni-
kom dziękujemy, zwycięzcom 
gratulujemy i  zapraszamy na 
kolejne imprezy sportowe.

Gladiator Team Bogatynia

Gladiator na podium

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Wszystkim Seniorom w dniu ich święta składam życzenia 
zdrowia, pogody ducha, spełnienia najskrytszych marzeń

oraz wszelkiej pomyślności.
Niech każdy dzień wypełnia spokój a miłość i uśmiech 

najbliższych rozpraszają wszelkie troski.

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

1 października
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Dzieje rodziny państwa Nowaków
O swoim życiu opowiadają państwo Krystyna i Tadeusz Nowak. We wspomnieniach 

wracają do czasów dzieciństwa i młodości. Pamięcią sięgają również do przyjazdu 
na tutejsze tereny. Mówią o tym, jak się poznali i postanowili być razem. Podkreślają 
jednak, że ich ścieżki życia skrzyżowały się, gdy byli już dojrzałymi ludźmi i że obydwo-
je z ogromnym szacunkiem odnoszą się do tego wszystkiego, co działo się w ich życiu, 
wtedy, kiedy się jeszcze nie znali. Wspominają swoich rodziców i znajomych oraz czas 
kiedy pracowali zawodowo. Dużo uwagi poświęcają także swojej przynależności do bo-
gatyńskich organizacji pozarządowych, w których się udzielają.

Srebrne wesele
„Srebrne wesele, czyli ćwierć 

wieku razem” – śmieją się pań-
stwo Nowak i  na swoje uspra-
wiedliwienie szybko doda-
ją „Nie jest to super długi staż 
małżeński, no ale cóż, nasze 
drogi życiowe skrzyżowały się, 
gdy byliśmy już bardzo doro-
śli”. Państwo Nowak opowia-
danie o  swoim życiu rozpo-
czynają od dnia kiedy się spo-
tkali. „Od dawna byłam wdo-
wą, gdy poznałam Tadeusza. 
Mieszkałam sama, dzieci były 
już na swoim, więc praktycznie 
żadnych większych obowiąz-
ków już nie miałam, no może 
z wyjątkiem pomocy przy mo-
ich ukochanych wnukach, ale 
to była i jest dla mnie prawdzi-
wa przyjemność, a nie obowią-
zek. Żyłam więc spokojnie bez 
większych problemów. Nie my-
ślałam nawet, że kiedyś jeszcze 
raz wyjdę za mąż. Los, a raczej 
córka Tadeusza, a  moja kole-
żanka z pracy, zaplanowali jed-
nak inaczej” – z uśmiechem na 
ustach mówi pani Krystyna.

Od początku - 
Krystyna

„Zacznę od początku” – do-

daje pani Krystyna. „Urodzi-
łam się 7 kwietnia 1942 ro-
ku w  województwie łomżyń-
skim. Trwała okupacja, ale ja 
na szczęście niewiele z tamtego 
okresu pamiętam. Wiem tylko, 
że było ciężko. Zresztą tego te-
matu nie trzeba chyba nikomu 
przybliżać. To dla wszystkich 
był straszny okres. Czas biedy, 
głodu i  dramatycznych prze-
żyć, które mojej rodziny tak-
że nie oszczędziły. Śmierć i tra-
gedie odcisnęły piętno na mo-
ich najbliższych, ale nie chcia-
łabym tutaj o  tym opowiadać. 
To zbyt osobiste. Miałam 4 la-
ta, gdy moi rodzice - Helena 
i  Stanisław Pruszyńscy, za tak 
zwanym chlebem, wyjechali 
na Mazury, ale tam było rów-
nie ciężko o  godne życie, jak 
w rodzinnej miejscowości mo-
ich rodziców. Nadzieją dla nas 
był wyjazd na ziemie zachod-
nie, które wtedy kojarzone by-
ły z  dobrobytem, bowiem to 
właśnie tu było najwięcej pra-
cy i  domów do zamieszkania. 
Przyjechaliśmy więc w 1958 ro-
ku. Miałam wtedy 16 lat i  pa-
miętam jak dziś, że bardzo ba-
łam się tej wielkiej zmiany, ale 
równocześnie nie mogłam do-

czekać się nowego życia. Za-
mieszkaliśmy w  Wyszkowie 
i wraz z piątką rodzeństwa po-
magaliśmy rodzicom jakoś się 
urządzić. Starsze dzieci, czy-
li między innymi ja, poszli-
śmy do pracy. Byłam wtedy, tak 
zwanym, pracownikiem mło-
docianym w  zakładach baweł-
nianych w  oddziale w  Wigan-
cicach. Takiej młodzieży pra-
cującej jak ja było wtedy mnó-
stwo. Pracowaliśmy ciężko, ale 
z  ogromnym zapałem. Mieli-
śmy także czas i  siłę na orga-
nizowanie przeróżnych zabaw, 
potańcówek. Oj, dużo się wte-
dy działo. Szybko wyszłam za 
mąż, urodziłam moje cudowne 
dzieci: córkę Elżbietę i syna Ta-
deusza. Dzieci rosły, a w moim 
życiu bywało różnie. Raz lepiej, 
raz gorzej, ale tak jest chyba 
u wszystkich. Był czas radosny, 
były i  smutki. Jak to w  życiu. 
Z początku zmienialiśmy miej-
sca zamieszkania. Pomieszki-
waliśmy trochę z mamą w Wy-
szkowie, trochę w  Bolesław-
cu, skąd pochodził mój pierw-
szy mąż, jakiś czas w  Trzciń-
cu, aż dzięki mojej książeczce 
mieszkaniowej, już po śmierci 
mojego pierwszego męża, za-
mieszkałam na Serbinowie. By-
łam bardzo zadowolona. Mia-
łam wszelkie wygody i  byłam 
przekonana, że to będzie mo-
je ostatnie miejsce zamiesz-
kania. Plany – to coś, czego 
z pewnością nie powinnam ro-
bić. Śmieję się, bo mnie prawie 
nigdy z nich nic nie wychodzi. 
Tak więc i tym razem pozmie-
niało się wszystko jak zwykle. 
Na swojej drodze życiowej spo-
tkałam wspaniałego człowieka, 
który od 25 lat jest moim mę-
żem. Moje poukładane życie 
wdowy znowu się więc zmie-
niło, tym razem, na szczęście, 

na lepsze. Mój mąż to prawdzi-
wy dżentelmen i  przystojniak. 
Szarmancki, uczuciowy, po-
godny i dobry człowiek. Nie zli-
czyłabym ilości kwiatów, które 
od niego dostaję. Dziś nie wy-
obrażam sobie życia bez nie-
go”- ze wzruszeniem dodaje 
pani Krystyna.

Swatka i spacery
„Przychodziłem po mo-

ją córkę Małgosię, aby od-
prowadzić ją po pracy do do-
mu. Byłem wdowcem i  mia-
łem dużo wolnego czasu, ale 
przede wszystkim martwiłem 
się o  Małgosię, żeby wieczo-
rem nie wracała do domu sa-
ma. Moja córka pracowała wte-
dy z Krysią w bogatyńskich za-
kładach bawełnianych, na jed-
nej zmianie, obie więc wycho-
dziły z pracy o tej samej porze. 
Nie wiedziałem, że w  głowie 
mojej córki zrodził się pewien 
pomysł. To było jej takie celo-
we działanie, z  premedytacją, 
jakże miłe jednak działanie. 
Moja córka po prostu zabawiła 
się w swatkę. Widząc mnie pod 
zakładem pracy mówiła tonem 
nieznoszącym sprzeciwu: „Tato 
odprowadź panią Krysię do do-
mu”. Stawiała mnie przed fak-
tem dokonanym. No cóż, z mi-
łą chęcią odprowadzałem Kry-
stynę. Rozmawialiśmy, dys-
kutowaliśmy. Ani się obejrza-
łem jak spędzaliśmy ze sobą 
coraz więcej czasu. Było mi-
ło i  wesoło. Krystyna podoba-
ła mi się coraz bardziej. Zauro-
czyła mnie swoją osobowością, 
stylem bycia i dobrocią. To ta-
ka mądra, uczuciowa i  pięk-
na kobieta. Nasze dzieci kibi-
cowały naszej znajomości. Nie 
czekałem więc długo i  popro-
siłem Krysię o rękę. Trochę się 
bałem, bo wielokrotnie mówiła 
mi, że dla niej to wszystko dzie-
je się za szybko, ale na szczęście 
24 czerwca 1989 roku powie-
dzieliśmy sobie sakramental-
ne „tak”, a naszymi świadkami 
na ślubie były nasze dzieci: cór-
ka Krysi i  mój syn. Dzisiaj je-
steśmy już 25 lat po ślubie i cie-
szę się z każdej chwili spędzo-
nej z  Krysią. Kochana Krysty-
no, dziękuję Ci za to, że zgodzi-

łaś się zostać moją żoną”-mówi 
z radością pan Tadeusz.

Od początku 
– Tadeusz

„No tak, ja również powinie-
nem zacząć swoją opowieść od 
początku. Urodziłem się więc 
w  Jędrzejowie, w  wojewódz-
twie kieleckim w  1936 roku. 
Rodzice - Antonina i Stanisław 
mieli nas dwójkę: mnie i brata. 
Cała nasza czwórka żyła zgod-
nie ciężko pracując, jednak 
prym w  rodzinie wiodła ma-
ma Antonina – kobieta o  do-
brym, ale twardym charakte-
rze. Wychowałem się więc pod 
jej rządami”- wesoło opowia-
da pan Tadeusz i  dodaje: „Oj-
ciec na ochotnika zaciągnął się 
do wojska w 1939 roku, gdy wy-
buchła wojna. Walcząc o naszą 
niepodległość, trafił do obo-
zu w Magdeburgu, gdzie prze-
bywał do jej końca. W 1945 ro-
ku ojciec wrócił z  obozu. Nie 
widziałem go 5 lat. Pamiętam, 
jak bardzo mu się przygląda-
łem, przecież, gdy widziałem 
go po raz ostatni, miałem trzy 
lata, znałem go tylko z opowie-
ści. Pamiętam, jak mama mó-
wiła: „To jest twój tata”, a  ja 
starałem się zapamiętać każdy 
szczegół jego wyglądu. Byliśmy 
znowu w  komplecie, ale było 
bardzo ciężko. Do naszej miej-
scowości docierały wiadomości 
o ziemiach odzyskanych, gdzie 
pracy jest pod dostatkiem, peł-
no pustych domów do zamiesz-
kania i lepsze życie. W 1946 ro-
ku ojciec wraz ze swoją siostrą 
pojechali więc na rekonesans. 
O Bogatyni słyszeli od naszych 
sąsiadów, których krewni już 
tu się osiedlili. Tu w  Bogaty-
ni szybko znalazł pracę i dostał 
przydział na dom. Wkrótce, bo 
już w lutym 1947 roku dołączy-
liśmy do ojca i zamieszkaliśmy 
przy ulicy Chopina, w  domu, 
który do dzisiaj zajmuje na-
sza rodzina. Z  tamtego czasu 
pamiętam kolej wąskotorową, 
którą z  kolegami jeździliśmy 
po okolicy na tak zwany sza-
ber, czyli na zbiórkę co ciekaw-
szych rzeczy pozostawionych 
przez Niemców. Poszedłem do 
trzeciej klasy, do jedynej wte-

Historie rodzinne
zachować wspomnienia

Rodzinna fotografia Pani Krystyny. Na zdjęciu 
Pani Krystyna (u góry) z rodzicami i rodzeństwem.
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dy funkcjonującej Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Pamiętam ja-
kie były dysproporcje wiekowe. 
Wszyscy uzupełniali edukację 
przerwaną przez wojnę. W na-
szej klasie byli dziesięciolatko-
wie, jak i  dużo starsi ucznio-
wie. Od dziecka fascynowała 
mnie piłka nożna. Na boisku 
spędzałem każdą wolną chwi-
lę. Grałem później we Włók-
niarzu. Dziś z  wielkim senty-
mentem wspominam ten czas 
i  nasze rozgrywki. Jako pięt-
nastolatek poszedłem do pra-
cy i  jako małoletni pracownik 
byłem gońcem w BZPB. Z bie-
giem czasu ukończyłem szkołę 
i  krótko pracowałem w  kopal-
ni jako telefonista, potem zno-
wu trochę w  BZPB w  oddzia-
le elektrycznym. W  1956 roku 
dostałem powołanie do wojska. 
Trafiłem do jednostki w Szcze-
cinie, do łączności. W  ciągu 
dwóch lat odbywania służby 
wojskowej byłem w wielu miej-
scach, gdzie zdobywałem cen-
ne doświadczenie i  pasjonują-
ce mnie umiejętności związa-
ne z  elektroniką. Byłem tro-
chę w Braniewie, aż na koniec 
trafiłem do Białegostoku. Tam 
się ożeniłem i przez krótki czas 
mieszkałem i  pracowałem. Do 
Bogatyni mnie jednak ciągnę-
ło bardzo. Wraz z żoną wróci-
łem więc w te strony. Z począt-
ku mieszkaliśmy u  moich ro-
dziców, ale z biegiem czasu i po 
wielu przeprowadzkach osie-
dliśmy na swoim. Tu w  Boga-
tyni urodziły się nasze dzie-
ci: syn Stanisław i  córka Mał-
gosia. Pracowałem w wielu za-
kładach remontowych, a mając 
dobry i  wzięty „fach w  ręku” 
chętnie przyjmowano mnie do 
wielu firm, których kiedyś tu 
nie brakowało. Po jakimś cza-
sie zatrudniłem się w  kopalni, 
gdzie przepracowałem do eme-
rytury. Dzieci rosły, dorabiali-
śmy się, staraliśmy, aż pewne-
go dnia okazało się, że moja żo-
na jest chora na nowotwór. To 

była straszna wiadomość, za-
równo dla mnie, jak i całej ro-
dziny. To był bardzo ciężki 
i  trudny czas w  moim życiu. 
Po 28 latach małżeństwa zo-
stałem wdowcem. Wiedziałem, 
że czas leczy rany i że człowiek 
nie ma wpływu na pewne spra-
wy, ale było mi ciężko. Ucieka-
łem więc w  pracę i  często wy-
jeżdżałem w delegacje. Nie my-
ślałem o układaniu sobie życia 
na nowo, ale los pisze zaskaku-
jące scenariusze” – opowiada 
pan Tadeusz.

Szacunek, zaufanie 
i zrozumienie

„Prawdą jest, że życie każde-
go człowieka składa się z  róż-
nych etapów. My skupiamy 
swoją opowieść o  życiu, które 
wiedziemy wspólnie z  Krysią, 
ale obydwoje jesteśmy zgod-
ni i chcemy to bardzo podkre-
ślić, że wszystkie etapy nasze-
go życia są dla nas równie waż-
ne i  wyjątkowe. Nasze pierw-
sze małżeństwa i  nasze wspa-
niałe dzieci, wnuki i prawnuki, 
nasi znajomi i rodzina to istot-
ne elementy naszej historii. To 
„kawał” życia, o którym nigdy 
nie zapominamy, który szanu-
jemy i  wspominamy, do któ-
rego odnosimy się z  wielkim 
zrozumieniem i  sentymentem. 
Wiemy, że to wszystko, co dzia-
ło się w naszym życiu nauczyło 
nas pokory, cierpliwości i spra-
wiło, że jesteśmy właśnie tacy. 
Wiemy, co w życiu jest ważne, 
o czym należy pamiętać i jaki-
mi wartościami się kierować. 
Nasze małżeństwo to związek 
ludzi dojrzałych. Gdy się po-
bieraliśmy mieliśmy za sobą 
tragiczne przeżycia i  ogromny 
bagaż doświadczeń. To związek 
oparty na zaufaniu, szacun-
ku i wsparciu. Cieszymy się, że 
w zdrowiu i radości przeżywa-
my piękne chwile pomimo na-
szych lat. Mamy nadzieję, że 
dużo jeszcze przed nami. Rów-
nie ważne jest wsparcie i  zro-

zumienie naszych dzieci, któ-
re darzą nas ogromnym sza-
cunkiem i  cieszą się z naszego 
szczęścia. W  miarę możliwo-
ści wspólnie spędzamy rodzin-
ne uroczystości i  świętujemy 
inne ważne rodzinne wyda-
rzenia. Obydwoje po wielu la-
tach pracy zawodowej jesteśmy 
na emeryturach. Mamy więc 
czas na nadrobienie zaległości 
z  młodych lat. Przez te ćwierć 
wieku bycia razem zwiedzili-
śmy całą Europę i  Polskę. Po-
dróżowaliśmy i  nadal to robi-
my często i  chętnie. Byliśmy 
w  Grecji, Rzymie, Chorwa-
cji, Bułgarii i wielu innych cu-
downych miejscach. Nawet po-
dróż samolotem dawno już za-
liczyliśmy. Śmiejemy się, że we-
sołe jest życie staruszka. Teraz 
jest nam po prostu łatwiej. Po 
pierwsze, gdy byliśmy młodzi 
granice były pozamykane, więc 
o  wyjeździe gdziekolwiek nie 
było mowy, a po drugie i trze-
cie i kolejne - nie mieliśmy ta-
kich możliwości – a  bo dzieci 
były małe, bo wiecznie trzeba 
było coś zrobić, a bo pieniądze 
były ciągle potrzebne na coś in-
nego, no i oczywiście pracowa-

liśmy zawodowo. Nasze podró-
że dają nam dużo satysfakcji 
i zadowolenia. To prawda, że si-
ły już nie te, ale mówią, że liczą 
się chęci, a tych nam nie braku-
je. Nie narzekamy więc, tylko 
„suniemy” do przodu. Oprócz 
podróży naszą pasją i  powo-
dem do zadowolenia jest na-
sze zaangażowanie i  działal-
ność w organizacjach pozarzą-
dowych. Należymy do Stowa-
rzyszenia Byłych Pracowników 
Zakładów Bawełnianych „Do-
ltex”, a  żona śpiewa w  Zespo-
le „Niezapominajki”. Chętnie 

bierzemy udział we wszelkich 
spotkaniach i  uroczystościach. 
Wspominamy, opowiadamy 
i dzielimy się swoimi spostrze-
żeniami, problemami i  prze-
życiami. Spotkaliśmy tam cu-
downych, niezwykłych ludzi. 
Urządzamy zabawy i  wyjazdy, 
przeróżne spotkania okolicz-
nościowe, które są dla nas po-
wodem do radości i spełnienia. 
Oby nam tylko sił i  zdrowia 
starczało jak najdłużej. Tego 
sobie życzymy i o to się modli-
my”- z uśmiechem podkreślają 
państwo Nowak.

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

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą redak-
cją. Postaramy się przedstawić każdą ciekawą hi-
storię rodzinną. Jednocześnie informujemy, że ze-
brane opowiadania w  wersji rozszerzonej opubli-
kujemy w specjalnie wydanej publikacji „Historie 

rodzinne – zachować wspomnienia”.

Rok 1989, Państwo Nowak zawierają związek małżeński.

Krystyna i Tadeusz na wakacjach.

Pani Krystyna i Tadeusz podczas jednego z wielu spotkań towarzyskich.
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W środę, 29 października 2014 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  dźwięka-
mi i  kolorami jesieni. Wstęp 
wolny.

VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej

„Jesienny Liść”
Spotkania z teatrem już na stałe zapisały się w kalendarz Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury. Z  wielką radością zapraszamy na 
spektakl komediowy z Wrocławskiego Teatru Komedia pt.: „Ko-
lacja dla Głupca”. Sztuka odbędzie się w  poniedziałek, 27 paź-
dziernika, o  godz. 18.00 w  sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury.

Spektakl opowiada o  grupie 
panów w średnim wieku z tzw. 
„towarzystwa”, którzy cyklicz-
nie urządzają kolacje, na któ-
re zapraszają mniej inteligent-
nych - ich zdaniem, przedsta-
wicieli naszego społeczeństwa. 
Podczas wystawnego posił-
ku starają się obnażyć ich inte-
lektualne niedostatki, śmieszne 

przyzwyczajenia, zabawny spo-
sób mówienia … Kto przypro-
wadzi najgłupszego – wygry-
wa - tak w  skrócie można opi-
sać intencję tej dość dwuznacz-
nej, delikatnie mówiąc, zabawy. 
Pewnego dnia jednak, w wyni-
ku kilku nieprzewidzianych sy-
tuacji, przedsięwzięcie wymyka 
się spod kontroli i  zaczyna żyć 

swoim, bardzo interesującym, 
życiem... Zapraszamy na pełną 
nieoczekiwanych zwrotów ak-
cji, frywolną i  rubaszną kome-
dię rozśmieszającą do łez …

Bilety w  cenie 25 zł do na-
bycia w  kasie Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury. Serdecznie 
i gorąco zapraszamy na spotka-
nie z  teatrem i  sztuką! Więcej 
na www.bok.art.pl

Spektakl komediowy w BOKu

„Kolacja dla Głupca”

W środę, 12 listopada o godz. 19.00 w sali widowiskowej Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się koncert z  okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
„Stare Dobre Małżeństwo”.

SDM, to grupa muzyczna 
wykonująca poezję śpiewaną. 
Autorami wierszy śpiewanych 
przez Stare Dobre Małżeństwo 
są między innymi: Edward 
Stachura, Adam Ziemianin, 
Józef Baran, czy też Bolesław 
Leśmian. Muzykę do niemal 
wszystkich utworów skompo-
nował założyciel i lider zespołu 
Krzysztof Myszkowski. SDM 
w swoim dorobku ma kilkana-
ście płyt studyjnych, dwie 

kompilacje oraz 
cztery albumy 

koncertowe. Na 
polskim rynku 

muzycznym istnieją od 1984 
roku, koncertując i wzruszając 
publiczność w całym kraju.

Podczas koncertu w  Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultu-
ry usłyszymy największe i naj-
piękniejsze utwory, znane każ-
demu pokoleniu, przynoszące 
refleksję i  wzruszenie, zadumę 
i nostalgię, ale także przyjemny 
uśmiech i  radość z  obcowania 
z  wyjątkową muzyką. Zapra-
szamy na wyjątkowy koncert!

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

Koncert zespołu

Stare Dobre 
Małżeństwo

W czwartek, 23 października 2014 r. o godz. 15.00 w sali wido-
wiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się IX edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewa-
jący Seniorzy”.

Festiwal, to spotkanie sze-
rokiego i  różnorodnego grona 
wykonawców, który ze względu 
na swój międzynarodowy cha-
rakter stanowi prawdziwą mo-
zaikę kulturową. Jego głównym 
celem jest propagowanie ama-
torskiej działalności artystycz-
nej osób starszych upowszech-

niających muzykę. W  progra-
mie: konkursowe prezentacje 
piosenek w  wykonaniu soli-
stów, duetów, chórów i  zespo-
łów z  powiatu jeleniogórskie-
go, zgorzeleckiego, lubańskie-
go i  bolesławieckiego, a  także 
Małego Trójkąta – Hradka nad 
Nysą, Zittau i Bogatyni.

Organizator Festiwalu: Bo-
gatyński Ośrodek Kultury.

Sponsorzy: Urząd Miasta 
i Gminy w Bogatyni, PGE Gór-
nictwo i  Energetyka Konwen-
cjonalna S.A. oraz Rada Osie-
dlowa nr 1.

Więcej na www.bok.art.pl. 
Zapraszamy na spotkanie z tań-
cem i  piosenką! Wstęp wolny. 
Patronat honorowy Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia.

IX Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych

Śpiewający Seniorzy

Ubiegłoroczny Festiwal.

Spektakl „Kolacja dla Głupca”.

Fragment ubiegłorocznego występu zespołu „Rozmaryn”.Zespół Stare Dobre Małżeństwo.
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W  pierwszą sobotę września 2014 r. odbyły się nocne zawody 
sportowe: „Strong Crossfit Night”. Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Bogatyni wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowym Gladiator 
oraz Fitness Studio „Fit&Gym II” przeprowadził szereg konkuren-
cji siłowych i  wytrzymałościowych, w  których uczestniczyły za-
wodniczki i zawodnicy przybyli tego dnia na kompleks sportowy 
OSiR przy ul. Białogórskiej.

Sztuczne oświetlenie do-
datkowo podsycało atmosfe-
rę, sprawiając, iż nocne zawo-
dy zapisały się w  pamięci za-
wodników, trenerów i  kibiców. 

Jako pierwsze na starcie stanę-
ły panie, które miały do poko-
nania 5 stacji złożonych z  ta-
kich konkurencji jak: przysiad, 
brzuszki, unoszenie Kettlebella, 
wejścia na skrzynie i  falowanie 
lin. Panowie mieli do pokona-
nia znacznie trudniejszy zestaw 
ćwiczeń: spacer farmera, axel, 
przerzucanie opony, wyciska-
nie kettlebella, brzuszki, wejścia 
na skrzynie, pompki z klaśnię-
ciem oraz falowanie liną. Koń-
cowa klasyfikacja przedstawia-
ła się następująco: Kategoria 
Pań: miejsce pierwsze - Mag-
dalena Talarczyk, miejsce dru-
gie - Alicja Przygoda oraz miej-
sce trzecie - Iwona Modrzejew-
ska, miejsce czwarte - Agata 
Wiśniewska, piąte - Sabina Kot. 
Kategorię Mężczyzn wygrał Fi-

lip Barbachowski uzyskując fe-
nomenalny czas 3:42:18, drugie 
miejsce zajął Grzegorz Legeżyń-
ski z  czasem 4:08:15, a  na naj-
niższym stopniu podium stanął 

Marcin Kobita 4:20:72, miejsce 
czwarte wywalczył Dominik 
Barbachowski 4:27:28, a  piąte 
Paweł Kowalewski 4:27:37. Noc-
ne zawody Crossfit cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Wy-
startowali w  nich zawodnicy 
z takich miejscowości, jak: Wał-
brzych, Zielona Góra, Lubsko, 
Zawidów i  Bogatynia. Organi-
zatorzy dziękują Burmistrzowi 
Miasta i  Gminy Bogatynia Pa-
nu Andrzejowi Grzmielewiczo-
wi za pomoc i wsparcie w orga-
nizacji imprezy. Podziękowa-
nia kierowane są także do fir-
my Eltur Serwis; Elektro - Spal; 
Tartaku Eko-Power Jasna Gó-
ra; Restauracji Jan Golonka; So-
larium przy ul. Daszyńskiego 
oraz Bogatyńskich Wodocią-
gów i Oczyszczalni S.A.

Strong Crossfit Night

Nocne zawody
Jedna z  większych imprez organizowanych przez Bogatyński 
Klub Motorowy Cross to „Rydwany Trójstyku”. W tym roku, peł-
na mocnych wrażeń – impreza motocyklowa odbyła się 30. sierp-
nia, przyciągając na tor tłumy widzów, kibiców i oczywiście star-
tujących.

Międzynarodowe zawody 
od lat cieszą się ogromną popu-
larnością, a wspaniała, sporto-
wa atmosfera sprawia, że w za-
wodach biorą udział motocy-
kliści z Polski, Czech i Niemiec.

Podczas zawodów burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz wręczył 
podziękowania oraz upomin-
ki członkom klubu za aktyw-
ny udział w życiu kulturalnym 
i  sportowym Miasta i  Gminy 
Bogatynia, a także za szczegól-
ne zaangażowanie w organiza-
cję wielu przedsięwzięć.

Warto również wspomnieć 
o  torze, który podczas każ-
dych zawodów jest profesjonal-

nie przygotowywany. Niezwy-
kłe wyczyny zawodników, stro-
me podjazdy i skoki dostarczy-
ły kibicom niezwykłych emocji 

oraz ogromnej dawki adrenali-
ny. W tym roku na torze po raz 
pierwszy ścigały się również 
quady.

Organizatorem imprezy był 
Bogatyński Klub Motorowy 
Cross we współpracy z Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Bo-
gatyni.

Impreza pełna mocnych wrażeń

Rydwany Trójstyku

Na kortach tenisowych w Bogatyni przy ul. Białogórskiej od ra-
na 30. sierpnia odbywał się Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego. 
Lista startowa z wieloma zaawansowanymi graczami z Bogaty-
ni, Zgorzelca, Lubania oraz czeskiego Frydlantu uzupełniona by-
ła sporą grupą zawodników, którzy od niedawna grają w tenisa.

Frekwencja była bardzo wy-
soka, dlatego też turniej trwał 
dłużej niż zwykle i  zakończył 
się dopiero ok. godziny 18. Za-
wodnicy rywalizowali w  syste-
mie „do dwóch porażek”, dzięki 
czemu wszyscy, nawet najsłabsi 
gracze, mogli dość długo cieszyć 
się rywalizacją na korcie. Z cało-

dniowych rozgrywek zwycięsko 
wyszedł Marek Wróblewski ze 
Zgorzelca, pokonując w niezwy-
kle zaciętym meczu finałowym 
Piotra Jackowiaka z  Bogatyni 
9:7. Niestety mecz ten koszto-
wał Piotra dużego wysiłku, dla-
tego nie był on w stanie przystą-
pić do meczu o  drugie miejsce 

z Michałem Bodzionym z Luba-
nia, wobec czego to Michał zdo-
był tytuł wicemistrza. Piotr Jac-
kowiak tym samym musiał za-
dowolić się trzecim miejscem. 

Poziom turnieju był bardzo wy-
soki (z  turnieju na turniej co-
raz wyższy). Najlepsza trójka 
w  końcowej klasyfikacji otrzy-
mała pamiątkowe puchary oraz 

nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji. Wśród uczestników rozlo-
sowana została także nagroda 
specjalna- rakieta tenisowa.

Całodniowa rywalizacja

Turniej Tenisa 
Ziemnego
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Zwycięzcy zawodów 
Strong Crossfit Night.

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz wręczył członkom klubu 
podziękowania za aktywność na rzecz lokalnej społeczności.

Niezwykłe wyczyny zawodników, strome podjazdy i skoki 
dostarczyły kibicom niezwykłych emocji.

Uczestnicy turnieju.
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Kolejna grupa mieszkańców Bogatyni wie już, jak zarządzać do-
mowymi finansami i w jaki sposób założyć elektroniczne konto 
w banku. To efekt kursu, który został zorganizowany w Bibliote-
ce Publicznej w Bogatyni.

Kurs był skierowany do 
osób po 50 roku życia. Składał 
się z  pięciu spotkań, podczas 
których uczestnicy odkrywa-
li tajniki wiedzy ekonomicznej 
pod kierunkiem bibliotekarzy, 
przygotowanych do przepro-
wadzenia kursu na specjalnych 
szkoleniach. Uczestnicy dowie-
dzieli się między innymi, jak 
racjonalnie planować wydatki, 
w jaki sposób bezpiecznie robić 
zakupy przez Internet, jak po-
sługiwać się e-kontem i  na co 
zwrócić uwagę, biorąc kredyt 
lub decydując się na założenie 
lokaty.

Pani Zuzanna Mogilnicka, 
po zakończeniu kursu, podzie-
liła się z uczestniczkami reflek-
sją, że najbardziej pożyteczną 
umiejętnością, którą wzmocni-
ła, było poruszanie się w świe-
cie zakupów online: porówny-
wanie ofert, wyszukiwanie to-
warów i  usług w  korzystnych 
cenach. Dzięki kursowi czę-

ściej korzysta z  narzędzi ban-
kowych: kalkulatorów zdolno-
ści kredytowej, porównywa-
rek lokat i kont czy kalkulatora 
do obliczania wysokości spłaty 
kredytu przy ratach równych 
lub ratach malejących.

Biblioteka zrealizowa-
ła szkolenie dzięki udziałowi 
w trzeciej edycji projektu „O fi-
nansach… w  bibliotece” pro-
wadzonej przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informa-
cyjnego. Projekt był realizo-

wany z  Narodowym Bankiem 
Polskim w  ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Za-
kwalifikowała się do niej jako 
jedna ze 113 placówek z małych 
miejscowości z całej Polski.

Według badań przeprowa-
dzonych przez Narodowy Bank 
Polski („Postawy i  zachowa-
nia finansowe osób powyżej 55. 
roku życia z  uwzględnieniem 
płatności bezgotówkowych”, 
NBP, 2012), tylko co czwarty 
mieszkaniec Polski powyżej 55. 
roku życia korzysta z  banko-
wości elektronicznej, a  jedynie 
17% osób z tej grupy wiekowej 
płaci przez Internet rachunki.

III edycja projektu „O finansach... w Bibliotece”

Znają się na finansach

Już siódmy raz w Bibliotece Miasta i Gminy w Bogatyni młodzież 
walczyła o atrakcyjne nagrody w turnieju „Wirtualne Igrzyska”. 
Rozgrywki toczyły się w dwóch kategoriach – Margonem i war-
caby. Warcaby rozegrano metodą „każdy z każdym” na tradycyj-
nej szachownicy.

Najlepszym w  obu katego-
riach okazał się Łukasz Filip-
czak. Drugie miejsce wywal-
czył Michał Drużga, a  trzecie 
Marcin Owczarek. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody, 
a po zmaganiach młodzież za-

proszono na słodki poczęstu-
nek.

„Wirtualne Igrzyska”, orga-
nizowane w  placówce od wie-
lu lat, nie są jedyną atrakcją lata 
w bibliotece. Dużym powodze-
niem cieszą się gry planszowe 

i  karciane, a  także układanie 
puzzli. W  tym roku przygoto-
waliśmy stałym bywalcom mi-
łą niespodziankę – układanie 
puzzli na czas. Nagrody były 
skromne, ale satysfakcjonujące.

Wakacje już się skończy-
ły, ale przed nami następne 
w  przyszłym roku. Serdecznie 
zapraszamy do Biblioteki Pu-
blicznej w Bogatyni.

Wakacyjna oferta dla młodzieży

Letnie rozgrywkiDorosłe Dzieci 
Alkoholików
W  opisie problemów alkoholowych często pojawia się termin 
DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Na czym polega specyficzne 
funkcjonowanie osób, których rodzic był alkoholikiem?

Tak jak uzależnienie od al-
koholu jest samoistną jednost-
ką chorobową, tak też zaburze-
nia w funkcjonowaniu psycho-
społecznym osób blisko emo-
cjonalnie związanych z  alko-
holikiem mają swoją specyfikę 
i  wymagają swoistych oddzia-
ływań terapeutycznych. Tak 
jest ze współuzależnieniem 
(najczęściej mamy tu na my-
śli współmałżonków, rodziców 
czy też rodzeństwo alkoholika), 
tak jest z  wzorcami zachowań 
charakterystycznymi dla dzie-
ci z  rodzin alkoholowych. Tak 
jest również z pewnymi matry-
cami funkcjonowania osób do-
rosłych, których udziałem było 
wychowywanie się w takich ro-
dzinach.

Wyczerpujący opis tych 
ostatnich zaburzeń znajdzie-
my w książce J.G. Woititz „Do-
rosłe Dzieci Alkoholików”. Au-
torka opisuje ich genezę i  ob-
raz bieżący. W  okresie dora-
stania w życiu rodzinnym tych 
osób zawsze występuje napię-
cie i  niepokój. Ojciec był raz 
serdeczny i  kochający, innym 
razem w  ogóle go nie było, al-
bo był taki, jakim wolałbyś go 
nie widzieć. I matka, chronicz-
nie zmęczona, wiecznie cierpią-
ca, gderliwa – może nawet wo-
lałeś obcować z ojcem. W szko-
le może nawet byłeś wzoro-
wym uczniem, wprowadzałeś 
tu w  swoje życie ład, którego 
brakowało ci w domu. A może 
byłeś nierówny w nauce i w za-
chowaniu, uczyłeś się manipu-
lować otoczeniem, przejmowa-
łeś, chcąc nie chcąc, wiele cech 
swojego rodzicz – alkoholika. 
Nauczyłeś się także do perfek-
cji ukrywać swoje uczucia, ro-
bić dobra mine do złej gry, ni-
gdy nie prosić o pomoc. Wśród 
kolegów także czułeś się ob-
cy, trudno ci było uwieżyć, że 
jesteś lubiany. Bałeś się , że je-
śli prawda o twojej rodzinie się 
wyda, to nikt nie zechce się z to-
bą przyjaźnić. Dochodziła jesz-
cze obawa przed zaproszeniem 
kogoś do domu. To tylko nie-
które cierpienia i rozterki dzie-
ci z  rodzin alkoholowych. Jak 
wpływaja one na późniejsze, 
dorosłe życie tych ludzi? Oto 
typowe sposoby funkcjonowa-
nia dorosłych dzieci alkoholi-
ków – oczywiście nie wszyst-
kie one występują u wszystkich 

z  tych osób i  nie w  takim sa-
mym stopniu.

Dzieci alkoholików zgadują 
co jest normalne, gdyż nie mia-
ły punktów odniesienia, czym 
jest normalność. Dla nich nor-
malne w życiu rodzinnym było-
by to, co inni uznaliby za gro-
teskowe. Na wszalki wypadek 
starają się chodzić na palcach.

Dorosłe dzieci alkoholików 
maja trudności z  przeprowa-
dzeniem swoich zamiarów do 
końca. W ich domach roiło się 
od „wspaniałych” projektów, 
od rozpoczętych prac, które 
później, przez lata nie były koń-
czone. To nie były domy, w któ-
rych uczono planowania, reali-
stycznego oceniania szans po-
wodzenia, czy żmudnego, cier-
pliwego doczodzenia do celu.

Dorosłe dzieci alkoholików 
kłamią, gdy równie dobrze 
mogłyby powiedzieć prawdę. 
Kłamstwo w  rodzinie alkoho-
lowej jest elementem działań 
redukujących cierpienie, za-
przeczania nieprzyjemnej rze-
czywistości. Ojciec składał wie-
le obietnic, które rzadko były 
dotrzymywane, matka wynaj-
dywała mnóstwo zmyślonych 
usprawiedliwień., by ratować 
małżonka z opresji. Kłamstwo 
stało się nawykiem, ucieczką od 
sytuacji, w  których wymagana 
jest szczerość.

Dorosłe dzieci alkoholi-
ków osądzają siebie bezlito-
śnie. W  dzieciństwie były one 
obiektem wiecznej krytyki. Eie-
rzą w to, że to one są przyczy-
ną wszystkich kłopotów. Oczy-
wiście osiągnięcie oczekiwane-
go poziomu doskonałości by-
ło niemożliwe, więc wytwarza 
się przekonanie, że nie jestem 
tak dobry jak mógłbym, czy 
powinienem być. Osoby takie 
są mistrzami czarnowidztwa, 
wszystkie swoje cechy oceniają 
negatywnie, w stosunku do in-
nych nie są nawet w części tak 
krytyczne jak do siebie.

I tyle na dzisiaj. Czytelników 
zainteresowanych poruszonym 
tematem zapraszam za do dal-
szej lektury tej rubryki, gdyż 
będę kontynuował wątek doro-
słych dzieci alkoholików.

Grzegorz Hryszkiewicz
psycholog certyfikowany 
specjalista psychoterapii 

uzależnień
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W niedzielę, 24. sierpnia w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła 
w Działoszynie odbył się odpust ku czci patrona parafii. Uroczy-
stości stały się jednocześnie okazją do zorganizowania jarmarku.

Świętowanie rozpoczęło się 
odpustową mszą świętą, której 
zwięczeniem była procesja wo-
kół kościoła. Dalsza część ob-
chodów odbywała się w  cen-
trum wsi. Na scenie występo-
wali lokalni artyści. Natomiast 
wokół swoją działalność prezen-
towały lokalne organizacje po-
zarządowe oraz przyjezdni, któ-
rzy ściągnęli na Jarmark. Tego 
dnia w  Działoszynie nie zabra-
kło atrakcji: koncerty wokalne 
zespołów ludowych i  młodych 
talentów, warsztaty twórczości 
artystycznej i  kreatywnej, wy-
stawy malarskie, kolekcjoner-
skie, pamiątkowe i  rękodzielni-

cze, to tylko niektóre z  licznie 
przygotowanych i  prezentowa-
nych. Niewątpliwie jedną z wie-
lu atrakcji Jarmarku był również 
„pchli targ”. Jarmark miał na ce-
lu przede wszystkim umożliwie-
nie promowania regionalnych 
artystów, twórców rękodzieła, 

pasjonatów i kolekcjonerów.
Organizatorami Jarmarku 

było Stowarzyszenie Królewska 
Dolina – Górnołużycki Działo-
szyn, które działa w  północnej 
części naszej gminy zaledwie od 
lipca tego roku. To pierwsza tak 
duża impreza integrująca lokal-
ną społeczność, zorganizowana 
przez jego członków we współ-
pracy z sołectwami Działoszyn, 
Posada, Wyszków oraz Koła-
mi Gospodyń Wiejskich, Klu-
bów Seniora, a także członkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Stowarzyszenie Królewska 
Dolina – Górnołużycki Działo-
szyn składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy poma-
gali w organizacji tego przedsię-
wzięcia.

15. września odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Światowe-
go Dnia Sybiraka. W uroczystym zebraniu wzięli udział szanow-
ni Sybiracy z całej gminy oraz zaproszeni goście. Dla wielu człon-
ków Związku, Dzień Sybiraka to nie tylko wspomnienie daty na-
paści ZSRR na Polskę, ale również okazja do integracji środowi-
ska zesłańców Sybiru.

Spotkanie rozpoczęło się od 
wysłuchania hymnu „Marsz 
Sybiraków”. Na twarzach ze-
branych niejednokrotnie wi-
dać było wzruszenie i  łzy. Na-

stępnie głos zabrała prezes Ko-
ła Związku Sybiraków pani Zo-
fia Kulikowska, która przypo-
mniała okrutną historię zsyłek 
polskich obywateli. Minutą ci-

szy uczczono pamięć tych, któ-
rzy odeszli. Podczas spotkania 
wspominano losy zesłańców, 
dzielono się doświadczenia-
mi oraz sięgano pamięcią do 
najdramatyczniejszych chwil 
z  czasów deportacji. Uroczy-
stość była również okazją do 
wręczenia odznaczeń honoro-
wych za zasługi dla Związku 
Sybiraków.

Miłym akcentem spotka-
nia był program artystyczny 
przygotowany przez uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 
1. Szczególne słowa uznania 
w  stronę Sybiraków kierował 
burmistrz Andrzej Grzmiele-
wicz.

Uroczyste spotkanie

Światowy 
Dzień Sybiraka

Uroczysta akademia z okazji Dnia Energetyka obyła się 5. wrze-
śnia w sali widowiskowej Elektrowni Turów. Tradycyjnie uroczy-
stości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandarów i odegrania 
przez orkiestrę hymnu energetyków.

Na uroczystość przyby-
ło wielu znamienitych gości, 
przyjaciół, współpracowników, 
a  także dotychczasowych dy-
rektorów i pracowników.

Podczas akademii Dyrektor 
Oddziału Artur Kin w  swoim 
wystąpieniu zaprezentował wy-
niki finansowe firmy, omówił 
inwestycje, które są w elektrow-
ni niezbędne oraz przedstawił 
plany na przyszłość. Wyraził 
również swoją wdzięczność za 

wieloletnią i owocną współpra-
cę górnikom z Turowa, firmom 
współpracującym z  elektrow-
nią, a także samorządom.

Następnie głos zabrali go-
ście, którzy, składając gratu-
lacje, życzyli dalszych sukce-
sów oraz kolejnych wspania-
łych rocznic. Podczas akade-
mii, oprócz wystąpień i  prze-
mówień, dokonano odznaczeń 
dla szczególnie zasłużonych 
pracowników i gości.

Odważnie patrzymy w przyszłość

Dzień 
Energetyka

Jarmark św. Bartłomieja

Święto Działoszyna

Podczas akademii, oprócz wystąpień i przemówień, dokonano 
odznaczeń dla szczególnie zasłużonych pracowników i gości.

Tego dnia w Działoszynie nie zabrakło atrakcji: koncerty 
wokalne zespołów ludowych i młodych talentów.

Malowanie twarzy 
maluchów.

Podczas 
Jarmarku 
można było 
zmierzyć 
ciśnienie.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń 
honorowych za zasługi dla Związku Sybiraków.

Prezes Koła Związku 
Sybiraków pani Zofia 

Kulikowska przypomniała 
okrutną historię zsyłek 

polskich obywateli.

Program artystyczny w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1.
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Pierwszą uroczystą akademię mają już za sobą, pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szko-
ły Podstawowej nr 3 stali się pełnoprawnymi uczniami, oficjalnie wstępując w poczet społeczności 
uczniowskiej. 25. września br. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury uczniowie „jedynki” zostali paso-
wani na uczniów, dzień później, 26. września, pierwszaki z „trójki” stały się prawowitymi ucznia-
mi szkoły.

W akademiach wzięli udział 
licznie przybyli goście: rodzice, 
dziadkowie, uczniowie szkoły, 
kadra pedagogiczna, samorzą-
dowcy, a  także osoby zaprzy-
jaźnione i  współpracujące ze 
szkołami.

Podczas uroczystości bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz 
przekazał wszystkim dzieciom 
z  klas 1 – 3 światełka odbla-
skowe, które poprawią widocz-
ność, a przez to bezpieczeństwo 

maluchów w  drodze do szko-
ły. Przypomnijmy, że od koń-
ca sierpnia każdy pieszy poru-
szający się po zmroku, poza te-
renem zabudowanym ma obo-
wiązek używania elementów 
odblaskowych.

Pierwszaki w trakcie akade-
mii przedstawiły program ar-
tystyczny, z  ogromnym zaan-
gażowaniem recytowały wier-
sze i  śpiewały piosenki. Kul-
minacyjnym momentem uro-

czystości było złożenie przez 
najmłodszych uczniów szko-
ły ślubowania. Po tym donio-
słym momencie każdy z pierw-
szaków dostąpił zaszczytu pa-
sowania na ucznia, dokonane-
go symbolicznym ołówkiem.

Uczniom życzymy wie-
lu sukcesów i  tego, by piękne 
przeżycia towarzyszące tej uro-
czystości były z  nimi podczas 
całej edukacji szkolnej. Powo-
dzenia!

Najważniejszy dzień w szkole

Pasowanie 
pierwszaków
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Maciej Dąbrowski
9 sierpnia 2014

Julia Litwin
10 sierpnia 2014

Borys Zdunek
14 sierpnia 2014

Emma Stando
18 sierpnia 2014

Emil Sekuła
18 sierpnia 2014

Liliana Sawicka
26 sierpnia 2014

Wojciech Hartwig
29 sierpnia 2014

Aleksandra Konc
3 września 2014

Piotr Nosidlak
4 września 2014

Patrycja Ciupa
4 września 2014

Hanna Janiak
7 września 2014

Błażej Babiński
7 września 2014

Nadia Atlak
8 września 2014

Nikola Leśniak
9 września 2014

Alicja Kaletka
10 września 2014

Kacper Krzysiak
10 września 2014

Wojciech Wojdat
11 września 2014

Lena Bąk
13 września 2014

Liliana Dubiecka
15 września 2014

Maciej Uber
16 września 2014

Zofia Warda
16 września 2014

Elżbieta Ernest
16 września 2014

Nasze maleństwa

Kontynuujemy cykl 
prezentowania maleństw, 
które przyszły na świat 
w oddziale położniczym 
naszego szpitala. 
Przedstawiamy dzieci 
urodzone w sierpniu 
i wrześniu 2014 roku.

Kule wodne, przejażdżki na quadach, dmuchane zamki dla dzie-
ci oraz piknik dla dorosłych. Tak 21. września br. świętowano po-
żegnanie lata. Rada Osiedlowa nr 5 przy wsparciu OSP Bogaty-
nia, innych organizacji, a przede wszystkim sponsorów, zorgani-
zowała dla mieszkańców wspólny piknik.

Dobre humory i  wspania-
ła atmosfera towarzyszyły 
wszystkim, którzy tego dnia 

przybyli na boisko w  Marko-
cicach. Na nudę nie mogli na-
rzekać najmłodsi uczestnicy 

festynu, mieli oni do swojej 
dyspozycji moc atrakcji, m.in.: 
eurobangi, dmuchane zamki, 
malowanie twarzy, a  co naj-
ważniejsze nie zabrakło słod-
kości dla dzieci. Bogatyński 
Klub Motorowy „Cross” „za-
serwował” gofry, popcorn 
i watę cukrową. Popularnością 
jak zwykle cieszyła się również 
fontanna czekoladowa.

Zadowolone twarze uczest-
ników oznaczały, że festyn 
się udał - zintegrował lo-
kalną społeczność, a  przede 
wszystkim pozwolił miło spę-
dzić czas. Rada Osiedlowa nr 
5 składa serdeczne podzięko-
wania panu Robertowi Flak 
za sfinansowanie atrakcji oraz 
wszystkim, którzy wsparli or-
ganizację pikniku.

Rada Osiedlowa nr 5

Pożegnali lato
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W niedzielę 21. września 2014 roku na zbiorniku „Zatonie” odby-
ły się zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Bogatynia” zorganizowane przez Koło PZW Elektrownia Turów.

Prawie pięćdziesięciu za-
wodników startowało w dwóch 
dyscyplinach: spławik i  spin-
ning w kategorii junior i senior.

Wśród juniorów w dyscypli-
nie spławik najlepszy okazał się 
Krystian Szutenbach, drugie 

miejsce zdobył Adrian Szuten-
bach, jako trzecia uplasowała 
się Aleksandra Górawska.

Natomiast spośród seniorów 
w dyscyplinie spławik pierwsze 
miejsce zdobył Mateusz Sza-
kiel, drugie Łukasz Sosnowski, 
a trzecie Dariusz Ufniarz.

W  zawodach spinningo-
wych największą liczbę ryb 
złowił Maciej Urbański, zdo-
bywając tym samym pierw-
sze miejsce, tuż za nim był Jan 
Listkiewicz, który zajął drugie 
miejsce, natomiast trzecie wy-

walczył Dariusz Czop.
Koło PZW przy Elektrowni 

Turów działalność swoją roz-
poczęło w  1970 roku. W  dniu 
25 marca 1970 roku odbyło 
się Walne Zebranie Członków 
i  Sympatyków PZW, na któ-

rym zawiązało się Koło. Pierw-
szym Prezesem Koła został 
Waldemar Pinkowski. Na ko-
niec 2008 roku Koło zrzeszało 

596 członków. Obecnym Preze-
sem Koła jest Piotr Janek. Ko-
ło sprawuje opiekę nad zbior-
nikiem „Zatonie” o powierzch-
ni 22ha, jest to zbiornik wody 
przemysłowej dla PGE Elek-
trownia Turów oraz ujęcie wo-
dy pitnej dla gminy Bogatynia.

Zarząd Koła składa ser-
deczne podziękowania Burmi-
strzowi Miasta i  Gminy Boga-
tynia Andrzejowi Grzmielewi-
czowi za pomoc i  ufundowa-
nie nagród rzeczowych. Sło-
wa serdecznych podziękowań 
kieruje także w  stronę Henry-
ka Komarnickiego Radnego 
Rady Miejskiej w  Bogatyni za 
przekazaną pomoc finansową, 
niezbędną do zorganizowa-
nia zawodów. Niedzielne zma-
gania wędkarskie były okazją 
do wspólnej zabawy, integracji 
i „zdrowej rywalizacji”, za któ-
rą Zarząd Koła serdecznie dzię-
kuje.

Zmagania o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Zawody wędkarskie
30. sierpnia odbył się festyn z okazji Dnia Porajowa. Deszczowa 
aura nie popsuła planów organizatorom, a wspaniała zabawa, 
miła atmosfera i  przede wszystkim liczne atrakcje sprawiły, że 
mieszkańcy tego dnia świetnie się bawili.

Uroczystego otwarcia doko-
nał burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz wraz z sołtysem Porajo-
wa Tomaszem Frońskim. Na 
nudę nie mogli narzekać naj-
młodsi mieszkańcy, bowiem 
przygotowano dla nich mnó-
stwo atrakcji, m.in.: dmuchane 
zamki, kule wodne, przejażdż-
ki konne i wiele innych. Nie za-

brakło również słodkości, np. 
cieszącej się ogromną popular-
nością fontanny czekoladowej.

Mieszkańcy podczas festy-
nu brali udział w  wielu kon-
kursach, w  których zdobywali 
cenne nagrody. Huczna zabawa 
trwała do białego rana, a festyn 
zakończył się pokazem sztucz-
nych ogni.

Moc atrakcji i wspaniała atmosfera

Dzień Porajowa

Angielska mieszanka skocznych rytmów, dobre polskie roots 
reggae i  tzw. crossover – to wszystko usłyszeliśmy 29. sierpnia 
na Wzgórzu Obserwator, podczas 14. Festiwalu Działań Mu-
zycznych. Kolejna edycja festiwalu okazała się przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”.

Imprezę rozpoczął boga-
tyński raper Piotr Novum 
MGN Mogielnicki, dalej na 
scenie pojawił się zespół roc-
kowy Sweety Kitty, który 
mocnym brzmieniem porwał 
bogatyńską publiczność. Mi-
łym i ambitnym akcentem Fe-
stiwalu był występ Damiana 
SyjonFama – artysty, który 
w  tym roku zachwycił polską 
publiczność swoimi rewela-
cyjnymi numerami. Damia-
nowi na scenie towarzyszył 
bogatynianin Krystian Wal-
czak, czyli K-Jah. Wspaniały 
duet, pomimo deszczowej au-
ry, przyciągnął pod scenę spo-
rą grupę ludzi. Następnie wy-
stąpił zespół Lao Che, który 
dla wielu był spełnieniem ma-
rzeń. Po ich koncercie przy-
szedł czas na wręczenie upo-
minków i  podziękowań. Na 
koniec zaprezentowała się 
brytyjska formacja Gentle-
man’s Dub Club. Ich wybu-
chowa mieszanka reggae, ska, 
dub i dubstep to muzyka, któ-
ra nie pozwoliła nikomu stać 

w  miejscu. Dżentelmeni po-
rwali i  oczarowali bogatyń-
ską publiczność, a  pozytyw-
na energia udzieliła się chyba 
każdemu. Warto dodać, że był 
to ich drugi koncert w Polsce.

Organizatorem Festiwa-
lu od 4 lat jest Stowarzyszenie 
Media Lokalne. Dzięki zaan-
gażowaniu Gminy Bogatynia 
wstęp na wszystkie koncerty 
był bezpłatny.

Festiwal Działań 
Muzycznych

Gentleman’s Dub Club porwał bogatyńską publiczność.

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Zespół Sweety Kitty zaprezentował mocne, rockowe brzmienie.
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Na nudę nie mogli narzekać najmłodsi mieszkańcy.

Deszczowa aura nie popsuła dobrej zabawy.

Pamiątkowa fotografia uczestników zawodów.
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Skąd u Ciebie taka pasja?
Pamiętam, że od dzieciń-

stwa interesowała mnie kolej. 
Jako mały chłopiec wsłuchiwa-
łem się w  opowiadania dziad-
ka Stanisława o  pracy na ko-
lei. Później przyszedł czas na 
pierwszą wizytę na stacji. Z za-
ciekawieniem obserwowałem 
wszystkie stojące tam lokomo-
tywy i  wagony. Chętnie o  ko-
lei opowiadał mi również dzia-
dek Kazimierz, z  którym rów-
nież odwiedzałem stacje kole-
jowe. Właściwie to opowieści 
moich dziadków sprawiły, że 
tak bardzo zacząłem intereso-
wać się kolejnictwem. To oni 
opowiadali mi wiele ciekawych 
rzeczy. Od tamtej pory to moja 
pasja, codziennie jestem gotów, 
by podróżować kolejką.
Na czym właściwie polega 
Twoja pasja? Jak ją rozwijasz?

To przede wszystkim wyjaz-
dy na parady parowozów, gale, 
parowozjady, wystawy mode-
li, odwiedzam skanseny kolejo-
we. Jeżdżąc na takie wydarze-
nia, pogłębiam swoją wiedzę, 
wymieniam się informacjami, 
dzielę się również swoją wie-
dzą, poznaję ciekawych ludzi. 
Oczywiście wszystko doku-
mentuję, robię zdjęcia, czasa-
mi kręcę filmy. Chcę mieć te 
wszystkie wydarzenia uwiecz-
nione. Moja pasja to także zbie-
ranie modeli, mam trzy lo-
komotywy i  dość dużo wago-
nów. Tak naprawdę interesu-
je mnie wszystko, co związa-
ne jest z  kolejnictwem. Lubię 
też jeździć rowerem, odtwarza-
jąc sobie dawny przebieg trasy 

kolejki z Bogatyni do Frydlan-
tu. Obserwuję wtedy to, co się 
jeszcze zachowało. W  każdej 
wolnej chwili staram się pogłę-
biać swoją wiedzę, mam dość 
obszerny zbiór publikacji, dość 
dużą ilość informacji pozysku-
ję z  Internetu. Lecz wiarygod-
ność wyszukanych w  ten spo-
sób informacji trzeba jeszcze 
potwierdzić.
To chyba trudne hobby?

Tak, to dość specyficzna 
dziedzina. Ale cóż, jedni in-
teresują się sportem, inni mo-
toryzacją, jeszcze inni kolek-
cjonują znaczki, ja interesu-
ję się koleją. Przyznam, że na 
początku ciężko było mi za-
pamiętać te wszystkie symbo-
le i oznaczenia, ale z czasem się 
ich nauczyłem. Systematycznie 
pogłębiam swoją wiedzę, roz-
szerzam ją nie tylko o  np. ty-
py lokomotyw, ale też o  para-
metry techniczne i  inne szcze-
góły. Poza tym to dość rzadkie 
hobby, które nie wszyscy rozu-
mieją. Ale ja mam satysfakcję, 
kiedy oglądam swoje zdjęcia, 
za którymi trochę się „nabiega-
łem”, wtedy jestem szczęśliwy, 
że się tym zajmuję. Dla niektó-
rych pociągi to tylko metal na 
torach. Dla mnie to coś więcej, 
szczególnie parowozy to ma-
szyny z duszą. Są jak magnesy, 
które nieustannie mnie przy-
ciągają.
Masz jakieś swoje ulubione 
modele?

Tak, oczywiście, szczególnie 
uwielbiam parowozy, jednak 
interesują mnie też lokomoty-
wy spalinowe. Wyjątkowy sen-
tyment mam do lokomotywy 
serii SM42. Ostatnio skupiłem 
się też na parowozie IVK, który 
kiedyś jeździł w Bogatyni. Po-
stanowiłem zebrać całą doku-
mentację na jego temat, chcia-

łem poznać go od strony tech-
nicznej.
Powiedz, czym się zajmujesz 
na co dzień?

Obecnie jestem uczniem 
drugiej klasy Publicznego 
Gimnazjum nr 1, w  wolnej 
chwili gram na pianinie i akor-
deonie, ponieważ chodzę też 
do szkoły muzycznej. To taka 
moja dodatkowa pasja, po ko-
lejarsku można by powiedzieć 
„na bocznicy”. Ale tak prawdę 
mówiąc, bliższa mojemu ser-
cu jest stacja kolejowa niż sala 
muzyczna. To na stacji z apara-
tem w  ręku mógłbym spędzać 
większość swojego czasu.
Na pewno dużo podróżujesz, 
zdarzyła Ci się jakaś ciekawa 
sytuacja?

Pamiętam taką jedną, kie-
dy zatrzymaliśmy się na sta-
cji w  Świnoujściu, wypatrzy-
łem stojącą tam na peronie lo-
komotywę. Przez kilka godzin 
siedziałem, wpatrując się w od-
jeżdżające i przyjeżdżające po-
ciągi. Przyglądałem się im, ob-
serwowałem też pracę maszy-
nistów. W  pewnym momencie 
poprosiłem maszynistę o chwi-
lę rozmowy, opowiedziałem 
mu o  swojej pasji, po czym 
wszedłem do środka lokomoty-
wy, to było coś niesamowitego. 
Wtedy też pierwszy raz, mając 
zaledwie 7 lat prowadziłem lo-
komotywę. To prawda, trochę 
podróżuję pociągami, głów-
nie w  Polsce, chociaż zdarzają 
się również wyjazdy za grani-
cę, często do pobliskiego Zittau 
czy Frydlantu.
Czy zajmując się swoim hob-
by poznałeś jakieś nowe oso-
by?

Tak, poznałem wiele cieka-
wych osób, z  którymi ciągle 
współpracuję i  utrzymuję kon-
takty. Bardzo pomaga mi pan 

Zbigniew Szklarek, którego po-
znałem na spotkaniu autorskim 
z  okazji 125-rocznicy istnie-
nia Saksońskiej Kolei Wąskoto-
rowej. Wtedy było to takie na-
sze pierwsze oficjalne spotka-
nie. Teraz często się spotyka-
my, dyskutujemy, pan Zbigniew 
przekazuje mi wiele cennych 
materiałów dotyczących boga-
tyńskiej kolejki. Dużo mi po-
mógł, a także rozwiał wiele mo-
ich wątpliwości. Współpracuję 
też z  panem Wiesławem Fala-
są, którego poznałem w Wolsz-
tynie. Jest On ważną dla mnie 
osobą z  szeroką wiedzą i  du-
żym doświadczeniem, z  nim 
mogę porozmawiać na każdy 
temat związany z koleją. Razem 
prowadzimy stronę interneto-
wą fotoloko.pl. Zamieszczamy 
tam zdjęcia związane z  kolej-
nictwem. Są to fotografie lo-
komotyw, parowozów, elektro-
wozów, szynobusów, wagonów, 
ale także mosty i wiadukty ko-
lejowe, stacje czy wieże. Nie za-
pominamy również o muzeach 
i  skansenach, które są bardzo 
cenną skarbnicą wiedzy na te-
mat kolejnictwa.
Interesujesz się również Sak-
sońską Kolejką Wąskotoro-
wą?

Tak, staram się również roz-
szerzać swoją wiedzę na temat 
historii Bogatyni, a  kolejka to 
przecież po części jej historia. 
Bardzo chętnie zgłębiam swoją 
wiedzę na jej temat. Niezwykle 
cenne informacje na ten temat 
przekazał mi pan Zbigniew, 
któremu serdecznie dziękuję.
Wiążesz w jakiś sposób swoją 
przyszłość z tą pasją?

Teraz jeszcze tego nie wiem, 
zastanawiam się, co chciałbym 
robić w  życiu. Póki co, wiem 
jedno, chcę nadal kontynuować 
swoją pasję, rozszerzać swo-

ją wiedzę i  pogłębiać ją. Mam 
również kilka pomysłów i pla-
nów, być może nawet uda się 
wydać wspólnie z  panem Zbi-
gniewem jakąś publikację.

Dzisiaj chciałbym podzięko-
wać za cierpliwość, zrozumie-
nie i pomoc w rozwijaniu mojej 
pasji rodzicom, rodzinie, zna-
jomym i  wszystkim osobom, 
które do tego angażuję.
Dziękuję za rozmowę, ży-
czę dalszego rozwijania pasji 
i powodzenia!

Rozmowa z Bartłomiejem Mogilnickim – młodym pasjonatem 
kolei, również Saksońskiej Kolejki Wąskotorowej.

Bartłomiej Mogilnicki
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„Makaron z tuńczykiem i suszonymi pomidorami”
Makaron z  tuńczykiem 

sprawdzi się świetnie, kiedy 
masz ochotę na smaczne, sy-
cące danie, którego przygoto-
wanie zajmie tylko parę chwil. 
Dlatego też Pani Anna Korot-
ko-Bugajna proponuje pyszny 
i  łatwy w przygotowaniu „Ma-

karon z tuńczykiem i suszony-
mi pomidorami”.

Przygotowanie:
Makaron ugotować al den-

te. Pomidory osączyć z zalewy 
i  pokroić w  paseczki. Cebul-
kę pokroić w kostkę. Na patel-
nie wrzucić pomidory i  cebul-
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Bogatynia
od kuchni

Produkcja: Hiszpania
gatunek: dramat/religijny
data:

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

10.10 - godz. 16.00 (napisy, 2D)

11.10 - godz. 16.00 (napisy, 2D)

12.10 - godz. 16.00 (napisy, 2D)

Produkcja: Australia
gatunek: Animacja
data:

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

17.10 - godz. 16.00 i 18.00 (dubbing, 2D)
18.10 - godz. 16.00 i 18.00 (dubbing, 2D)
19.10 - godz. 16.00 i 18.00 (dubbing, 2D)
20.10 - godz. 16.00 i 18.00 (dubbing, 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

dubbing 2Dnapisy 2D

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

Poprzednia fotozagadka 
przedstawiała relief 
ukazujący pracę tkacza 
zdobiący elewację budynku 
przy ul. Daszyńskiego 47. 
Jako pierwsza prawidłową 
odpowiedź nadesłała Pani 
Ewelina Gruszczyńska. 
Gratulujemy i  prosimy 
o  odbiór nagrody (budynek 
główny UMiG, pok. 3).

„Pszczółka Maja”
Sympatyczna pszczółka Ma-
ja i  jej przyjaciele to ukocha-
ni bohaterowie milionów nie 
tylko małych widzów. Ich no-
we przygody to jak zawsze po-
tężna dawka znakomitej za-
bawy i  pozytywnych emocji. 
Film zrealizowany przez jed-
no z najlepszych studiów ani-
macji na świecie już wkrót-
ce podbije nasze kina i  ser-
ca. Zapraszamy do najlepsze-
go Kina KADR na spotkanie 
z wesołą, rezolutną i odważną 
pszczółką z kolorowej krainy! 
To film dla najmłodszych, 
ale także bajkowy powrót do 
dziecięcych lat dla troszkę 
starszych ...

„Mary’s Land. 
Ziemia Maryi”
Adwokat Diabła (Agent M.J.) 
jeździ po całym świecie i  roz-
mawia ze specjalnie wybranymi 
ludźmi. Początkowo nie wierzy 
im, gdy opowiadają, co przeży-
li. To samo mówi top modelka 
i prostytutka, polityk i człowiek 
z  marginesu. Wszystkich palił 
ogień w  sercu. Wszyscy chcieli 
porzucić swoje dotychczasowe 
życie i zacząć na nowo. Ale za-
cząć na nowo nie jest tak łatwo. 
Nie mieli siły. Wołali o pomoc. 
Coś skierowało ich do domu 
kobiety mającej moc, by zmie-
niać życie. Weszli. Rozpoczęła 
się lawina zmian. Jedna kobieta 
wywierała wpływ na pojedyn-
cze osoby...

Składniki: 150 g ma-
karonu, 1 puszka tuńczyka 
w sosie własnym, 4 pomido-
ry suszone z  zalewy, 1 mała 
cebulka, 10 czarnych oliwek, 
1 łyżka soku z cytryny, natka 
pietruszki, po 1/2 łyżeczki roz-
marynu, bazylii i oregano

kę. Smażyć, aż cebulka zmięk-
nie. Dodać tuńczyk, rozmaryn, 
bazylię, oregano, sok z  cytry-
ny i  oliwki. Dusić około 10-15 
minut, jeśli trzeba można do-
dać kilka łyżek wody. Sos wy-
mieszać razem z  makaronem. 
Podawać posypany natką pie-
truszki. Smacznego!

Sprostowanie: W  poprzednim nu-
merze do przepisu na ciasto „Ucie-
raniec na bogato z  borówkami” 
zakradł się kulinarny chochlik. Kre-
mówkę należy ubić z  cukrem pu-
drem na sztywno i  połączyć z  ser-
kiem mascarpone. Przepraszamy.
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