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1 Sołectwo KOPACZÓW, Sołectwo PORAJÓW - Osiedle Piastowskie, Sołectwo BIAŁOPOLE Świetlica wiejska
ul. Główna 20, Kopaczów, tel. 725610110 TAK

2 Sołectwo SIENIAWKA Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Rolnicza 1b, Sieniawka, tel. 725610111  TAK  TAK

3 Sołectwo PORAJÓW z wyjątkiem ulicy Osiedle Piastowskie
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Oddziałami In-
tegracyjnymi
ul. Górnicza 1C, Porajów, tel. 725610112

TAK

4 Sołectwo JASNA GÓRA, Sołectwo OPOLNO ZDRÓJ Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Świerczewskiego 7, Opolno Zdrój, tel. 725610113  TAK

5 Sołectwo DZIAŁOSZYN, Sołectwo WYSZKÓW - WOLANÓW, Sołectwo KRZEWINA, So-
łectwo LUTOGNIEWICE, Sołectwo BRATKÓW, Sołectwo POSADA

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Działoszyn 33, tel. 725610114  TAK

6
BOGATYNIA
Ulice: Cicha, Dębowa, Francuska, Komuny Paryskiej, Kręta, Mickiewicza, Młodych Energetyków nr 
1, Ogrodowa, Parkowa, Spacerowa, Strzegomicka, Szkolna, Środkowa, Wesoła, Wiejska

Dom Kultury
ul. Ogrodowa 1, Bogatynia, tel. 725610115 TAK TAK

7
BOGATYNIA
Ulice: Górnicza, Jasna, Konrada, Lipowa, Łąkowa, Łużycka, Młodych Energetyków od nr 2 
do nr 60, Nowa, Okólna, Osadnicza, Rolnicza, Słoneczna, Wolności, Zielona

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 24, tel. 725610116  TAK

8

BOGATYNIA
Ulice: Daszyńskiego od nr 16 do nr 56 parzyste, od nr 37 do nr 55 nieparzyste, Dworska, Grzy-
bowska, Jagiellońska, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kurzańska, Nadbrzeżna, Piastowska, Po-
lna, Przodowników Pracy, Spółdzielcza, Strumykowa, Śmiała, Turowska, Zgorzelecka

Sala Sportowa w byłym Gimnazjum nr 2
ul. Daszyńskiego 53, Bogatynia, tel. 725610118  TAK

9
BOGATYNIA
Ulice: 1-go Maja, Armii Czerwonej, Białogórska, Biskupia, Daszyńskiego od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 2 do 
nr 6C parzyste, Dworcowa, Krzywa, Plac Bohaterów Warszawy, Waryńskiego, Włókiennicza, Zamknięta

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Plac Bohaterów Warszawy 1, Bogatynia, tel. 725610119  TAK

10

BOGATYNIA
Ulice: Bema, Bojowników o Wolność i Demokrację, Bolesława Chrobrego, Daszyńskiego od nr 25 do nr 35 nieparzy-
ste, od nr 8 do nr 14 parzyste, Dzika, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Kąpie-
lowa, Ludowa, Mieszka I, Pocztowa, Sienkiewicza, Świerczewskiego, Wspólna, Zwycięstwa, Zygmunta Starego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Daszyńskiego 29, Bogatynia, tel. 725610120  TAK

11
BOGATYNIA
Ulice: 22 Lipca, Energetyków od nr 1 do 9 i od 35 do 37 nieparzyste; od nr 2 do nr 8 i od nr 28 do 30 pa-
rzyste, Kusocińskiego, Moniuszki, Nowotki, Okrzei, Reymonta, Sawickiej, Sztygarska

Hala Sportowa
ul. Sportowa 8, Bogatynia, tel. 725610121 TAK

12
BOGATYNIA
Ulice: Chopina, Energetyków od nr 13 do 33 nieparzyste; od nr 10 do nr 26 parzyste, II Ar-
mii Wojska Polskiego od nr 2 do nr 2E parzyste, Sportowa, Szpitalna, Traugutta

Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Chopina 15, Bogatynia, tel.725610122 TAK

13 BOGATYNIA
Ulice: 25-Lecia PRL, II Armii Wojska Polskiego nr 1, od nr 2F do nr 2I parzyste

Bogatyński Ośrodek Kultury
ul. II Armii Wojska Polskiego 1, Bogatynia, tel. 725610123 TAK TAK

14

BOGATYNIA
Ulice: Dobra, Fabryczna, II Armii Wojska Polskiego od nr 3 do 29 nieparzyste, od nr 4 do nr 30 parzyste, Konopnic-
kiej, Kossaka od nr 2 do 12 parzyste; Kościuszki od nr 1 do nr 100 nieparzyste, od nr 2 do nr 102A parzyste, Matejki od 
nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 10 parzyste, Partyzantów, Pastwiskowa, Prusa, Robotnicza, Zygmuntowska

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. II Armii Wojska Polskiego 5, Bogatynia, tel.725610125 TAK

15
BOGATYNIA
Ulice: 3 Maja, Karłowicza, Komedy-Trzcińskiego, Matejki od nr 13 do 59 nieparzyste, od nr 12 do nr 60 parzyste, Pa-
derewskiego, Różyckiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Wyczółkowskiego od nr 2 do nr 12 parzyste

Publiczne Przedszkole nr 5
ul. Fryderyka Chopina 13, Bogatynia, tel. 725610126 TAK

16 BOGATYNIA
Ulice: Kossaka od nr 1 do nr 59 nieparzyste, od nr 14 do nr 36 parzyste, Wyczółkowskiego od nr 14 do nr 26 parzyste

Publiczne Przedszkole nr 6
ul. Wyczółkowskiego 32a, Bogatynia, tel. 725610128 TAK

17 BOGATYNIA
Ulice: Kossaka od nr 38 do nr 60 parzyste, Słowiańska, Styki, Warszawska, Zamoyskiego od nr 1 do nr 18F

Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wyczółkowskiego 42a, Bogatynia, tel. 725610129 TAK

18 BOGATYNIA
Ulice: Wyczółkowskiego od nr 1 do nr 59 nieparzyste, od nr 28 do nr 60 parzyste

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Wyczółkowskiego 15, Bogatynia, tel. 725610131 TAK

19 BOGATYNIA
Ulice: Chełmońskiego, Fałata, Grottgera, Malczewskiego, Zamoyskiego od nr 19 do nr 40

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wyczółkowskiego 42a, Bogatynia, tel. 725610132 TAK TAK

20
BOGATYNIA
Ulice: Dymitrowa, Krakowska, Krótka, Listopadowa, Opolowska, Puszkina, Skłodow-
skiej-Curie, Słowackiego, Spokojna, Wyspiańskiego, Żymierskiego

Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Barbary
ul. Kościuszki 33, Bogatynia, tel. 725610133 TAK

21
BOGATYNIA
Ulice: Boznańskiej, Dąbrowskiego, Główna, Górna, Górska, Jesienna, Kolejowa, Kopernika, Kościusz-
ki od nr 104 do nr 136 parzyste, Leśna, Letnia, Nadrzeczna, Sudecka, Wąska, Wiosenna, Izerska

Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku
ul. Nadrzeczna 18, Bogatynia, tel. 725610135 TAK TAK

22 Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Bogatyni, ul. Szpitalna 16, tel. 783295452  NIE

23 Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzel-
cu, Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. M. Marzyńskiego w Sieniawce

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publicz-
ny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. M. Marzyń-
skiego, ul. Rolnicza 25, Sieniawka, tel. 661126227

 NIE

Numery i granice obwodów głosowania
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16. listopada 2014 r. w godz. 7:00 - 21:00

W przypadku ponownego głosowania w wyborach burmistrza - zostanie ono przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godz. 7:00 - 21:00

Numery i granice 
obwodów głosowania 
oraz siedziby obwodowych 
komisji wyborczych. 

str. 4

Podsumowanie 
kadencji

Ostatnie cztery lata to 
czas wytężonej pracy 
bogatyńskiego samorządu. 

str. 8

Pomagamy dalej

25. października przyjaciele 
Iwony Szmid zorganizowali 
kolejną akcję charytatywną.

str. 16

Bogatyńscy Artyści

Bogatyńscy
Artyści

Płyta powstała pod wpływem 
zauroczenia twórczością 
naszych lokalnych artystów.

str. 17
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BEZPŁATNY

WYBORY 
SAMORZĄDOWE

święto demokracji

16 listopada
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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. 12.00 do 16.00 
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

W związku z kończącą się VI kadencją bogatyńskiego samorzą-
du w  czwartek, 30 października w  sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Bogatyni odbyła się uroczysta sesja Rady Miej-
skiej.

Sesja została poprzedzona 
mszą świętą, która miała miej-
sce tego samego dnia o  godzi-
nie 9.00 w Kościele pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w Bo-
gatyni. Po mszy radni oraz 

burmistrzowie spotkali się 
w Urzędzie Miasta, gdzie około 
godziny 11.00 przewodniczący 
Rady zainaugurował ostatnie 
planowe posiedzenie VI kaden-
cji. Sesja rozpoczęła się od wy-

razów wdzięczności ze strony 
burmistrza Andrzeja Grzmie-
lewicza oraz Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Patryka 
Stefaniaka. Następnie wszy-
scy radni otrzymali pamiątko-

we podziękowania oraz gratu-
lacje. W dalszej części sesji rad-
ni, między innymi, podjęli pro-
jekt uchwały w  sprawie przy-
jęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Bogatynia na lata 2014 - 2020.

VI kadencja bogatyńskiego samorządu

Uroczysta sesja 
Rady Miejskiej

W  związku z  donie-
sieniami o  nieuczci-
wości wyborczej bur-
mistrz Andrzej Grzmie-
lewicz w  dniu 24. paź-
dziernika 2014 wydał 
oświadczenie, w  któ-
rym wyraża zdecydo-
wany sprzeciw wobec 
takowym działaniom 
oraz zachęca miesz-
kańców do zgłaszania 
odpowiednim służbom 
jakichkolwiek prze-
jawów dotyczących 
nieuczciwej praktyki. 
Oświadczenie skiero-
wane jest do organiza-
cji społecznych, komi-
tetów wyborczych oraz 
osób prywatnych.
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Panie Burmistrzu, dobiega 
końca druga kadencja samo-
rządu Bogatyni, w której peł-
nił Pan funkcję Burmistrza 
Miasta i Gminy Bogatynia. To 
dobry moment na podsumo-
wanie, w szczególności ostat-
nich czterech lat. Jaka była ta 
kadencja?

Mijająca kadencja była nie-
zwykle trudną, jak nie naj-
trudniejszą w  historii boga-
tyńskiego samorządu. Ostat-
nie lata to czas wytężonej pra-
cy skierowanej na odbudowę 
po powodzi. Odbudowaliśmy 
15 kilometrów dróg i  sieci ka-
nalizacyjnych, mosty i  kładki, 
oczyszczalnię ścieków. Wybu-
dowaliśmy również trzy bloki 
komunalne dla 82 najbardziej 
poszkodowanych rodzin. Wy-
syłaliśmy dzieci na kolonie, aby 
mogły odpocząć i  chociaż na 
chwilę zapomnieć o  tamtych 
wydarzeniach. Był to niezwy-
kle ciężki okres dla nas wszyst-
kich. Niemniej jednak po kil-
kunastu miesiącach trudnego 
życia Bogatynia jest piękniej-
sza niż kiedykolwiek. Oczy-
wiście prace trwają jeszcze na 
Osiedlu Piastowskim w Porajo-
wie, ale zostaną one zakończo-
ne do końca bieżącego roku. 
Jednak kwestie związane z od-

budową  nie były jedynymi in-
westycjami w Mieście i Gminie 
Bogatynia. Robiłem wszystko, 
aby realizować zamierzenia na 
terenach niedotkniętych powo-
dzią. Uważam, że każdy miesz-
kaniec powinien mieć poczucie 
bezpieczeństwa i porządku. 
No właśnie Panie Burmistrzu, 
odbudowa to jedno, ale sa-
morząd Bogatyni koncentro-
wał się nie tylko na tym.

Tak, od 2012 roku prowadzi-
my intensywne prace związane 
z  modernizacją szpitala w  Bo-
gatyni. Dzięki ogromnej deter-
minacji i zaangażowaniu udało 
nam się doprowadzić do świet-
ności większość oddziałów bo-
gatyńskiej placówki. Po kom-
pleksowym remoncie, przy-
wróciliśmy podstawową opiekę 
zdrowotną w  przychodni przy 
ul. Wyczółkowskiego w  Boga-
tyni.  Udało się różnież przy-
wrócić funkcjonowanie Izby 
Przyjęć przez całą dobę. Jest 
to kilka przykładów inwestycji 
w służbę zdrowia. Są to najważ-
niejsze zadania, które bezpo-
średnio wpływają na zdrowie 
i  życie mieszkańców. Chciał-
bym zapewnić wszystkich 
mieszkańców Miasta i  Gminy 
Bogatynia, że dopóki będę bur-
mistrzem szpital w  Bogatyni 

będzie funkcjonował.
Oczywiście inwestycje 

w  służbę zdrowia są 
bardzo ważne, ale 
Wiejskiego Ośrod-

ka Zdrowia w Pora-
jowie nie udało się 

wybudować.
Do tej inwesty-

cji będziemy mu-
sieli wrócić w nad-

chodzącej kaden-
cji. Inwestycje zarów-

no w  szpitalu, jak 
też w przy-

chodni przy ul. Wyczółkow-
skiego były znaczące, ale 
Ośrodka Zdrowia w Porajowie 
nie udało się wybudować. Pro-
szę zauważyć, że w 2013 r. Po-
rajów po raz kolejny został do-
tknięty przez kataklizm. Trwa 
kompleksowa modernizacja 
Osiedla Piastowskiego w  Po-
rajowie, a  z  pewnością kolejną 
inwestycją w  tej miejscowości 
będzie właśnie nowy Wiejski 
Ośrodek Zdrowia, spełniający 
wszelkie wymogi. Wszyscy do-
skonale zdajemy sobie sprawę, 
jak wygląda system zdrowot-
ny w  naszym kraju. U  nas ro-
bimy wszystko, aby przeciwsta-
wić się tej sytuacji i aby miesz-
kańcy mogli korzystać z usług 
zdrowotnych, bez kolejek 
i  w  jak największej liczbie po-
radni i u licznych specjalistów. 
Myślę, że to wychodzi nam co-
raz lepiej.
Służba zdrowia, to oczywi-
ście priorytet, ale proszę po-
wiedzieć co udało się zreali-
zować w  oświacie, która tak-
że jest priorytetem w  działa-
niach naszego samorządu. 

Oświata w naszej gminie ma 
się dobrze, mimo coraz mniej-
szej subwencji, którą otrzymu-
jemy z budżetu Państwa. Robi-
my wszystko, aby nasze dzieci 
mogły uczyć się w  jak najlep-
szych warunkach. Sukcesyw-
nie przeprowadzamy wszelkie-
go rodzaju inwestycje, zarówno 
w szkołach podstawowych, jak 
też w przedszkolach i żłobkach, 
które pozwalają na tworzenie 
nowych oddziałów i  przyjmo-
wanie znacznie większej liczby 
dzieci. Wartym uwagi, jest tu-
taj fakt, iż opłaty w oddziałach 
przedszkolnych w  naszej gmi-
nie są minimalne i wynoszą ok 
150 zł. miesięcznie, gdy w  po-
bliskich samorządach ceny te 
są dużo wyższe.
Mówi Pan o  służbie zdrowia, 
oświacie, ale przecież na bo-
gatyńskim wysypisku po-
wstaje wielka inwestycja, je-
dyna w naszym regionie.

Tak, jest to strategiczna in-
westycja realizowana przez 
Samorząd Gminy Bogatynia, 

przy współudziale Gminnego 
Przedsiębiorstwa Oczyszcza-

nia. Jest to budowa drugiej 
niecki wysypiska, jak też 

linii do segregacji od-
padów komunalnych 

oraz kompostowni. Działania 
te, mają na celu utrzymanie 
najniższej w  regionie i  jednej 
z  najniższych w  Polsce cen za 
wywóz nieczystości. To właśnie 
ta instalacja pozwala, na to, aby 
opłaty były o połowę niższe niż 
np. w Zgorzelcu.
Oczywiście są to niezwykle 
ważne i  duże inwestycje pro-
wadzone przez samorząd, ale 
przez te mijające cztery la-
ta udało się również zmoder-
nizować wiele świetlic wiej-
skich.

Tak oczywiście. Uważam, 
że modernizacja tych obiek-
tów, jest niejako wyrównaniem 
szans dla dzieci i  młodzieży 
z terenów wiejskich. Proszę za-
uważyć, że w niektórych miej-
scowościach dzieci, młodzież, 
a także dorośli nie mieli: miej-
sca spotkań, integracji, kąci-
ka do nauki. Dzisiaj świetlica 
to miejsce, w którym najmłod-
si mogą również zjeść posiłek 
i  napić się herbaty. O  to wła-
śnie w  tym wszystkim chodzi. 
Należy wspomnieć, że oddane 
już do użytku świetlice w Luto-
gniewicach, Krzewinie, Posa-
dzie, Markocicach, Sieniawce, 
Porajowie czy Kopaczowie słu-
żą wszystkim mieszkańcom. 
Na co dzień o  świetlice i  pod-
opiecznych troszczą się opie-
kunki. Każda świetlica wypo-
sażona jest w kuchnię, mini si-
łownię, węzeł sanitarny, stano-
wiska komputerowe z  dostę-
pem do internetu, dzięki czemu 
dzieci mogą się wspólnie bawić 
i  uczyć. Mieszkańcy chętnie 
korzystają z tych miejsc.
Panie Burmistrzu, w Bogatyni 
prężnie działają liczne orga-
nizacje pozarządowe. Ener-
gia i  zaangażowanie w  życie 
społeczne ludzi, którzy w nich 
działają, jest bardzo widocz-
na i  zasługuje na ogromne 
uznanie. 

Tak, to prawda. W  Bogaty-
ni działa blisko sto organizacji. 
Każda z nich zajmuje się innym 
rodzajem aktywności, są to 
m.in. stowarzyszenia sportowe, 
zespoły ludowe, kluby seniora, 
działkowcy, kluby hobbystycz-
ne. Niemniej jednak wszystkie 
łączy wspólna cecha – działają 
na rzecz lokalnej społeczności. 
W związku z tym, zawsze uwa-
żałem, że tego typu działalność 
należy wspierać i  robię to od 
wielu lat.
W  Bogatyni szczególnie waż-
nym elementem życia są rów-
nież święta patriotyczne.

Istotna dla Samorządu Gmi-
ny Bogatynia jest współpra-
ca ze środowiskiem Komba-
tantów, Sybiraków oraz działa-

czami społecznymi. W tym ce-
lu stale podejmujemy działania 
zmierzające do kultywowania 
pamięci o  najstarszych miesz-
kańcach, którzy doświadczy-
li trudów wojny, zesłania i wie-
lu nieludzkich cierpień, a przy 
tym nie stracili poczucia tożsa-
mości i godności. To właśnie od 
tych, jakże doświadczonych lu-
dzi, możemy się uczyć, a dzie-
ci i  młodzież mogą przeżywać 
„żywą lekcję” historii. 
Panie Burmistrzu, proszę nam 
powiedzieć, czy wszystkie za-
mierzenia udało się zrealizo-
wać w  przeciągu minionych 
czterech lat?

Niestety nie. Jak już wspo-
minałem miniona kadencja sa-
morządu była bardzo trudna, 
skoncentrowana głównie na 
odbudowie po powodzi. Mo-
je działania były i  są związa-
ne z pozyskaniem jak najwięk-
szych środków finansowych. 
Myślę, że w dużej mierze to za-
danie udało się zrealizować. 
Mam świadomość, że jeszcze 
wiele przed nami.
A mianowicie?

Z pewnością będziemy kon-
tynuować inwestycje w  służbę 
zdrowia, oświatę i bezpieczeń-
stwo. Rozpoczęła się moder-
nizacja zalewu, która w konse-
kwencji doprowadzi do urucho-
mienia kąpieliska miejskiego 
i myślę, że to już w niedalekiej 
przyszłości. Przed nami rewi-
talizacja centrum miasta oraz 
wzgórza obserwator. Z pewno-
ścią trzeba kłaść duży nacisk 
na wsparcie przedsiębiorców, 
wspierać ich i pomagać, podob-
nie jak miało to miejsce z firmą 
Citronex, która już zaczęła na-
bór pracowników do powsta-
jących szklarni. Pracy w  przy-
szłej i  następnych kadencjach 
jest bardzo dużo. Każdy powi-
nien mieć świadomość, iż trze-
ba realnie podchodzić do pla-
nów i po prostu je realizować.
16 listopada odbędą się wy-
bory na kolejną, VII kadencję 
samorządu, czy chciałby Pan 
przekazać coś naszym czytel-
nikom?

O  wyborach nie chcę roz-
mawiać, nie prowadzę kam-
panii wyborczej. Kilkanaście 
dni temu wystosowałem apel 
do mieszkańców, organizacji 
pozarządowych i  komitetów 
wyborczych o  czystość wybo-
rów. Jedyne o  co chcę prosić, 
to udział w  wyborach samo-
rządowych. Życzę wszystkim 
Mieszkańcom przemyślanych 
decyzji.
Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejem Grzmielewiczem

Ostatnie lata to czas 
wytężonej pracy
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1 Sołectwo KOPACZÓW, Sołectwo PORAJÓW - Osiedle Piastowskie, Sołectwo BIAŁOPOLE Świetlica wiejska
ul. Główna 20, Kopaczów, tel. 725610110 TAK

2 Sołectwo SIENIAWKA Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej 
ul. Rolnicza 1b, Sieniawka, tel. 725610111  TAK  TAK

3 Sołectwo PORAJÓW z wyjątkiem ulicy Osiedle Piastowskie
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Oddziałami In-
tegracyjnymi 
ul. Górnicza 1C, Porajów, tel. 725610112

TAK

4 Sołectwo JASNA GÓRA, Sołectwo OPOLNO ZDRÓJ Publiczna Szkoła Podstawowa 
ul. Świerczewskiego 7, Opolno Zdrój, tel. 725610113  TAK

5 Sołectwo DZIAŁOSZYN, Sołectwo WYSZKÓW - WOLANÓW, Sołectwo KRZEWINA, So-
łectwo LUTOGNIEWICE, Sołectwo BRATKÓW, Sołectwo POSADA

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Działoszyn 33, tel. 725610114  TAK

6
BOGATYNIA 
Ulice: Cicha, Dębowa, Francuska, Komuny Paryskiej, Kręta, Mickiewicza, Młodych Energetyków nr 
1, Ogrodowa, Parkowa, Spacerowa, Strzegomicka, Szkolna, Środkowa, Wesoła, Wiejska

Dom Kultury 
ul. Ogrodowa 1, Bogatynia, tel. 725610115 TAK TAK

7
BOGATYNIA 
Ulice: Górnicza, Jasna, Konrada, Lipowa, Łąkowa, Łużycka, Młodych Energetyków od nr 2 
do nr 60, Nowa, Okólna, Osadnicza, Rolnicza, Słoneczna, Wolności, Zielona

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 24, tel. 725610116  TAK

8

BOGATYNIA 
Ulice: Daszyńskiego od nr 16 do nr 56 parzyste, od nr 37 do nr 55 nieparzyste, Dworska, Grzy-
bowska, Jagiellońska, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kurzańska, Nadbrzeżna, Piastowska, Po-
lna, Przodowników Pracy, Spółdzielcza, Strumykowa, Śmiała, Turowska, Zgorzelecka

Sala Sportowa w byłym Gimnazjum nr 2 
ul. Daszyńskiego 53, Bogatynia, tel. 725610118  TAK

9
BOGATYNIA 
Ulice: 1-go Maja, Armii Czerwonej, Białogórska, Biskupia, Daszyńskiego od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 2 do 
nr 6C parzyste, Dworcowa, Krzywa, Plac Bohaterów Warszawy, Waryńskiego, Włókiennicza, Zamknięta

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
Plac Bohaterów Warszawy 1, Bogatynia, tel. 725610119  TAK

10

BOGATYNIA 
Ulice: Bema, Bojowników o Wolność i Demokrację, Bolesława Chrobrego, Daszyńskiego od nr 25 do nr 35 nieparzy-
ste, od nr 8 do nr 14 parzyste, Dzika, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Kąpie-
lowa, Ludowa, Mieszka I, Pocztowa, Sienkiewicza, Świerczewskiego, Wspólna, Zwycięstwa, Zygmunta Starego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ul. Daszyńskiego 29, Bogatynia, tel. 725610120  TAK

11
BOGATYNIA 
Ulice: 22 Lipca, Energetyków od nr 1 do 9 i od 35 do 37 nieparzyste; od nr 2 do nr 8 i od nr 28 do 30 pa-
rzyste, Kusocińskiego, Moniuszki, Nowotki, Okrzei, Reymonta, Sawickiej, Sztygarska

Hala Sportowa 
ul. Sportowa 8, Bogatynia, tel. 725610121 TAK

12
BOGATYNIA 
Ulice: Chopina, Energetyków od nr 13 do 33 nieparzyste; od nr 10 do nr 26 parzyste, II Ar-
mii Wojska Polskiego od nr 2 do nr 2E parzyste, Sportowa, Szpitalna, Traugutta

Publiczne Gimnazjum nr 1 
ul. Chopina 15, Bogatynia, tel.725610122 TAK

13 BOGATYNIA 
Ulice: 25-Lecia PRL, II Armii Wojska Polskiego nr 1, od nr 2F do nr 2I parzyste

Bogatyński Ośrodek Kultury 
ul. II Armii Wojska Polskiego 1, Bogatynia, tel. 725610123 TAK TAK

14

BOGATYNIA 
Ulice: Dobra, Fabryczna, II Armii Wojska Polskiego od nr 3 do 29 nieparzyste, od nr 4 do nr 30 parzyste, Konopnic-
kiej, Kossaka od nr 2 do 12 parzyste; Kościuszki od nr 1 do nr 100 nieparzyste, od nr 2 do nr 102A parzyste, Matejki od 
nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 10 parzyste, Partyzantów, Pastwiskowa, Prusa, Robotnicza, Zygmuntowska

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. II Armii Wojska Polskiego 5, Bogatynia, tel.725610125 TAK

15
BOGATYNIA 
Ulice: 3 Maja, Karłowicza, Komedy-Trzcińskiego, Matejki od nr 13 do 59 nieparzyste, od nr 12 do nr 60 parzyste, Pa-
derewskiego, Różyckiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Wyczółkowskiego od nr 2 do nr 12 parzyste

Publiczne Przedszkole nr 5 
ul. Fryderyka Chopina 13, Bogatynia, tel. 725610126 TAK

16 BOGATYNIA 
Ulice: Kossaka od nr 1 do nr 59 nieparzyste, od nr 14 do nr 36 parzyste, Wyczółkowskiego od nr 14 do nr 26 parzyste

Publiczne Przedszkole nr 6 
ul. Wyczółkowskiego 32a, Bogatynia, tel. 725610128 TAK

17 BOGATYNIA 
Ulice: Kossaka od nr 38 do nr 60 parzyste, Słowiańska, Styki, Warszawska, Zamoyskiego od nr 1 do nr 18F

Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
ul. Wyczółkowskiego 42a, Bogatynia, tel. 725610129 TAK

18 BOGATYNIA 
Ulice: Wyczółkowskiego od nr 1 do nr 59 nieparzyste, od nr 28 do nr 60 parzyste

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Wyczółkowskiego 15, Bogatynia, tel. 725610131 TAK

19 BOGATYNIA 
Ulice: Chełmońskiego, Fałata, Grottgera, Malczewskiego, Zamoyskiego od nr 19 do nr 40

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
ul. Wyczółkowskiego 42a, Bogatynia, tel. 725610132 TAK TAK

20
BOGATYNIA 
Ulice: Dymitrowa, Krakowska, Krótka, Listopadowa, Opolowska, Puszkina, Skłodow-
skiej-Curie, Słowackiego, Spokojna, Wyspiańskiego, Żymierskiego

Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Barbary 
ul. Kościuszki 33, Bogatynia, tel. 725610133 TAK

21
BOGATYNIA 
Ulice: Boznańskiej, Dąbrowskiego, Główna, Górna, Górska, Jesienna, Kolejowa, Kopernika, Kościusz-
ki od nr 104 do nr 136 parzyste, Leśna, Letnia, Nadrzeczna, Sudecka, Wąska, Wiosenna, Izerska

Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku 
ul. Nadrzeczna 18, Bogatynia, tel. 725610135 TAK TAK

22 Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Bogatyni, ul. Szpitalna 16, tel. 783295452  NIE

23 Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzel-
cu, Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. M. Marzyńskiego w Sieniawce

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publicz-
ny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. M. Marzyń-
skiego, ul. Rolnicza 25, Sieniawka, tel. 661126227

 NIE

Numery i granice obwodów głosowania 
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16. listopada 2014 r. w godz. 7:00 - 21:00

W przypadku ponownego głosowania w wyborach burmistrza - zostanie ono przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godz. 7:00 - 21:00
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W ostatnim czasie nasila się nieuczciwa, brudna wręcz kłamliwa kampania wyborcza. Brak mery-
torycznych argumentów i pomysłów ze strony oponentów burmistrza Grzmielewicza powoduje, iż 
część z kandydatów posuwa się do nieczystych chwytów, manipulując faktami i składając przy tym 
populistyczne obietnice.

Miasto i  Gmina Bogatynia 
w ciągu minionych lat boryka-
ła się z odbudową po powodzi. 
Była to najtrudniejsza kaden-
cja w  historii bogatyńskiego 
samorządu, mimo to udało się 
w  tak krótkim czasie odbudo-
wać nasze miasto. Ważne jest 
to, iż ostatnie lata w  Bogatyni 
to nie tylko odbudowa po kata-
klizmie, ale ogrom działań zre-
alizowanych w trosce o ochro-
nę zdrowia, oświatę i życie kul-
turalne naszych mieszkańców. 
Działania samorządu Bogaty-
ni są ciągle doceniane poprzez 
różnego rodzaju wyróżnienia, 
nominacje, jak też rankingi, 
w  których zajmujemy wysokie 

miejsca.
Ostatnie lata to szczegól-

na praca na rzecz służby zdro-
wia, poprawy bezpieczeństwa 
i  komfortu życia mieszkań-
ców. Bogatyński szpital, któ-
ry jest jedynym w Polsce szpi-
talem gminnym, przechodzi 
sukcesywne remonty oraz wy-
posażany jest w  nowoczesny 
sprzęt. To właśnie dzięki do-
tacjom z  budżetu gminy uda-
ło się przywrócić funkcjono-
wanie Izby Przyjęć przez całą 
dobę. Sytuacja ta miała miej-
sce, gdy NFZ nie zgodził się na 
podział kontraktu na szpitale 
w Bogatyni i w Zgorzelcu. Kon-
trakt przejął w  całości Szpital 

Zgorzelecki, zarządzany przez 
Starostwo Powiatowe. Celem 
zapewnienia opieki mieszkań-
com Gminy Bogatynia zadania 
tego w całości podjął się samo-
rząd Bogatyni.

Bogatyński szpital, jak poka-
zują dane, jest niezwykle waż-
ną jednostką w codziennym ży-
ciu mieszkańców Gminy Bo-
gatynia. W  2013 roku boga-
tyńska służba zdrowia przyję-
ła około 70 tys. pacjentów. Jest 
to ogromna liczba. Zważywszy 
na fakt, iż sytuacja ta znaczą-
co odciąża Wielospecjalistycz-
ny Szpital w Zgorzelcu, Bogaty-
nia nie mniej jednak nigdy nie 
doczekała się zrozumienia i po-

mocy ze strony Starostwa Po-
wiatowego w  Zgorzelcu. Jedy-
nym działaniem było przygo-
towanie przez urzędników ze 
Zgorzelca nieuczciwej dla bo-
gatynian propozycji połącze-
nia dwóch placówek, która zo-
stała zatrzymana przez burmi-
strza Bogatyni. Wartym uwagi 
jest fakt, iż mimo tak znaczą-
cej odległości pomiędzy Zgo-
rzelcem a Bogatynią Starostwo 
Powiatowe w Zgorzelcu nie za-
uważyło potrzeby umiejscowie-
nia w Bogatyni drugiej karetki 
pogotowia. Pogotowie Ratun-
kowe stacjonujące w  Bogaty-
ni podlega w całości pod Szpi-
tal w Zgorzelcu i Starostę Zgo-
rzeleckiego. Fakt ten dziwi tym 
bardziej, iż funkcję wicestaro-
sty piastuje bogatynianin, który 
wydaje się, nie widzi tej niepo-
kojącej sytuacji.

Mimo niesprzyjających wa-
runków i  ogólnopolskich pro-
blemów w służbie zdrowia na-
sze placówki wyglądają bar-
dzo dobrze, a  nieustające in-
westycje podwyższają standard 
świadczonych usług. W minio-

nych dwóch latach komplekso-
wo wyremontowano izbę przy-
jęć, oddział chirurgiczny oraz 
przychodnie przy ul. Wyczół-
kowskiego. Obecnie trwa mo-
dernizacja oddziałów gineko-
logiczno-położniczego i  no-
worodkowego. Wszystkie te 
działania samorządu pokazują 
jasno, iż służba zdrowia i  sze-
roko rozumiane przez to bez-
pieczeństwo mieszkańców jest 
priorytetem dziś i będzie jutro.

Ochrona zdrowia mieszkańców jest priorytetem dziś i będzie jutro

Służba zdrowia 
a kampania wyborcza

Gmina Bogatynia charakteryzuje się specyficznym położeniem. 
Ponad 90% granic gminy to granice państwa. Znaczącą część 
powierzchni gminy zajmuje Kopalnia Węgla Brunatnego. Z przy-
czyn niezależnych od nas nie posiadamy wystarczającej ilości 
własnych ujęć wody pitnej. Wszystkie te czynniki, jak też wiele 
innych, stawiają nas w mało komfortowej sytuacji i zmuszają do 
szukania alternatywnych rozwiązań.

Kampania wyborcza w  na-
szej gminie nabiera tempa. 
Chęć sukcesu powoduje popu-
listyczne hasła i  kłamliwe za-
biegi. Chwilami można od-
nieść wrażenie, że jest to nawet 
brak zrozumienia samorządu. 
Dziwi to tym bardziej, że nie-
którzy kandydaci ubiegający się 
o  funkcję burmistrza piastują 
od wielu lat wysokie stanowi-
ska urzędnicze, czy to w powie-
cie, czy w innych jednostkach.
Cena wody

Bardzo ważne sprawy doty-
czące każdego z  mieszkańców, 
jak opłaty za podstawowe me-
dia, stały się również tematem 
dyskusji. Kłamliwymi i szkodli-
wymi są twierdzenia, że gmina 
Bogatynia ma jedną z  najwyż-
szych cen wody w Polsce.

Powołując się na jedyny, rze-
telny i  niezależny wykaz cen 
wody i  odprowadzenia ście-
ków, znajdujący się na stronie 

www.cenawody.pl, stwierdzić 
można, że Bogatynia z każdym 
rokiem jest coraz niżej w  tym 
rankingu. Przez ostatnie 6 lat 
spadliśmy z  4 na 47 pozycję. 
Woda płynąca z  naszych kra-
nów kosztuje 5,22 zł za metr 
sześcienny, a  ścieki 8,20 zł za 
metr sześcienny. Uwzględnia-
jąc wszystkie warunki, a  więc 
nasze położenie, źródło wo-
dy pitnej, jakim jest zbiornik 
Witka, drogę, jaką woda musi 
przebyć, a w następnej kolejno-
ści proces jej uzdatniania i do-
prowadzania do gospodarstw 
domowych, można stwierdzić, 
iż wypowiedzi wcześniej wspo-
mniane są populistycznym beł-
kotem osoby oderwanej od rze-
czywistości.

Koszty poniesione przy do-
starczeniu i  uzdatnieniu te-
go surowca są ogromne. Sa-
morząd Gminy Bogatynia wy-
chodzi naprzeciw tym trud-

nościom, stosując dopłaty do 
wody dla gospodarstw domo-
wych, aby mieszkańcy w  jak 
najmniejszym stopniu byli ob-
ciążeni rachunkami za wo-
dę. Największy wzrost cen wo-
dy odnotowaliśmy w  2003 ro-
ku (94%), natomiast od roku 
2012 ceny nie uległy zmianie. 
Patrząc na wspomniany wyżej 
ranking cen wody zauważamy 
samorządy, takie jak: Platerów-
ka – 10 miejsce, Szklarska Po-
ręba – 9 miejsce, Sulików – 8 
miejsce czy Stara Kamienica – 
1 miejsce, w której to koszt me-
tra sześciennego wody i  ście-
ków wynosi ponad 63 zł.
Opłaty za wywóz nieczy-
stości

Nowa ustawa o  gospodar-
ce odpadami komunalnymi 
całkowicie zrewolucjonizo-
wała funkcjonujący do tej po-
ry system. Od lipca 2013 roku 
to jednostki samorządu tery-
torialnego odpowiedzialne są 
za prowadzenie tzw. gospodar-
ki śmieciowej. Dla przeciętne-
go mieszkańca zmieniło się ty-
le, że opłaty uiszcza do gminy, 
a  nie do przedsiębiorstwa wy-
wożącego nieczystości, w  na-
szym przypadku była to spół-
ka GPO.

Samorząd Gminy Bogaty-
nia poczynił wiele starań, aby 
opłaty te w  jak najmniejszym 
stopniu wpłynęły na miesz-
kańców. Pierwszym krokiem 
była stawka zaproponowa-

na przez burmistrza Andrze-
ja Grzmielewicza na poziomie 
7,50 zł przy selektywnej zbiór-
ce i  15 zł, gdy odpady nie bę-
dą segregowane. Było to waż-
nym krokiem, ponieważ opła-
ty pozostały na bardzo niskim 
poziomie. Porównując tutaj po-
bliskie samorządy, jak np. Zgo-
rzelec, gdzie stawki wynoszą 
odpowiednio 14,50 zł i  22,50 
zł, czy też w Lubaniu 12 zł i 19 
zł, można stwierdzić, iż jeste-
śmy samorządem o  nieznacz-
nych opłatach za wywóz nie-
czystości. Niewątpliwie mają 
na to wpływ duże inwestycje 
Gminy Bogatynia i  Gminnego 
Przedsiębiorstwa Oczyszcza-
nia. Samorząd Bogatyni poczy-
nił wiele starań i udało się uzy-
skać zgodę na umiejscowienie 
w  Bogatyni Regionalnej Insta-
lacji Przeróbki Odpadów Ko-
munalnych (RIPOK). Ozna-
cza to, że po zakończeniu bu-
dowy drugiej niecki wysypi-
ska, jak też wybudowaniu linii 
do segregacji odpadów i  kom-

postowni nasze nieczystości 
będą składowane w  Bogatyni. 
Ma to ogromny wpływ na cenę 
wywozu nieczystości. W  przy-
padku braku RIPOK-a  kosz-
ty transportu do Lubania bądź 
Bolesławca drastycznie pod-
niosłyby opłaty uiszczane 
przez mieszkańców. Właśnie 
starania i  inwestycja samorzą-
du pozwoli przez kolejne 30 lat 
na spokojne funkcjonowanie 
wysypiska w Bogatyni.

Patrząc na złożony system 
opłat w  Mieście i  Gminie Bo-
gatynia można dojść do wnio-
sku, iż samorząd poprzez swo-
je działania dokłada wszelkich 
starań, aby mieszkańcy płaci-
li jak najmniej. Oczywiście za-
wsze ktoś napisze, powie, że 
może być taniej, ale uwzględ-
niając wszystkie czynniki, 
uwarunkowania i  kierując się 
zdrowym rozsądkiem z  pew-
nością mieszkańcy odróżniają 
populistyczne obietnice od re-
alnych możliwości.

Sprawy dotyczące każdego

Opłaty w Gminie 
Bogatynia

Izba przyjęć bogatyńskiego 
szpitala.
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W  Urzędzie Stanu Cywilnego w  Bogatyni odbyły się uroczysto-
ści wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decy-
zją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalami takimi zostali 
odznaczeni Państwo:

• Halina i  Gerard Świstul-
cy, którzy obchodzili 50. 
rocznicę pożycia małżeń-
skiego,

• Weronika i  Franciszek 
Sulikowscy, którzy święto-
wali 55 lat wspólnej życio-
wej drogi.
Złote i  Szmaragdowe Go-

dy, czyli jubileusz pożycia mał-
żeńskiego to wyjątkowe świę-
to, które małżonkowie obcho-
dzą po 50-ciu i  więcej latach. 
Uroczyste wręczenie odzna-
czeń odbyło się w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Bogatyni. Ak-
tu dekoracji dokonał burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz.

Wzruszającym momentem 
było złożenie przez Jubilatów 
podziękowań małżeńskich za 
lata wspólnej wędrówki przez 
życie.

Jubilaci przyjęli gratulacje, 

życzenia, kwiaty oraz dyplo-
my. Tradycyjnie wzniesiono to-
ast lampką szampana. Szanow-
nym Jubilatom życzmy dal-
szych szczęśliwych lat, pełnych 
zdrowia i spokoju.

25. października br. na sali widowiskowej PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów S.A odbyła się 
Ogólnopolska Konferencja Klubów HDK PCK z okazji jubileuszu 40-lecia Klubu HDK PCK przy Elek-
trowni Turów. Podczas zorganizowanej z tej okazji akademii, w obecności wielu zaproszonych go-
ści, zaprzyjaźnionych klubów oraz krwiodawców, wręczono medale i odznaczenia.

Odznaką ,,Honorowy Dawca 
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu”, nadaną przez Ministra 
zdrowia, uhonorowani zostali: 
Grzegorz Flaga, Robert Radziun 
oraz Sławomir Koliński.

Odznaką Honorową PCK 
IV stopnia odznaczeni zosta-
li: Jarosław Żelazo Prezes HDK 
PCK przy Elektrowni Turów, 
Andrzej Szostak oraz Robert 
Sławiński.

Za oddanie co najmniej 18 li-
trów krwi przez panów i  15 li-
trów przez panie, Odznaką 
„Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi” odznaczeni zostali: Bo-
gusław Hreczuch, Tadeusz Żuk, 
Remigiusz Chełmiński, Zbi-

gniew Frąckowiak, Grzegorz 
Połubok, Krzysztof Włosek, 
Anna Hęś–Kalisz, Jan Łopuch, 
Arkadiusz Szpilewski, Piotr Za-
jąc, Zygmunt Pluta, Arkadiusz 
Wójcik, Marek Piątek.

Za oddanie co najmniej 12 
litrów krwi prze panów i 10 li-
trów przez panie, Odznaką 
„Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi” odznaczeni zostali: Ka-
rolina Giernacka, Artur Bla-
dosz, Marcin Gorczyca, Ma-
rian Jóźków, Wojciech Kossow-
ski, Łukasz Kruczek, Sebastian 
Szałkowski, Tadeusz Miszczak, 
Tomasz Wolkiewicz, Marcin 
Bielawa, Daniel Kobak, Gabriel 
Wilczyński, Sławomir Bart-

czak, Andrzej Owczarek.
Za oddanie co najmniej 6 li-

trów krwi przez panów i  5 li-
trów przez panie, Odznaką 
„Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi” odznaczeni zostali: Kry-
stian Brejwo, Piotr Janiak, Je-
rzy Wieczyński, Bożena Wojt-
czak, Robert Kozłowski, Sławo-
mir Garbacz, Krzysztof Koso-
wicz, a także Anna Michalska, 
Adriana Trawińska, Krzysztof 
Kamiński, Marcin Wasilewski.

Historia klubu datuje się 
od roku 1974, kiedy to Zarząd 
Powiatowy PCK w  Zgorzelcu 
podjął działania zmierzające 
do powołania nowych klubów. 
Funkcję pierwszego preze-

sa objął Mieczysław Starykow. 
W  roku 1999, dzięki wsparciu 
Elektrowni Turów, Związków 
Zawodowych i ludzi dobrej wo-
li, Klub otrzymał sztandar.

Nieprzerwanie od 40. lat 
klub działa prężnie i  efektyw-
nie. Co roku ponad stu człon-
ków oddaje ok. 150 litrów krwi, 
bezcennego daru ratującego 
ludzkie życie. „Krew jest lekiem 
niezastąpionym, dlatego my, 
krwiodawcy, chętnie się nim 
dzielimy” - mówi Prezes Klu-
bu Jarosław Żelazo. „Aby było 
to możliwe potrzebne są punk-
ty poboru krwi. Bogatynia jest 
jednym z  nielicznych małych 
miast w Polsce, w których taki 

punkt działa. Coraz częściej są 
one niestety zastępowane mo-
bilnymi krwiobusami. Dzięki 
naszym działaniom, przy po-
mocy władz miasta i  gminy, 
kilkakrotnie obroniliśmy nasz 
punkt. Mam nadzieję, że w nie-
dalekiej przyszłości stacjonar-
ny punkt poboru krwi powró-
ci również do Zgorzelca. Klub 
aktywnie uczestniczy w  licz-
nych lokalnych i  cyklicznych 
ogólnopolskich wydarzeniach 
oraz współpracuje z  licznymi 
instytucjami i  stowarzyszenia-
mi. Apelujemy -Zostań hono-
rowym dawcą krwi. I  ty mo-
żesz uratować ludzkie życie!”- 
dodaje Prezes Klubu.

Okrągły jubileusz klubu honorowych krwiodawców

Szlachetni 
czterdziestoletni

Niecodzienna i niezwykle wzruszająca uroczystość

Złote i Szmaragdowe Gody

Jubileusz był okazją do wręczenia medali 
i odznaczeń. Na zdjęciu jedni z wielu wyróżnionych 

krwiodawców.

Państwo Halina i Gerard Świstulcy obchodzili pięćdziesiątą 
rocznicę pożycia małżeńskiego.

Państwo Weronika i Franciszek Sulikowscy świętowali 55 lat 
wspólnej życiowej drogi.
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Już trzeci rok z rzędu turystki z Bogatyni pod opieką Jadwigi By-
strykowskiej zdobyły najwyższe trofea w XVI Międzynarodowym 
Rajdzie Górskim „Karkonosze”.

W  tym roku wybrano tra-
sę dwudniową, średnio trud-
ną, po Rudawach Janowickich 
z  noclegiem w  Bukowcu. Na 
zakończenie Rajdu, który odbył 
się w Wilczej Porębie, „Baców-
ki” PTTK w Karpaczu, po skla-
syfikowaniu wszystkich dru-
żyn na ośmiu trasach (ok.400 
uczestników) Komandor Raj-
du ogłosił, że drużyna z TMZB 
w Bogatyni okazała się najlep-
sza na swojej trasie i otrzyma-
ła również puchar jako najlep-
sza drużyna z  Dolnego Śląska 
oraz puchar za I-sze miejsce 
w  klasyfikacji generalnej Raj-
du „Karkonosze 2014”. Na suk-
ces złożyła się ilość zebranych 
punktów w  różnych dyscypli-

nach w turystyce kwalifikowa-
nej „wychodzonych” przez Te-
resę Witek, Teresę Grzybow-
ską, Wiesławę Cesiak, Henry-
kę Dubiecką, Halinę Sak, Bo-
gusławę Niedźwiedź, Marzenę 
Szkudlarek, Krystynę Cieślik 
i  Grażynę Onak. W  pierwszej 

dziesiątce najlepszych turystek 
w  tym Rajdzie, znalazły się: 
na czwartym miejscu Jadwiga 
Bystrykowska, natomiast pią-
te miejsce zajęła Teresa Witek. 
Drużynę z  TMZB Bogatynia 
reprezentowało 15 osób.

W  ramach corocznych obchodów października, jako miesiąca 
profilaktyki raka, bogatyńskie „Amazonki”, a przede wszystkim 
wolontariusze z  PGE Górnictwo i  Energetyka Konwencjonalna 
S.A. Oddział KWB Turów, w ramach programu wolontariatu pra-
cowniczego PGE „POMAGAMY”, zorganizowali akcję profilak-
tyczną pod nazwą „Twoje zdrowie w  Twoich rękach” skierowa-
ną do młodzieży i dorosłych. Patronat nad akcją objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz.

17. października br. od godz. 
9.00 do 13.00 w  sali widowi-
skowej Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury w  ramach projek-
tu wolontariackiego odbyła się 
konferencja poświęcona profi-
laktyce zdrowia dzieci i  mło-
dzieży. W ramach projektu od-
były się dwa wykłady prowa-
dzone przez:

- dr Marzenę Gmiterek – 
Uniwersytet Wrocławski Insty-
tut Psychologii - temat wykła-
du: „Porozmawiajmy bez tabu 
o Twoim zdrowiu” oraz

- dr n. med. Radosława Tar-
kowskiego – specjalistę chi-
rurgii ogólnej i  onkologicznej 
z Dolnośląskiego Centrum On-
kologii we Wrocławiu na temat 
profilaktyki raka.

Podczas przerw między 
wykładami młodzież mogła 
m.in. nauczyć się badania pier-
si z  wykorzystaniem specjal-
nego fantoma. Zorganizowa-
na została wystawa prezentują-
ca Bogatyńskie Amazonki, ich 
kalendarz i  historie życiowe, 
a także można było spróbować 
zdrowych przekąsek i  potraw, 
jak również otrzymać instruk-
taż, jak je wykonać. Odbyło się 
też losowanie nagród w postaci 
40 karnetów na fitness o warto-
ści 50 zł każdy. Cały czas przed 
budynkiem Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury były prowa-
dzone badania mammograficz-
ne dla kobiet. Z badań skorzy-
stało wiele bogatynianek, dla 
których profilaktyka i  zdro-

wie są najważniejsze. Dodatko-
wo w  godzinach popołudnio-
wych, zarówno lekarz onkolog, 
jak i  psycholog, poprowadzi-
li wykłady na temat profilak-
tyki zdrowia dla dorosłej części 
mieszkańców Miasta i  Gminy 
Bogatynia.

Wolontariusze PGE w  ca-
łym kraju wspierają m.in. szko-
ły, przedszkola, domy dziecka, 
fundacje na rzecz osób niepeł-
nosprawnych oraz schroniska 
dla zwierząt. Organizują zaję-
cia edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży, remontują sale terapeu-
tyczne i  sale szkolne, zajmują 
się rehabilitacją osób niepełno-
sprawnych, przygotowują pla-
ce zabaw czy organizują wyda-
rzenia sportowe. Z ich pomocy 
skorzysta docelowo kilka tysię-
cy osób w całej Polsce. Wolon-
tariat PGE to wspólny program 
PGE Polskiej Grupy Energe-
tycznej i Fundacji PGE – Ener-
gia z Serca.

Od czerwca br. trwa reali-
zacja 30. zwycięskich projek-
tów w  ramach wolontariatu 
pracowniczego PGE „Poma-
gamy”. Program wolontaria-
tu PGE ma formułę konkur-
su, w  którym zespoły złożone 
z  co najmniej trzech pracow-
ników Grupy Kapitałowej PGE 
zgłaszały swoje inicjatywy pro-
społeczne. Do pierwszej edy-
cji zgłoszono aż 60 projektów, 
z  których Kapituła nagrodziła 
30. Przy ocenie pod uwagę bra-
ne były m.in.: wkład pracy wła-
snej, planowane działania i cel 
projektu. Zwycięskie zespo-
ły otrzymały po 5.000 zł dofi-
nansowania na realizację swo-
ich inicjatyw. Jednym ze zwy-

cięskich projektów był pomysł 
zespołu wolontariackiego pod 
przewodnictwem Doroty Bo-

jakowskiej (KWB Turów), któ-
ra jest prezesem Bogatyńskiego 
Stowarzyszenia „Amazonki”.

Twoje zdrowie w Twoich rękach

Bez tabu o zdrowiu

Najlepsza drużyna z Dolnego Śląska

Sukces turystek 
z Bogatyni
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Podsumowanie kadencji 2010-2014

Wielkie i małe inwestycje
Ostatnie cztery lata to czas wytężonej pracy bogatyńskiego samorządu. Lata 2010-2014 to okres wielkich i małych 
inwestycji, szereg zrealizowanych przedsięwzięć i projektów, ale przede wszystkim poprawa życia mieszkańców. 

Inwestycje drogowe
Wykorzystaliśmy wszelkie możliwości związane z remontem i budową dróg, chodników i miejsc parkingowych.

Służba zdrowia
Dzięki naszej determinacji i konsekwencji mieszkańcy w komfortowych warunkach korzystają z usług medycznych.

Oświata
Sukcesywnie remontujemy nasze szkoły i przedszkola, aby stworzyć najnowocześniejsze i bezpieczne miejsca opieki kształcenia.

Odbudowa po powodzi
Cztery lata temu zmierzyliśmy się z największym wyzwaniem w historii naszego samorządu.
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Bezpieczeństwo sanitarne
Odbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa nowej niecki i linii do segregacji odpadów komunalnych zapewnia nam utrzymywa-
nie cen na tym samym poziomie.

Mieszkalnictwo
Nowe i funkcjonalne mieszkania oraz uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe, a także modernizacja Osiedla Piastow-
skiego to kolejne ważne inwestycje.

Świetlice wiejskie
Wszyscy mieszkańcy zasługują, aby w ich otoczeniu znajdowały się miejsca, w których można się spotkać. Kompleksowo wyposażo-
ne i zmodernizowane  świetlice wiejskie to miejsca szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży.

Sport
Nowe obiekty wraz ze zmodernizowaną bazą sportową wpływają na aktywny i zdrowy tryb życia naszych mieszkańców.
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Wypoczynek i rekreacja
Place zabaw, parki i skwery to miejsca chętnie odwiedzane przez mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia

Bezpieczeństwo i komunikacja
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców nieustannie doposażane są Ochotnicze Straże Pożarne, Policja oraz Straż Miejska, nato-
miast nowe linie autobusowe ułatwiają komunikację.

Rewitalizacja zabytków
Dzięki gminnym dotacjom obiekty architektury sakralnej w naszej gminie odzyskują dawny blask. We wszystkich parafiach wyko-
nano wiele prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych.

Nagrody i wyróżnienia
Działalność bogatyńskiego samorządu jest doceniana i dostrzegana. Gmina Bogatynia otrzymała szereg odznaczeń i wyróżnień
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Kultura 
Oprócz inwestycji zrealizowano także szereg przedsięwzięć kulturalnych, również międzynarodowych oraz o charakterze patrio-
tycznym.

Energia mieszkańców
Niezwykle ważną działalnością samorządu jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. W naszej gminie prężnie działa ponad 
sto stowarzyszeń, klubów, kół.
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W środę 29 października 2014 r. o godz. 16.00 w sali widowisko-
wej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpoczął się VIII Festiwal 
Piosenki Dziecięcej „Jesienny Liść”.

W  Festiwalu wzięło 
udział ponad 150 uczestni-
ków z  przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych oraz szkół z te-
renu Miasta i  Gminy Bogaty-
nia. Dzieci zaśpiewały piosen-
ki tematyczne związane z jesie-
nią. Usłyszeliśmy utwory pełne 
uśmiechu i  jesiennych promie-
ni słonecznych, które przypo-
mniały publiczności zgroma-
dzonej w Bogatyńskim Ośrod-

ku Kultury, że wkroczyliśmy 
w  tę kolorową porę roku. „Je-
sienny Liść” miał charakter 
przeglądu, dlatego też wystę-
py nie podlegały ocenie jury. 
Każdy z uczestników festiwalu 
wraz z opiekunami, oprócz mi-
łej zabawy, otrzymał okolicz-
nościowy dyplom oraz słodki 
upominek, natomiast każda in-
stytucja pamiątkową statuetkę. 
Do zobaczenia jesienią za rok!

VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej

Jesienny Liść
W poniedziałek 27 października w sali widowiskowej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl komediowy z  Wro-
cławskiego Teatru Komedia pt.: „Kolacja dla Głupca”.

Spektakl to zabawna i  nie-
przewidywalna komedia, opo-
wiadająca o  dość nietypowych 
wieczornych spotkaniach gru-
py panów w średnim wieku. Po-
przez cykliczne urządzanie ko-
lacji prowadzą pomiędzy sobą 
misternie uknutą rywalizację, 
polegającą na jak największym 
intelektualnym obnażeniu go-
ścia - kto przyprowadzi najgłup-
szego, wygrywa! Jednak, jak to 

bywa, w wyniku kilku nieprze-
widzianych sytuacji, przedsię-
wzięcie wymyka się spod kon-
troli i  zaczyna żyć swoim, bar-
dzo interesującym życiem, 
wprowadzając nieprzewidzia-
ne zabawne zwroty akcji. Przez 
ponad dwie godziny aktorzy 
z Wrocławskiego Teatru Kome-
dia rozbawili zachwyconą boga-
tyńską publiczność do łez. Spek-
takl obejrzało ponad 400 osób! 
A że teatr jest po to, aby wszyst-
ko było inne niż dotąd, dlatego 
już dziś zapraszamy na kolejne 
spotkania ze sztuką.

Spektakl komediowy w BOKu

Kolacja dla Głupca

W poniedziałek 6 października 2014 r., o godz. 15.00 w sali wido-
wiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, odbył się VIII Między-
narodowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

W  Festiwalu udział wzięły 
osoby niepełnosprawne z  do-
mów opieki, ośrodków, pra-
cowni artystycznych z  Polski, 
Niemiec oraz Czech. Na sce-
nie ujrzeliśmy niecodzienne 
przedstawienia teatralne oraz 
prezentacje wokalne. Obejrze-

liśmy wystawę twórczości pla-
stycznej i rękodzieła artystycz-
nego, która stanowiła nieroz-
łączną część Festiwalu. Uroczy-
ste, pełne niespodzianek chwile 
oraz zewsząd płynąca życzli-
wość wypełniły ten, niebywa-
le oczekiwany, a przez to szcze-

gólny dzień w roku.
Ideą przeglądu jest akty-

wizacja twórcza, promowa-
nie twórczości osób niepełno-
sprawnych oraz wymiana do-
świadczeń pedagogicznych, te-
rapeutycznych i  kulturalnych 
placówek sprawujących pieczę 
nad ich rozwojem artystycz-
nym. Jednak fundamental-
ny cel stanowi integracja osób 

niepełnoprawnych ze środowi-
skiem lokalnym oraz nawią-
zanie i  utrwalanie współpracy 
przygranicznej placówek i  or-
ganizacji pracujących na rzecz 
krzewienia idei zrównywania 
szans.

Wyjątkowość Festiwa-
lu to przede wszystkim pięk-
no i wrażliwość osób niepełno-
sprawnych, to czas i  moment, 
kiedy oczekują wyjścia na sce-
nę… i ta niezapomniana chwi-
la, gdy śpiewają, a  szczęśliwa 
publiczność wtóruje im gło-
śno, bije brawa i uśmiecha się, 
spoglądając ze wzruszeniem. 
Wszystko to, co piękne, pozo-
staje w sercach, w oczekiwaniu 

na kolejny, wyjątkowy Prze-
gląd Twórczości Osób Niepeł-
nosprawnych.

Festiwal to impreza, która 
na stałe wpisała się w kalendarz 
imprez Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury i z roku na rok obej-
muje coraz szerszy krąg uczest-
ników. Tak więc - do zobacze-
nia za rok!

Organizator Festiwalu: Bo-
gatyński Ośrodek Kultury.

Sponsorzy: Urząd Miasta 
i  Gminy Bogatynia, PGE Gór-
nictwo i  Energetyka Konwen-
cjonalna S.A., Rada Osiedla 
nr 1 w Bogatyni. Składamy ser-
deczne podziękowania.

Bogatyński Ośrodek Kultury

Twórczość 
Niepełnosprawnych
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Fragment przdstawienia.

Fragment festiwalu.

Licznie zgromadzona publiczność podczas spektaklu.
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VIII Międzynarodowy  Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
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23. października 2014 r. powitaliśmy gości i publiczność Między-
narodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Se-
niorzy”. Już po raz dziewiąty mieliśmy przyjemność zaprosić wy-
konawców z terenu „Małego Trójkąta” – Hradka nad Nysą, Zit-
tau, Bogatyni oraz dawnego województwa jeleniogórskiego do 
wykonania wokalnych prezentacji scenicznych.

Festiwal muzycznie rozpo-
częła Zakładowa Orkiestra Dę-
ta z KWB Turów pod batutą Je-
rzego Bzowskiego. W  zmaga-
niach konkursowych wzięły 
udział osoby, dla których śpiew 
to pasja wypełniająca wolne 
chwile, pozwalająca na wspól-
ne spotkania i  czynny udział 

w  życiu społeczności lokalnej. 
Uczestnicy propagując ama-
torską działalność artystyczną, 
podarowali publiczności chwi-
leczkę zapomnienia, prezentu-
jąc utwory o  tematyce ludowej 
i folkowej. Usłyszeliśmy kreso-
we i  lwowskie brzmienia, cza-
sami gdzieś zasłyszane, a  czę-

stokroć już zapomniane, a na-
wet nieznane współczesnemu 
pokoleniu. Podczas Festiwa-
lu, specjalnie dla publiczności 
przeprowadzone zostały kon-
kursy, których laureaci otrzy-
mali upominki rzeczowe. Mię-
dzynarodowy charakter Fe-
stiwalu stanowił prawdziwą 
mozaikę kulturową, a  przede 
wszystkim był ważnym ele-
mentem integracji oraz współ-
pracy transgranicznej. W  IX 
Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenkarzy Dojrzałych „Śpie-

wający Seniorzy” wzięło udział 
ponad 250 wykonawców, zaś 
łącznie gościliśmy około 350 
widzów. Prezentacje scenicz-
ne oceniało jury w składzie: Jan 
Szumski – gość specjalny, by-
ły Dyrektor Filharmonii Wro-
cławskiej, Jerzy Bzowski – Ka-
pelmistrz Zakładowej Orkie-
stry Dętej KWB Turów w  Bo-
gatyni, Andrzej Lipko - Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bogatyni. Dokładną listę lau-
reatów znajdą Państwo na stro-
nie www.bok.art.pl.

Podczas obrad Jury widzowie 
obejrzeli program artystyczny 
w  wykonaniu członkiń Sekcji 
Emerytów i Rencistów Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Bo-

gatyni, którego opiekunem jest 
Zofia Werżanowska oraz wy-
stęp zespołu wokalnego Stowa-
rzyszenia IZIS pod przewod-
nictwem Wandy Trojanow-
skiej i opieką artystyczną Marii 
Buczkowskiej.

Patronat honorowy: Bur-
mistrz Miasta i  Gminy Boga-
tynia. Organizator Festiwa-
lu: Bogatyński Ośrodek Kul-
tury. Sponsorzy: Urząd Miasta 
i  Gminy Bogatynia, PGE Gór-
nictwo i  Energetyka Konwen-
cjonalna S.A., Rada Osiedla 
nr 1 w  Bogatyni. Dziękujemy 
pięknie. Do zobaczenia i  usły-
szenia za rok!

IX Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych

Śpiewający Seniorzy

Międzynarodowy Dzień Seniora to święto, które corocznie ob-
chodzone jest na terenie Miasta i Gminy Bogatynia. Niemal ca-
ły październik zapełniony jest spotkaniami oraz uroczystościa-
mi, podczas których do naszych seniorów kierowane są życzenia 
oraz podziękowania.

Jedno z takich spotkań mia-
ło miejsce w środę 22. paździer-
nika w  Klubie Górniczym Ju-
bilat. Spotkanie zorganizowa-

ne przez Górniczy Klub Senio-
ra rozpoczęło się tradycyjnie 
od przemówień. Na początku 
głos zabrała prezes klubu Pa-

ni Krystyna Mania, następnie 
życzenia składali zaproszeni 
goście. Tradycyjnie już całość 
swoim występem uświetnił ze-
spół „Jubilaci”. Kolejne uro-
czyste spotkanie dla seniorów 
miało miejsce 30. października 
w Multifunkcjolnym Centrum 
Trójstyku w  Bogatyni. Odbył 

się wtedy Dzień Seniora or-
ganizowany przez Radę Osie-

dla nr 1. Podczas kilku godzin 
wspaniałej zabawy nie zabra-
kło podziękowań, wspomnień 
i  przede wszystkim wspólnej 
biesiady.

Podczas obu uroczystości 
każdy z  seniorów otrzymał od 
Burmistrza Andrzeja Grzmiele-
wicza płytę „Bogatyńscy Arty-
ści”, na której znajdują się utwo-
ry wykonywane przez zespoły 
ludowe oraz młode talenty.

Takie spotkania to wspania-
ła odskocznia od codzienno-
ści i  niezastąpiona możliwość 
wspólnego spędzania czasu.

Międzynarodowy Dzień Seniora

Dzień Seniora w Bogatyni

IX Międzynarodowy Festiwal Piosekarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”.
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Jak pomóc 
dziecku nie pić? W październiku w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika 

w Bogatyni już po raz dziesiąty odbyły się Szkolne Dni Profilak-
tyki Uzależnień.

Młodzież klas I  uczestni-
czyła w  spotkaniach z  przed-
stawicielem Straży Miejskiej, 
p. Bartłomiejem Soleckim. 
Klasy drugie miały spotkania 
z  przedstawicielem policji, p. 
Michałem Hasiukiem oraz za-
jęcia socjoterapeutyczne z  p. 
Waldemarem Babarowskim, 
dotyczące tematyki dopalaczy. 
Na terenie szkoły pojawiły się 
gazetki dotyczące szeroko ro-
zumianej problematyki uza-

leżnień. Wśród gimnazjalistów 
przeprowadzona została ankie-
ta diagnozująca problematykę 
uzależnień, której wyniki zo-
stały umieszczone na stronie 
internetowej szkoły. Nad cało-
ścią i  przebiegiem Szkolnych 
Dni Profilaktyki Uzależnień 
czuwał pedagog szkolny, pa-
niAnetta Adamska.

Jak co roku podsumowa-
niem Szkolnych Dni Profilak-
tyki Uzależnień był X Literac-
ko-Plastyczny Konkursu o  Te-
matyce Uzależnień. W  tym 
roku szkolnym, z  okazji 10. 
edycji konkursu, gimnazjum 
połączyło swoje siły z  Biblio-
teką Publiczną MiG Bogaty-
nia. W  konkursie mogły brać 

udział wszystkie szkoły pod-
stawowe i gimnazjalne z terenu 
miasta i gminy.

Rozstrzygnięcie konkur-
su i  rozdanie nagród ufundo-
wanych przez Bibliotekę i  Ra-
dę Rodziców PG nr 1 odbyło się 
na terenie Biblioteki Publicznej 
MiG Bogatynia.

Nagrody wręczali dyrek-
tor PG nr 1 p. Elżbieta Brożek 
i dyrektor Biblioteki Publicznej 
MiG p. Adam Balcer.

Poniżej prezentujemy wyni-
ki konkursu:
W kat. szkół gimnazjalnych:
• I miejsce Aleksandra Mizdal 

(Publiczne Gimnazjum nr 1) 
- kategoria plastyczna

• I  miejsce Oliwia Mącz-
ka (Publiczne Gimnazjum 

w  Działoszynie) - kategoria 
literacka

• I  miejsce Katarzyna Pawło-
wicz (Publiczne Gimnazjum 
nr 1) - kategoria literacka

• II miejsce Justyna Dżaman 
(Publiczne Gimnazjum nr 1) 
- kategoria plastyczna

• III miejsce Martyna Pacze-
sna (Publiczne Gimnazjum 
nr 2) - kategoria plastyczna

• wyróżnienie Mateusz Mi-
lewski (Publiczne Gimna-
zjum nr 1) - kategoria pla-
styczna

W kat. szkół podstawowych:
• I  miejsce Nadia Dawidek 

(Szkoła Podstawowa nr 1) - 
kategoria plastyczna

• I  miejsce Tadeusz Łuczak 
(Szkoła Podstawowa nr 3) - 
kategoria plastyczna

• II miejsce Sara Dymarska-
(Szkoła Podstawowa nr 3) - 
kategoria plastyczna

• III miejsce Celina Urbaniak 
(Szkoła Podstawowa nr 3) - 
kategoria plastyczna

• wyróżnienie Krystian Tur-
czyn (Szkoła Podstawowa 
w  Działoszynie) - kategoria 
plastyczna

• wyróżnienie Anna Kuchta 
(Szkoła Podstawowa nr 1)- 
kategoria plastyczna.

Konkurs Literacko-Plastyczny o Tematyce Uzależnień

Szkolne Dni Profilaktyki Uzależnień

 

zaprasza na wystawę 
 

kolekcji drewnianych szkatułek 

Jolanty Bugały 
ręcznie malowanych i zdobionych 

przez Annę Osiecką, absolwentkę 
wydziału Malarstwa Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie. 

 
 

Wystawa dostępna od września do grudnia 2014r. 

Istnieje możliwość zakupu szkatułek. 

Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy w Bogatyni 

zaprasza  
na wystawę  autorską  

„Szklana Kuźnia” 

Ekspozycja będzie dostępna do grudnia 2014 r. 
Istnieje możliwość zakupu prezentowanych prac. 

Magdaleny  
Kuźniarz 

Obserwując dzisiejszą młodzież widzę, że picie alkoholu staje się 
częścią ich obyczajowości. Chyba my dorośli też nie jesteśmy bez 
winy. Co należy robić, aby tym młodym, zbuntowanym ludziom 
pokazać inną drogę, wpoić inne obyczaje?’’

Jeśli chodzi o  oddziaływa-
nie wychowawcze, kształtują-
ce właściwe postawy młodych 
ludzi w  stosunku do alkoho-
lu, to sprawa rzeczywiście nie 
jest prosta. Dyrektor Instytu-
tu Psychologii Zdrowia i Trzeź-
wości dr Jerzy Melibruda opo-
wiadał kiedyś, że gdy zwraca 
się do młodzieży, zaczyna w ten 
sposób: „Wiem, że nie będzie-
cie słuchać tego, co wam mó-
wię, jeśli zaś już posłuchacie, 
to nie będziecie pamiętać, a je-
śli już coś zapamiętacie, to i tak 
będziecie robić odwrotnie, nie 
mniej jednak posłuchajcie’’. 
Myślę, że ten przewrotny wstęp 
ma na celu pobudzenie zain-
teresowania omawianym te-
matem, jednak niesie on także 
wiele prawdy. Otóż dorosłym 
trudno jest oddziaływać w sfe-
rze, o której mówimy, gdyż za-
chowania alkoholowe młodych 
ludzi dzieją się właśnie w opo-
zycji do dorosłego świata, ma-
ją charakter buntu, służą cze-
muś dokładnie odwrotnemu 
niż danie satysfakcji rodzicom 
czy wychowawcom. Poza tym 
dorośli są często sami kiepskim 
nośnikiem propagowanych 
idei, a jeśli chodzi o czynny sto-
sunek do alkoholu, to swoim 
życiem zaświadczą nierzadko, 
jak nie należy postępować. Czy 
w związku z tym nic nie może-
my zrobić? Bynajmniej, są pew-
ne sposoby - o niektórych pisze 
Alicja Parewicz w  książce pt. 
„Jak pomóc dziecku nie pić’’. 
Oto one:
• Naucz się uważnie słuchać 

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

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

• Pomóż dziecku wykształcić 
jasny system wartości. Jasne 
poczucie, co jest dobre, a co 
złe daje odwagę podejmo-

wania samodzielnych decy-
zji i obronę przed negatyw-
nym wpływem otoczenia.

• Pomóż dziecku radzić sobie 
z naciskiem kolegów- ważne 
jest, by rówieśnicy nie by-
li dla twojego dziecka pod-
stawowym punktem opar-
cia i  odniesienia. Dobrze, 
jeśli liczy się również z two-
im zdaniem.

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

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

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

• Przygotuj się do sytuacji, 
w której dziecko wypije - to 
może się zdarzyć. Naucz się 
rozpoznawać oznaki wska-
zujące, że dziecko zaczęło 
eksperymentować z alkoho-
lem. Czy wiesz, na co wyda-
je pieniądze? Wiadomo, że 
dzieci, które dostają za du-
żo pieniędzy często wyda-
ją je na alkohol i  papiero-
sy. Stwórz okazję do tego, 
by mogło o tym powiedzieć 
i  bądź rozważny przy usta-
laniu sankcji. Jeśli się to po-
wtarza, szukaj pomocy.

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

Grzegorz Hryszkiewicz
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4. października br. zakończył się cykl rozgrywek szachowych 
Grand Prix – XIII Mistrzostwa Miasta i Gminy Bogatynia. 99. za-
wodników miało okazję rywalizować o zaszczytny tytuł Mistrza 
Bogatyni. Rozegrano 6 turniejów od stycznia do października 
2014 roku. Do końcowej klasyfikacji wzięto pod uwagę wyniki 
z 5 najlepszych zawodów.

Wyniki w  poszczególnych 
kategoriach:

Grupa A: 1 miejsce – Grześ-
ków Adrian 21,5 pkt, 2 miejsce 
– Domusa Mateusz 19,5 pkt, 3 
miejsce – Czarniecka Aleksan-

dra 18,5 pkt, 4 miejsce – Berna-
szuk Krzysztof 15,5 pkt, 5 miej-
sce – Morawski Kazimierz 15,0 
pkt, 6 miejsce – Marczuk Hu-
bert 14,5 pkt.

Grupa B: 1 miejsce – Pio-

trowski Adrian 32,5 pkt, 2 
miejsce – Jurczak Katarzyna 
29,5 pkt, 3 miejsce – Olszewska 
Wiktoria 24,5 pkt, 4 miejsce – 
Czarniecka Natalia 23,5 pkt, 5 
miejsce – Jarosz Szymon 22,5 
pkt, 6 miejsce – Bojarun Da-
mian 22,5 pkt.

Zwycięzcy grup otrzymali 
pamiątkowe puchary i  nagro-
dy pieniężne. Zawody zorga-
nizował Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji w  Bogatyni. Sędziował 
Waldemar Gałażewski. Orga-
nizatorzy gorąco zapraszają 
wszystkich szachistów na Tur-
niej Szachowy „U styku 3 gra-

nic” w terminie 28 – 30 grudnia 
2014, który rozegrany zostanie 
w  Zespole Szkół z  Oddziała-
mi Integracyjnymi w Bogatyni. 

Turniej jest zgłoszony do FIDE, 
będzie więc możliwość zdoby-
cia kategorii szachowych.

Mistrzostwa Euroregionu Nysa w  Wyciskaniu Sztangi Leżąc na 
stałe wpisały się w kalendarz bogatyńskich imprez sportowych. 
25. października sala widowiskowa Bogatyńskiego Ośrodka Kul-
tury gościła najsilniejszych zawodników z  terenu Dolnego Ślą-
ska i nie tylko.

Do Bogatyni przybyli za-
wodnicy i zawodniczki z takich 
miejscowości jak: Poznań, Oła-
wa, Złotoryja, Głogów, Lubsko, 
Międzylesie, Wałbrzych, Ża-
gań, Zgorzelec, Zawidów i  in-
ne. Zawody rozegrano w  jede-

nastu kategoriach wagowych 
i  wiekowych. Organizatorem 
mistrzostw był Ośrodek Spor-
tu i  Rekreacji w  Bogatyni, Fit-
ness Studio Fit&GymII, Stowa-
rzyszenie Sportowe Gladiator 
oraz Rada Osiedla nr 1. Końco-

wa klasyfikacja w  poszczegól-
nych kategoriach przedstawia-
ła się następująco:
• Kat. Młodzicy: 1. Norbert Si-

miński, 2. Maciej Szpociń-
ski, 3. Dominik Kołakowski

• Kat. Juniorzy 82,5 kg: 1. Pa-
weł Nowak, 2. Maksymilian 
Blinkiewicz, 3. Patryk Duraj

• Kat. Kobiety (open): 1. Mag-
dalena Talarczyk, 2. Paulina 
Lechowicz, 3. Kornelia Rzeź-
nik

• Kat. Seniorzy 75 kg: 1. To-
masz Chrzanowski, 2. Wie-
sław Kiwacki

• Kat. Seniorzy 90 kg: 1. Ma-
teusz Wasilewski, 2. Andrzej 
Juraszek, 3. Paweł Mazur

• Kat. Seniorzy 110 kg: 1. An-
drzej Kocyła (237,5 kg – naj-
większy ciężar zawodów), 2. 
Jerzy Jankowski, 3. Michał 
Rajski

• Kat. Juniorzy +82,5 kg: 1. Ar-
tur Gajewski, 2. Łukasz Gaj-
dulewicz, 3. Bartosz Kemp-
ski

• Kat. Zawodnicy Niepełno-
sprawni: 1. Bartłomiej Rogo-
siński, 2. Artur Gil, 3. Mar-
cin Dunicz

• Kat. Seniorzy 82,5 kg: 1. Ja-

rosław Buczko, 2. Mateusz 
Rufkiewicz, 3. Kamil Ko-
złowski

• Kat. Seniorzy 100 kg: 1. Ad-
rian Markowski, 2. Krzysztof 
Kolera, 3. Marcin Kozłowski

• Kat. Seniorzy +110 kg: 1. Ar-
kadiusz Skrzypczak, 2. Hen-
ry Romanek, 3. Krzysztof 
Halczyk.
Za pomoc związaną z orga-

nizacją Mistrzostw Euroregio-
nu Nysa w  Wyciskaniu Sztan-
gi Leżąc organizatorzy pra-
gną podziękować Burmistrzo-
wi Miasta i  Gminy Bogatynia 
Panu Andrzejowi Grzmiele-
wiczowi, Dyrektorowi Ośrod-
ka Sportu i  Rekreacji w  Boga-

tyni Panu Konradowi Wysoc-
kiemu, Dyrektorowi Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury Pani 
Marcie Stachyrze. Podzięko-
wania kierowane są także do 
Firmy Eltur-Serwis sp. z  o.o., 
Tartaku eko-power Jasna Gó-
ra, Restauracji Jan Golonka, 
Firmy Elektro-Spal elektrona-
rzędzia, Solarium przy ul. Da-
szyńskiego oraz Bogatyńskich 
Wodociągów i  Oczyszczalni 
SA. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za prawdziwą 
sportową rywalizację, podkre-
ślającą zasady fair play. Zapra-
szamy na kolejne zawody roz-
grywane w Bogatyni.

Mistrzostwa Euroregionu w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Zmagania 
najsilniejszych

Rozgrywki szachowe

Grand Prix

4. października 2014 r. bogatyński skatepark oblegany był przez 
miłośników jazdy na deskorolkach. Piękna jesienna pogoda 
sprzyjała zawodnikom, którzy wykonywali przeróżne ewolucje 
i triki. Zawody zorganizowane zostały przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Bogatyni.

Skaterzy rywalizowa-
li w  trzech kategoriach: do 17 
lat powyżej 17 lat i Best Trick. 
Zgromadzona publiczność mo-
gła podziwiać szereg ewolucji 
i  niesamowitych przejazdów. 

Oprócz drużyn z  Bogatyni do 
rywalizacji przystąpili repre-
zentanci z takich miejscowości 
jak: Zielona Góra, Bolesławiec, 
Jelenia Góra, Lwówek Śląski. 
Dla najlepszych organizatorzy 

przygotowali pamiątkowe dy-
plomy, puchary oraz nagrody 
rzeczowe i  finansowe. Końco-
wa klasyfikacja w  poszczegól-
nych kategoriach przedstawia-
ła się następująco:

Kat. Best Trick: I  miejsce 
Kacper Jakóbczyk, II miejsce 
Krzysztof Kozłowski, III miej-
sce Maciej Szewc.

Kat. do 17 lat: I miejsce Da-
niel Żukowski, II miejsce Bar-
tłomiej Hreciński, III miejsce 
Grzegorz Chlastawa.

Kat. powyżej 17 lat: I miejsce 
Kacper Jakóbczyk, II miejsce 
Krzysztof Kozłowski, III miej-
sce Łukasz Stokowski.

Zawody na bogatyńskim skateparku

German 
Skateboarding Jam
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Jak co roku myśliwi z Bogatyni świętowali dzień swojego patro-
na, którym jest św. Hubert. Tegoroczne obchody odbyły się 26. 
października i  były okazją do podziękowań, gratulacji i  wspo-
mnień.

Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Bogatyni. We mszy uczestni-
czyli: burmistrz Miasta i Gmi-
ny Bogatynia pan Andrzej 
Grzmielewicz, radni, myśliwi 
wraz z rodzinami oraz sympa-
tykami łowiectwa, a  także za-
proszeni goście.

Dalsza część uroczystości 
odbyła się w  Multifunkcjonal-
nym Centrum Trójstyku, gdzie 
wspaniała dekoracja sali przy-
ciągała wzrok przybyłych go-
ści. Prezes Koła Łowieckiego 
„Diana” Mariusz Frankiewicz 
przywitał wszystkich zebra-
nych. Podziękował za owocną 
współpracę z Gminą Bogatynia 

i  wręczył burmistrzowi oko-
licznościowy upominek.

W  uroczystościach wzię-
li udział także goście z zaprzy-
jaźnionych stowarzyszeń oraz 
przyjaciele z  czeskich kół ło-
wieckich.

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz wręczył myśliwym dy-
plomy i drobne upominki oraz 
podziękował za dotychczasową 
działalność oraz złożył życze-
nia zdrowia, okazałych trofeów 
oraz wielu lat owocnego kulty-
wowania tradycji i  kultury ło-
wieckiej.

Tego dnia nie zapomnia-
no również o rolnikach, którzy 
zmagają się ze szkodami poczy-
nionymi przez dzikie zwierzę-

ta. Mnóstwo serdecznych słów 
podziękowania za ich posta-
wę skierował do nich burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz oraz pre-
zes Mariusz Frankiewicz.

Uroczystości zakończyły się 

wspólną zabawą oraz degustacją 
przepysznych wyrobów przygo-
towanych przez członków Koła 
Łowieckiego „Diana”. Zebrani 
zachwycali się smakiem wędlin, 
pasztetów i innych smakołyków 
z dziczyzny.

Koło Łowieckie „DIANA” 
powstało w  1947 roku, a  jego 
założycielami byli Władysław 
Rojek, Jan Frankiewicz, Cze-

sław Kisiel, Jan Lipin oraz Mie-
czysław Kałuża. Koło w swojej 
działalności skupia się przede 
wszystkim na: ochronie zacho-
wania różnorodności w  popu-
lacji zwierzyny łownej, ochro-
nie i kształtowaniu środowiska 
naturalnego, kultywowaniu 
tradycji łowieckich oraz współ-
pracy z  samorządem, a  także 
szkołami i przedszkolami.

25. października przyjaciele Iwony Szmid zorganizowali ko-
lejną akcję charytatywną. Wspaniała pogoda, liczne atrakcje, 
a  przede wszystkim chęć niesienia pomocy sprawiły, że miesz-
kańcy Bogatyni chętnie włączyli się w tę inicjatywę.

Tego dnia nie zabrakło kon-
certów lokalnych artystów, po-
częstunku, a także atrakcji dla 
dzieci. Wszystko w jednym ce-
lu! By pomóc pani Iwonie wy-
grać z  ziarnicą złośliwą. Ak-
cję wspomogli: Koło Łowieckie 
„Diana”, Bogatyński Klub Mo-
torowy Cross, Koło Gospodyń 
Wiejskich Działoszyn i  Posa-
da, Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Markocicach, Stowarzysze-
nie Amarylis. Podziękowa-
nia należą się również dla ze-
społów: „Rozmaryn”, „Jubila-
ci”, „Niezapominajki”, „Dzia-
łoszynianki”, „Bogatynianki” 
oraz dziewczyn z grupy wokal-
nej „Yamayka” i solistów, wśród 
których byli Karina Przybylska 
oraz Wojtek Olejarz.

W  akcję wspierania bogaty-
nianki włączył się również bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz, 
który podkreślał, że tylko wspar-
cie wielu środowisk gwarantuje 
powodzenie w zbiórce pieniędzy.

Pomagamy dalej

Przyjaciele dla 
Iwony

Hubertus w Bogatyni

Święto Myśliwych
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W  ramach „zabawy z  języ-
kiem polskim” odbędą się także: 
I  Bogatyński Konkurs Czytania 
Prozy dla Dorosłych – 26. listo-
pada 2014 r. o godz. 17.00 Publicz-

nej Bibliotece w Bogatyni oraz III 
Bogatyński Konkurs Ładnego Pi-
sania - prace należy składać do 18 
listopada 2014 r. w Bibliotece Pu-
blicznej w Bogatyni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w  VI Bogatyńskim Dyktan-
dzie dla Dorosłych o „Złoty Kałamarz” Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Bogatynia. Impreza odbędzie się 22. listopada 2014 r. w sali 
widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Warunkiem uczestnictwa 
jest ukończenie 18. roku ży-
cia i  przede wszystkim chęć 
zabawy z  językiem polskim. 
Jak pokazały lata poprzednie, 

Dyktando cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem i  z  ro-
ku na rok przyciąga coraz wię-
cej chętnych. Podczas V Dyk-
tanda wiele emocji wzbudzały 

wyrazy będące nazwami pta-
ków: ostrygojady i  szczudłaki, 
wydrzyki i nurniki, pokrzewka 
i trzmielojad, biało-czarno-po-
pielata białorzytka, dzierzba 
rudogłowa i burzyk żółtodzio-
by. Jaka będzie VI edycja? Tego 
dowiemy się już 22. listopada. 
Dyktando rozpocznie się o go-
dzinie 11.00, natomiast zapisy 
będą trwały od godz. 10.30.

Organizatorem konkursu 
jest Klub Nauczycielski ”Izis” 
z  Bogatyni oraz Bogatyński 
Ośrodek Kultury. Patronat ho-
norowy obejmie Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia.

Zabawa z językiem polskim

VI Bogatyńskie 
Dyktando

Płyta „Bogatyńscy Artyści” 
w  październiku ujrzała świa-
tło dzienne. Jednak praca nad 
nią rozpoczęła się znacznie 
wcześniej.

Dokładnie tak. W  czerwcu 
tego roku rozpoczęły się pra-
ce nad płytą. „Prace” to może 
za duże słowo. Zawsze powta-
rzam, że wszystko, co dzieje się 
w tym studiu traktuję bardziej 
w kategoriach hobbystycznych. 
Takie też podejście miały oso-
by, które nagrywały, i te, które 
rejestrowały płytę. To, co jest 

najważniejsze, to dobra zaba-
wa i znakomita atmosfera, któ-
re towarzyszyły nagraniom. 
Najczęściej spotykaliśmy się 
w  weekendy. Trzydzieści sześć 
utworów, dwa krążki, szesna-
stu artystów, wspaniali ludzie. 
Dla nich wszystkich to nieza-
pomniane doświadczenie, inne 
niż do tej pory, ponieważ scena 
to nie to samo, co studio. Praca 
przy płycie to również dla mnie 
fantastyczne chwile i  ciekawe 
doświadczenia, choć, poprzez 
wcześniejszą płytę z kolędami, 

szlak miałem troszkę bardziej 
przetarty. Co równie istotne, 
niemal wszystkie utwory by-
ły rejestrowane tutaj, w  studiu 
ArtRadia Bogatynia. Poza stu-
diem nagrywał zespół Rozma-
ryn, Wojtek Olejarz i  Mirella 
Puchowska. Kolejnym bardzo 
ważnym aspektem jest przekrój 
wiekowy. Najmłodsza artystka 
miała bodaj 4 latka, a  najstar-
sza około 70 lat.
Właśnie to, o  czym mówisz 
jest chyba najbardziej istotne 
w  tych płytach. Śpiewają na 

nich artyści, zespoły, widywa-
ni od lat na różnych scenach, 
ale są też tacy, którzy tak na-
prawdę dopiero startują…

Oczywiście. Sporo cza-
su trzeba było poświęcić, aby 
oswoić niektórych artystów 
z  mikrofonem, słuchawkami, 
podkładem muzycznym. Du-
żo pracy, ale tak jak mówiłem 
wcześniej, wszystko na zasa-
dzie dobrej zabawy, wspólne-
go spędzania czasu. Tak wła-
śnie powstał ten krążek. Trzeba 
również wiedzieć, że ten album 
powstał w  studiu radiowym, 
a to przecież nie jest zawodowe 
studio nagrań, ale przy pomocy 
Krzysztofa Wermińskiego, Bo-
żeny Mazowieckiej, Szymona 
Mazowieckiego, Mateusza Za-
wady – wszystko dało się spiąć 
w jedną całość. W studiu trwa-
ła obróbka tych utworów. Na-
stępnie trzeba było je odsłuchi-
wać, zmieniać. Ale wspólnymi 
siłami zrobiliśmy te dwie płyty.
Te płyty to fantastyczna pa-
miątka dla wszystkich arty-
stów, którzy się na niej znaj-
dują. Ale jest to też płyta prze-
znaczona dla wszystkich bo-
gatynian. Śpiewają na niej 
nasi znajomi, członkowie ro-
dzin. Można chyba z  pełną 
odpowiedzialnością mówić 
o wielkim sukcesie.

Oczywiście. To sukces 
przede wszystkim tych arty-
stów. Teraz, kiedy spotykam 
tych wszystkich ludzi gdzieś 
przypadkowo bądź też przy-
chodzą do mnie do studia, 
przyznają, że są bardzo zado-
woleni z tego projektu, niektó-
rzy wysłali te płyty np. za Oce-
an, inni mówią, że ta płyta do-
tarła do rodziny do Niemiec. 
Właśnie o  to chodziło. Ale są 
też takie głosy artystów, że 
mogliby na nowo nagrać jesz-
cze lepiej, poprawić pewne ele-
menty. Pamiętajmy jednak, że 
ta płyta powstawała w warun-
kach nie do końca zawodowych 

i  pewne niedociągnięcia mogą 
się na niej znajdować.
Trzymając w  rękach tę płytę, 
można dostrzec także sposób 
jej wydania. W  100% profe-
sjonalny.

Tak. W  tym miejscu należy 
się ogromny szacunek dla Wy-
działu Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Boga-
tyni. Piotr Grenda zaprojekto-
wał taką okładkę, że można po-
wiedzieć „czapki z głów Drodzy 
Państwo”. Jak wysłałem mate-
riał do Warszawy, to i  tam byli 
pod wielkim wrażeniem „Boga-
tyńskich Artystów”. Mimo tego, 
że przecież tam w stolicy mogła-
by się ona kojarzyć z amatorską 
działalnością naszych zespo-
łów. Jednak profesjonalne po-
dejście każdego z nas sprawiło, 
że ta płyta wygląda tak, jak wy-
gląda. W Warszawie wytłoczyli 
w sumie cztery tysiące krążków, 
bo przecież wydanie jest dwu-
płytowe.
Efekt naprawdę spełnił ocze-
kiwania. Kolejna płyta po 
„Bogatyńskich Kolędach” jest 
już na półkach mieszkańców 
naszej gminy.

„Bogatyńskie Kolędy” to 
pomysł Burmistrza Andrze-
ja Grzmielewicza. Teraz, kiedy 
ruszył temat kolejnego krążka, 
również można było liczyć na 
wsparcie Burmistrza. Tym bar-
dziej, że jest to płyta, która mo-
że być słuchana przez cały rok. 
Kolędy wykorzystujemy w kon-
kretnym okresie, teraz sytuacja 
się nieco zmienia.

Na koniec chciałbym jeszcze 
dodać bardzo ważną rzecz. Jeśli 
jakikolwiek zespół, artysta czy 
też mieszkaniec naszej gminy 
miałby chęć nagrać demo, utwór 
czy też sprawdzić się przed mi-
krofonem - to studio ArtRadia 
Bogatynia stoi otworem. Zawsze 
znajdzie się czas, aby przygoto-
wać takie nagrania.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Rozmowa z Arturem Wieczorkiem – redaktorem naczelnym ArtRadia Bogaty-
nia oraz realizatorem nagrań utworów płyty

Bogatyńscy Artyści

Bogatyńscy
Artyści

Płyta „Bogatyńscy Artyści” powstała pod wpływem zauroczenia twórczością i działal-
nością naszych lokalnych artystów. Pomimo zróżnicowania, łączy ich miłość do muzy-
ki i naszego regionu. Bogatyńscy artyści to ludzie niezwykle kreatywni, żyjący z pasją 
i wielkim zaangażowaniem w życie kulturalne naszej „małej Ojczyzny”.
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Oficjalnie jest ksiądz probosz-
czem w  Bogatyni od 20. paź-
dziernika br. Pewnie nie zdą-
żył ksiądz jeszcze poznać 
miasta i  jego mieszkańców, 
ale proszę opowiedzieć, jakie 
są księdza odczucia?

20. października br., decy-
zją księdza biskupa Zbigniewa 
Kiernikowskiego, Biskupa Le-
gnickiego zostałem mianowa-
ny proboszczem tutejszej para-
fii. Mój poprzednik ksiądz Ka-
zimierz Pracownik przeszedł 
na urlop zdrowotny i tak po 14 
latach pracy w Lubomierzu ja-
ko proboszcz, trafiłem do Bo-
gatyni. Trudno po tak krótkim 
czasie mówić o  nowym miej-
scu, ale spotkałem się tu z du-
żą życzliwością i  uprzejmo-
ścią. Parafianie przyjęli mnie 
z  otwartością serca, a  to dla 
mnie jest bardzo ważne. Jestem 
im bardzo wdzięczny za taką 
postawę. Obserwowałem i  wi-
działem na ich twarzach wy-
razy sympatii. Bardzo się cie-
szę, że zostałem zaakceptowa-
ny i  bardzo mile przyjęty. Nie 
znam jeszcze za bardzo moich 
parafian, ale z  dnia na dzień 
poznaję miasto i  jego miesz-
kańców. Spotkałem się z  Radą 
Parafialną, także księża Wika-
riusze pomagają mi się zado-
mowić i poznawać ludzi i Para-
fię. W Bogatyni byłem kilka ra-
zy, nie były to jednak zbyt dłu-
gie pobyty, które pozwoliłyby 
mi poznać bogatynian. Ostatni 
raz byłem tu z pomocą w roku 
2010, kiedy to Bogatynia dźwi-
gała się po wielkiej powodzi. 
Wiem jednak, że żyją tu ludzie 
z  dużym potencjałem, którzy 
dbają o  swoje miasto, są nie-

zwykle mili, serdeczni i z tego, 
co zaobserwowałem, chodzą do 
kościoła, bowiem już na pierw-
szej Mszy św. 20 X ławki w na-
szym kościele były zapełnio-
ne. Cieszy mnie to ogromnie 
i  z pewnością daje nadzieję na 
dobrą i owocną współpracę.
Z  jakimi uczuciami przyjął 
ksiądz decyzję o  powołaniu 
księdza na proboszcza tutej-
szej parafii?

W  parafii, w  której spędzi-
łem ostatnie 14 lat miałem pod 
opieką aż 5 kościołów. Każdy 
wymagał troski, wysiłku i wie-
le zaangażowania. Od zawsze 
marzyłem o  jednym kościele 
i chyba Ksiądz Biskup odczytał 
moje marzenia i zaproponował 
mi parafię w Bogatyni. Zmiany 
zawsze niosą ze sobą obawę, są 
także dużym wyzwaniem, ale 
również cieszą. Mam nadzie-
ję, że oprócz pracy będę miał tu 
wiele powodów do radości.
Jako nowy proboszcz ma 
ksiądz zapewne wiele planów 
i  zamierzeń. Jakimi prioryte-
tami będzie się ksiądz kiero-
wał?

Chcę kontynuować dzie-
ło mojego poprzednika, a więc 
będę starał się nadal realizować 
rozpoczęte prace remontowe 
przy naszym kościele w  2014 
r. i  następne przewidziane na 
dalsze lata. Na pewno sam bu-
dynek parafialny, plebania też 
wymaga dużego nakładu prac, 
przede wszystkim termomo-
dernizacji, wymiany okien, in-
stalacji CO. Chciałbym, aby 
plebania była domem dla księ-
ży i  budynkiem użytecznym 
dla Parafian. Czeka mnie więc 
dużo pracy i  zaangażowania, 

ale pragnę podkreślić, że wca-
le mnie to nie przeraża. Jestem 
pozytywnie nastawiony i chęt-
nie przystąpię do wszelkich 
zadań przy pomocy Parafian 
i życzliwych ludzi. Szczególnie 
jednak zależy mi na współpra-
cy z  młodzieżą i  dziećmi. Za-
obserwowałem, że na Mszy św. 
jest mało dzieci i  młodzieży. 
Będę starał się zachęcić ich do 
aktywnego uczestnictwa w ży-
ciu naszej parafii. Liczę na po-
moc katechetów i  rodziców. 
Wiem, że tylko wspólne dzia-
łania przynoszą rezultaty, a we 
wszelkich przedsięwzięciach 
ważna jest praca zespołowa. 
Życzę więc sobie, abym spotkał 
tu ludzi, którzy mi zaufają, bę-
dą wspierali i aby pragnęli zro-
bić dla naszej wspólnoty para-
fialnej jak najwięcej.
Przybył ksiądz do nas z Lubo-
mierza, proszę nam opowie-
dzieć o  sobie, o  swoich ko-
rzeniach, o pracy duszpaster-
skiej.

Urodziłem się 11 lipca 1963 
roku w  Strzegomiu, tam też 
ukończyłem szkołę średnią 
i po zdaniu matury w 1984 ro-
ku wstąpiłem do Metropolital-
nego Wyższego Seminarium 
Duchownego we Wrocławiu. 
19. maja 1990 roku przyjąłem 
święcenia kapłańskie z  rąk ks. 
kardynała Henryka Gulbino-
wicza w  kościele parafialnym 
św. Ap. Piotra i Pawła w Strze-
gomiu wraz z trójką moich ko-
legów z rodzinnego miasta. Na 
pierwszą parafię jako wikariusz 
zostałem skierowany do Le-
gnicy i  tam rozpocząłem pra-
cę kapłańską w parafii św. Trój-
cy. Po podziale parafii św. Trój-

cy od 1 września 1990 roku zo-
stałem wikariuszem w  parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa na legnickim osiedlu Pieka-
ry. W czerwcu 1994 roku prze-
niesiono mnie do parafii św. 
Maksymiliana Kolbe w  Lubi-
nie, gdzie pełniłem funkcję wi-
kariusza i  katechety w  szkole. 
W  1997 roku decyzją Biskupa 
Legnickiego zostałem skiero-
wany do parafii Najświętszego 
Ciała i  Krwi Chrystusa w  Bo-
lesławcu i  to był mój ostatni 
wikariat bowiem w  dniu 6 li-
stopada 2000 roku Biskup Le-
gnicki Tadeusz Rybak, w dzie-
siątą rocznicę mojego kapłań-
stwa, ustanowił mnie probosz-
czem w parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i św. 
Maternusa w Lubomierzu. Dzi-
siaj po 14 latach mojego poby-
tu w Lubomierzu jestem w Bo-
gatyni i tym samym rozpoczy-
nam nowy etap w mojej drodze 
duszpasterskiej. W ciągu ponad 
24-letniej posługi kapłańskiej 
pełniłem funkcję Wicedzieka-
na Dekanatu Lwówek Śląski 
oraz zostałem mianowany Ka-
nonikiem Kapituły Krzeszow-
skiej. W  2010 r. zostałem od-
znaczony przez Ministra Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowe-
go Złotą Odznaką „Za troskę 

o  ochronę zabytków”. Jestem 
zupełnie zwyczajnym księ-
dzem, lubię porządek, punk-
tualność, poukładane sprawy 
duszpasterskie dotyczące życia 
duchowego i  materialnego Pa-
rafii. Lubię książki, podróże, 
w zimie narty, mam przyjaciół.

Funkcja proboszcza tutej-
szej parafii to dla mnie kolej-
ne doświadczenie i  wyzwanie. 
Muszę poznać swoich Para-
fian i  chciałbym, aby Oni po-
znali mnie. Pragnę podkreślić 
raz jeszcze, iż jestem otwarty 
na wszelkie sugestie, na bez-
pośredni kontakt, na rozmowy, 
na dialog i  współpracę. Mo-
że zbyt często się na razie nie 
uśmiecham, ale to tylko pozo-
ry – z natury jestem pogodnym 
optymistą i wierzę, że tak wła-
śnie będą mnie postrzegać moi 
Parafianie. Chciałbym skorzy-
stać z  okazji i  za pośrednic-
twem Biuletynu przekazać Pa-
rafianom i  wszystkim miesz-
kańcom Miasta i  Gminy Bo-
gatynia serdeczne pozdrowie-
nia i wielkie podziękowania za 
życzliwość i  wsparcie. Bóg za-
płać.
Życzymy pomyślności w  re-
alizacji wszelkich zamierzeń. 
Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z ks. Ryszardem Trzósło, nowym proboszczem parafii św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Bogatyni

Przyjęli mnie 
z otwartością serca...

23 października w  bogatyńskim magistracie odbyła się konfe-
rencja poświęcona podsumowaniu polsko-niemieckiej współ-
pracy w  ramach realizacji projektu Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 352 i S 146 będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu.

W  spotkaniu uczestniczyli: 
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego Cezary Przybylski, 
Dyrektor DSDiK we Wrocławiu 
- Leszek Loch oraz Burmistrz 
Bogatyni Andrzej Grzmiele-
wicz, a  także przedstawicie-

le stron Czeskiej i  Niemieckiej, 
w  tym Wiceburmistrz Zittau 
Michael Hiltscher. Spotkanie 
rozpoczął Burmistrz Grzmiele-
wicz, który przypomniał o prio-
rytetach samorządu Bogatyni, 
jeśli chodzi o  drogi wojewódz-

kie, a  mianowicie kontynuacja 
modernizacji drogi 352 (Zato-
nie-Bogatynia) oraz komplek-
sowa przebudowa drogi 354 
(Zatonie-Sieniawka). Następnie 
głos zabrał Dyrektor DSDiK Le-
szek Loch, przybliżył zebranym 
etapy przygotowania i  budowy 
drogi wojewódzkiej nr 352 na 
trasie Radomierzyce – Zatonie.

Uczestnicy konferencji 

zgodnie stwierdzili, iż zarówno 
strona polska, jak i niemiecka, 
zamierzają wspólnie pozyski-
wać środki i  prowadzić inwe-
stycje drogowe również w  no-

wym okresie programowania 
2014 – 2020.

W  celu zainicjowania prac 
nad wspólnymi projektami, sy-
gnowany został list intencyjny.

Plany remontowe dróg wojewódzkich

Konferencja DSDiK
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Ks. Ryszard Trzósło, proboszcz parafii  
św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni.
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Turniej to efekt kilkuletniej współpracy między Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci - Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej w Bogatyni a „Lebenshilfe” Görlitz. Plan działań na 
2014 rok przewidywał sportowe emocje, ale dopiero zgoda pa-
na burmistrza na objęcie patronatem tego turnieju dała nadzie-
ję na to, że będzie to spotkanie szczególne. Ponad pięćdziesięcio-
osobowa grupa wybrała dwie 16-osobowe drużyny. Zawodnicy 
w koszulkach z logo „Lebenshilfe” i z herbem Bogatyni rywalizo-
wali o puchar.

Opiekunami grup zgodzi-
ły się zostać zaproszone na tur-
niej panie: Olimpia Stanaszek 
- Naczelnik Wydziału Orga-
nizacyjno - Prawnego i  Iwona 
Czajkowska - Naczelnik Wy-
działu Współpracy Regional-
nej i  Transgranicznej. Kibice 
podziwiali ogromne zaangażo-
wanie graczy, którzy brak do-
świadczenia nadrabiali zapa-
łem i chęcią zwycięstwa. Szcze-
gólna pochwała należy się go-
spodarzom kręgielni, którzy 
umożliwili grę również oso-

bom na wózku inwalidzkim. 
Specjalna rynna pozwala na 
grę również tym, którzy teore-
tycznie grać nie mogą. Wielkie 
dzięki! Nadwątlone siły moż-
na było podreperować owoco-
wym poczęstunkiem lub na-
pojem, ale gra była najważniej-
sza. Po rozgrywce nastąpił czas 
obiadu. Dopiero po obliczeniu 
punktów pan burmistrz ogłosił 
zwycięską drużynę. W  I  Mię-
dzynarodowym Turnieju zwy-
ciężyła grupa „Lebenshilfe”. 
Wśród wiwatów i okrzyków ra-

dości, pan burmistrz wręczył 
puchar szczęśliwym graczom, 
a  pozostali uczestnicy spotka-
nia otrzymali niespodziankę 
- nagrodę pocieszenia, pięk-
ne okolicznościowe breloczki. 
Miłym akcentem była symbo-
liczna chwila wymiany koszu-
lek i  sportowe podziękowanie 
za grę.

Organizatorzy podziękowa-
li panu burmistrzowi i paniom 
opiekunkom wręczając kom-
pozycje kwiatowe wykonane 
przez osoby niepełnosprawne. 
Na zakończenie czekała słod-
ka niespodzianka - tort, który 
ufundował pan burmistrz An-
drzej Grzmielewicz. Uroczy-
ście pokrojony przez przedsta-
wicielki obu drużyn smakował 
wyśmienicie i  troszeczkę osło-
dził porażkę drużynie TPD. 
Przed rozstaniem dziękowano 
sobie wzajemnie i postanowio-
no spotkać się za rok na II Tur-
nieju.

Organizatorzy dziękują pa-
nu burmistrzowi za objęcie Pa-

tronatem Turnieju, ufundo-
wanie Pucharu, nagród i  tor-
tu, pomoc w transporcie grupy 
z  „Lebenshilfe” oraz za wszel-

kie decyzje, które pomogły 
w przygotowaniu turnieju.

Emilia Kurzątkowska

Sportowa rywalizacja

Walka o puchar

Po raz trzynasty w Kopaczowie spotkali się byli i obecni miesz-
kańcy przygranicznych miejscowości, Kopaczowa i Oldrichova.

W  sobotnie popołudnie ze-
brani spotkali się na moście 

granicznym, po czym, w  uro-
czystym pochodzie w  asy-

ście mażoretek z  Czech, prze-
szli pod pomnik, gdzie głos 
zabrali przedstawiciele samo-
rządów trzech państw, a  tak-
że zaproszeni goście. W  dal-
szej części Burmistrzowie Bo-
gatyni, Hradka nad Nysą i Zit-
tau złożyli kwiaty pod obeli-
skiem i tradycyjnie już wkopali 
drzewko. Uroczystości w  dal-
szej części przeniosły się do Ko-
ścioła pw. Św. Józefa w  Kopa-
czowie, gdzie uczestnicy spo-
tkania w  modlitwie ekume-
nicznej prosili o pokój.

Uroczystość Europejskie-

go Odpustu uświetniły Pocz-
ty Sztandarowe Związku Sybi-
raków Koła z Bogatyni, Związ-
ku Kombatantów RP i  Byłych 
Więźniów Politycznych Koła 
Miejsko-Gminnego w  Bogaty-
ni, a także Publicznego Gimna-
zjum nr 1 im. Mikołaja Koper-

nika w Bogatyni.
Sołtys Kopaczowa Mirosław 

Nowak składa podziękowania 
paniom ze Stowarzyszenia Ak-
tywistek z  Pogranicza za przy-
gotowanie ciast i  poczęstunku 
oraz wszystkim zaangażowa-
nym w organizację uroczystości.

Modlitwa ekumeniczna w Kopaczowie

Europejski odpust

Jesienna słoneczna aura, fantastyczna atmosfera i  przede 
wszystkim uśmiech na twarzach ludzi. Tak w dużym skrócie moż-
na scharakteryzować uroczystość odpustową, która odbyła się 
w niedzielę, 26. października w sołectwie Wyszków-Wolanów.

Uroczystość rozpoczęła się 
o godzinie 12.00 od mszy świę-
tej, podczas której księża zazna-
czali, jak ważne są takie spotka-
nia i  jak wiele dają mieszkań-
com sołectwa. Po nabożeństwie 
głos zabrał pan sołtys Stani-
sław Stasiwolak oraz zaprosze-

ni goście, którzy podziękowali 
mieszkańcom Wyszkowa i Wo-
lanowa za przybycie, życząc tym 
samym dobrej i  radosnej zaba-
wy. Jednym z  bardzo ważnych 
elementów spotkania były tak-
że życzenia dla Pani Zofii Że-
glin, która świętowała jubile-

usz 95. urodzin. Po części ofi-
cjalnej przyszedł czas na poczę-
stunek i zabawę. Na wszystkich 
przybyłych czekały pyszne cie-
płe dania oraz wata cukrowa, 

popcorn i kiełbaski z grilla. Sło-
neczna pogoda pozwoliła po-
nadto na kilka godzin muzycz-
nej, wesołej zabawy.

Odpust w sołectwie Wyszków-Wolanów

Dobra zabawa 
i atmosfera
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Tytułowe hasło nawiązuje do gry planszowej, która była jednym 
z elementów warsztatów ekologicznych w Bogatyni zorganizo-
wanych przez Fundację Ekologiczną ARKA. Pomysł przeprowa-
dzenia warsztatów o tematyce ekologicznej wyszedł z  inicjaty-
wy Wydziału Ochrony Środowiska i  Zagospodarowania Prze-
strzennego i okazał się bardzo trafny.

W dniu 10. października bo-
gatyński park im. C.A. Preibi-
sha przez ponad 6 godzin tęt-
nił życiem. W  warsztatach 
wzięło udział blisko 400 dzieci 
z przedszkoli i szkół podstawo-
wych z terenu całej gminy. Ce-
lem akcji jest promowanie cie-
kawych sposobów prowadzenia 
edukacji ekologicznej. W  tym 
roku koncentrujemy się na te-
matyce ograniczania odpadów 
i ich właściwej segregacji, zgod-
nie z wprowadzonym w naszej 
gminie modelem gospodar-
ki odpadami komunalnymi. 
Dzieci brały m.in. udział w grze 
planszowej pod hasłem „Segre-
gujesz - Zyskujesz”, w której ry-
walizujący ze sobą uczestnicy 
poruszali się po dużej planszy 
w  plenerze, odpowiadając jed-
nocześnie na pytania. Tema-
tyka zagadek była ekologicz-
na - związana z  problematyką 
selektywnej zbiórki odpadów 
oraz ich recyklingiem.

Decyzje jury - powołane-
go przez Fundację Ekologicz-
ną Arka - zostaną ogłoszone do 
dnia 1 grudnia 2014 r.

Warsztaty ekologiczne dla dzieci

Segregujesz 
- Zyskujesz

Zespół wokalny Yamayka, działający w  Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury - Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 2, pod przewodnic-
twem Pani Bożeny Mazowieckiej został zaproszony do udziału 
w  warsztatach wokalno - muzycznych zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie „Motyl” i  Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, przy współorganizacji wrocławskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki.

Warsztaty odbywały się mię-
dzy 23. a  28. października br. 
w  Szczawnie Zdroju i  zwień-
czone były Koncertem Integra-
cyjnym w  Centrum Kultury 
Wrocław Zachód. Do uczest-
nictwa w projekcie zaproszono 

wszystkich laureatów i  finali-
stów tegorocznej 3. Edycji Dol-
nośląskiej Ligi Talentów, w któ-
rej to finale znalazła się Pani 
Bożena Mazowiecka. Sześcio-
osobowy skład zespołu Yamay-
ka (Bożena Mazowiecka, Iza-

bela Wieczorek, Agata Jure-
wicz, Karolina Gowin, Klara 
Kisiel i  Szymon Mazowiec-
ki) przez pięć dni warsztatów, 
pod pilnym okiem instruktorki 
śpiewu – Pani Agnieszki Krauz 
Nabielec, (która jest jednocze-
śnie solistką i dyrygentką Kra-
ków Gospel Choir), przy akom-
paniamencie zespołu Symbol-
lika Band, opracowała cztery 
utwory wyśpiewane wspólnie 
z  ponad pięćdziesięcioosobo-
wą grupą uczestników 28. paź-
dziernika podczas koncertu we 
Wrocławiu. Ponadto w  ciągu 
niespełna dwugodzinnej im-
prezy wokaliści występowali 
również solo. Koncert popro-
wadziła Joanna Brodzik i reży-
ser finału GaleriON-a, będący 
jednocześnie prezesem Stowa-

rzyszenia „Motyl”, działające-
go na rzecz integracji i aktyw-
ności artystycznej dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej - Pan 
Jerzy Karmiński.

Zachwycone tłumy gości, 
usatysfakcjonowani artyści, 
wdzięczni za nowe doświad-
czenia wokalne i  emocjonal-

ne oraz dumni organizatorzy 
przedsięwzięcia to wielki suk-
ces inicjatywy, która głęboko 
zapadnie w  pamięci nie tylko 
uczestników. Zespół wokalny 
Yamayka składa serdeczne po-
dziękowania organizatorom za 
możliwość uczestnictwa w  tak 
niezwykłym przedsięwzięciu.

GaleriON & DOLITA – RAZEM jest WPORZO

Yamayka na 
warsztatach

19 października br. w Opolu odbyły się Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim. Jest to najważ-
niejsza impreza sportowa roku dla 11 i 12-latków trenujących Ta-
ekwondo. Nie mogło więc zabraknąć zawodników bogatyńskie-
go Klubu Sportowego GROM.

Młodzi sportowcy zaprezen-
towali swoje umiejętności na 
najwyższym poziomie i  dzię-
ki temu zdobyli w swoich kate-

goriach wagowych aż 8 medali. 
Na podium stanęli:
• Oliwier Majewski - złoty me-

dal w walkach oraz złoty me-

dal w poomse,
• Michał Drozdek - złoty me-

dal w  dwuboju i  srebro 
w walkach,

• Patryk Mróz - złoty medal 
w walkach i brązowy medal 
w poomse,

• Małgorzata Parada - srebr-
ny medal w walkach i srebr-
ny medal w poomse.
Zadowolenia i dumy z osią-

gnięć swoich podopiecznych 
nie kryje trener Paweł Darłak. 
Cieszy się, że rozrasta się gro-
no medalistów i z roku na rok 
przybywa młodych, ambitnych 
sportowców.

Klub Sportowy „Grom”

Bogatynianie 
na podium
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Obchody Święta Chleba organizowane są w  Działoszynie od 
wielu lat. Gospodarzem tych spotkań jest prężnie działające Ko-
ło Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem pani Ireny Siemier-
nik. W tym roku spotkanie obyło się 10. października w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Co roku spotkanie to cieszy 
się dużą popularnością, uczest-
niczą w  nim osoby zaprzyjaź-

nione i  współpracujące z  ko-
łem, samorządowcy, duchow-
ni, koleżanki z  Czech, a  także 

mieszkańcy Działoszyna. Ideą 
tego święta jest uszanowanie 
pracy rolnika, ale także chleba, 
który dosłownie i symbolicznie 
stanowi podstawę życia każ-
dego człowieka. Impreza przy-
bliża bogatą tradycję piekar-
nictwa. Tego dnia swoje wyro-
by prezentują lokalne piekar-
nie, wśród nich m.in. piekarnia 
Działoszyn. Podczas spotkania 
burmistrz Andrzej Grzmiele-
wicz podziękował za dotych-
czasową współpracę, a  także 
przygotowanie tego wspaniałe-
go święta.

Celem było pokazanie do-
brego, polskiego pieczywa, któ-
re tworzone jest według sta-
rych, dobrych i  sprawdzonych 
receptur.

Koło Gospodyń Wiejskich w Działoszynie

Tradycyjne święto 
chleba

W  czasie wernisażu wystawy plastycznej pt. „Kompozycje Je-
sieni”, 21. października 2014r. w świetlicy Domu Kultury przy ul. 
Ogrodowej 2 Bogatynia-Zatonie, miało miejsce niezwykłe wyda-
rzenie florystyczne. Florystka Pani Urszula Warchał, właścicielka 
Dekoratorni Bukieciarsko - Florystycznej Kwiatowe Inspiracje, 
zaprezentowała przepiękne stroiki jesienne.

Nawiązując do tematu prze-
wodniego wystawy, pani Ur-

szula przygotowała dla widzów 
wiele ciekawych propozycji, 

wykorzystując głównie „dary 
jesieni”. Po raz pierwszy miesz-
kańcy naszego osiedla mieli 
okazję dokładnie zobaczyć, jak 
powstają niesamowite aranża-
cje kwiatowe lub stroiki deko-
racyjne. Różne formy kompo-
zycjne i  ciekawe rozwiązania 
techniczne dla wielu uczestni-
ków pokazu były mocno inspi-
rującą lekcją florystyki. Już dziś 
serdecznie zapraszam wszyst-
kich chętnych do udziału w ko-
lejnych wystawach i  konkur-
sach plastycznych organizowa-
nych przez nasza placówkę.

Wernisaż wystawy oraz pokaz florystyczny

Kompozycje 
jesieni

Pożegnaliśmy Annę Janek, prezes bogatyńskich Diabetyków
3 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni rodzina, przyjaciele i znajomi oraz członkowie Koła Polskiego Stowa-

rzyszenia Diabetyków w Bogatyni pożegnali Annę Janek-wieloletnią prezes bogatyńskich Diabetyków, która odeszła w dniu 30 
października 2014 roku.

Działalność Ani Janek wniosła bardzo dużo w życie bogatyńskich diabetyków. To ona  organizowała spotkania i akcje. Ak-
tywizowała, integrowała i z ogromnym zaangażowaniem dbała o sprawy Koła. Całe swoje serce wkładała i oddawała w działal-
ność społeczną. Była osobą wesołą, energiczną i niezwykle pracowitą. Chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą, dba-
ła o każdy szczegół i dla każdego miała dobre słowo. To dzięki jej pomysłom i zaangażowaniu bogatyńskie Koło rozwijało się, a 
my chętnie korzystaliśmy z różnorodnych wyjazdów czy też spotykań. Była nie tylko panią prezes, ale również wspaniałą kole-
żanką. Jej niespodziewane odejście sprawiło nam ogromny smutek i żal. Ania na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci!

Członkowie bogatyńskiego Koła Diabetyków
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W dniach od 25.09 do 28.09 br. pięćdziesięcioosobową grupą  na-
wiedziliśmy miejsca święte w: Trzebnicy, Kaliszu, Licheniu, Łowi-
czu, Niepokalanowie, Osuchowej koło Warszawy, Sokółce i Kod-
niu położonym nieopodal wschodniej granicy Polski. 

Odpowiedzialna za piel-
grzymkę Marianna Urban do-
łożyła starań, by podczas po-
dróży było jak najwięcej mo-
dlitwy, zwłaszcza różańco-
wej. Śpiewaliśmy pieśni religij-
ne, obejrzeliśmy filmy o istocie 
i cudzie Eucharystii, film „Ma-
ria z  Nazaretu” oraz wysłu-
chaliśmy pięknego oratorium 
stworzonego przez Zbigniewa 
Książka. Marianna przekaza-
ła nam krótkie informacje do-
tyczące poszczególnych miejsc 
kultu, a  także rozprowadzane 
były modlitewniki i książki re-
ligijne. Każdego dnia uczestni-
czyliśmy we Mszy Świętej spra-
wowanej w naszej intencji. 

Pierwszą miejscowością, do 
której się udaliśmy była Trzeb-
nica. Znajduje się tam sanktu-
arium ku czci św. Jadwigi Ślą-
skiej, księżnej Śląska. Jej dwór 
słynął z  karności i  dobrych 
obyczajów, a  językiem obo-
wiązującym był język polski. 
Księżna Jadwiga znana była 
z niezwykłej pobożności, poko-
ry i skromności, a w swym ży-
ciu dość mocno doświadczyła 
tajemnicy krzyża. Była współ-
twórczynią chrześcijańskiej 
Europy, stworzyła imponują-
cy i  efektywny system opieki 
społecznej dla chorych, bied-
nych i opuszczonych. Sama ży-
ła skromnie, chodziła w  pod-
niszczonej odzieży. Patronka 
pokoju, przepełniona duchem 
Ewangelii, bardzo ukochała lud 
śląski.

Znamienne jest, że papież 
Jan Paweł II został wybra-
ny na Stolicę Piotrową dnia 
16 X /1978r/, kiedy to w  pol-
skich kościołach czcimy tego 
dnia właśnie św. Jadwigę Ślą-
ską. Zwłaszcza teraz, kiedy Pol-
ska jest w UE, święta ta przeka-
zuje nam misję szerzenia poko-
ju, pojednania, miłości bliźnie-
go, budowania życia społeczne-
go opartego na Ewangelii.

Następnie nawiedziliśmy 
sanktuarium św. Józefa w  Ka-
liszu, w  którym znajduje się 
cudowny, słynący łaskami ob-
raz Świętej Rodziny. Początki 
kultu sięgają 1670r. Jan Paweł 
II tutaj zawierzył św. Józefowi 
wszystkie polskie rodziny oraz 
sprawę ochrony życia nienaro-
dzonych.

Kolejnym uświęconym 

miejscem jest Licheń z  bazy-
liką licheńską, która została 
zbudowana na planie krzyża, 
a  prowadzą do niej 33 stopnie 
nawiązujące do lat życia  Pana 
Jezusa na ziemi. Stojąc u  pro-
gu bazyliki uderza jej wielkość 
i piękno wnętrza.

Następny na trasie był Ło-
wicz i Kolegiata Łowicka, gdzie 
Mszę Św. odprawił za nas ks. 
Biskup Józef Zawitkowski. 
Człowiek niezwykły, erudyta, 
poeta, a  przy tym ciepły, ser-
deczny, prawdziwy Tata. Autor 
wielu książek i  głosiciel wier-
szowanych homilii, przepo-
jonych ogromną wiarą i  umi-
łowaniem Ojczyzny. Specjal-
nie dla nas przygotował homi-
lię, w  której swoim charakte-
rystycznym, ciepłym głosem, 
wyrecytował na pamięć spory 
fragment  z „Chłopów” W. Rey-
monta. Na przykładzie Boryny 
ukazał nam umiłowanie ziemi 
ojczystej, jak trzeba o nią dbać, 
chronić, by jej nie utracić, ile 
trudu trzeba włożyć, by cieszyć 
się dobrymi plonami. Wskazał 
na podobieństwo umiłowania 
ziemi ojczystej z  wiarą, gdyż 
nie wystarczy tylko wierzyć. 
Wiarę trzeba pielęgnować, 
strzec, pogłębiać, modlić się, by 
zaowocowała przemianą serc 
i  obfitowała w  dobre uczyn-
ki. Bardzo dziękujemy ks. Bi-
skupowi za serdeczne przyjęcie 
nas, modlitwę i życzymy zdro-
wia oraz jeszcze wielu łask Bo-
żych w służbie Bogu, Kościoło-
wi i Ojczyźnie. 

Niepokalanów to kolejny 
etap pielgrzymki. Niesamo-
wite przeżycie, że właśnie tu-
taj żył i  pracował św. Maksy-
milian Maria Kolbe. Po Mszy 
Świętej obejrzeliśmy Panoramę 
Tysiąclecia, /z piękną narracją/, 
w której przed naszymi oczami 
przewijały się wielkie postacie 
z dziejów ojczyzny.

Wreszcie Osuchowa, na-
wiedzenie sanktuarium Mat-
ki Bożej Królowej Polski. Roz-
wój kultu maryjnego rozpo-
czął się tu w 1910r., w związku 
z  prywatnymi objawieniami, 
które miały wielu naocznych 
świadków. Bardzo poruszy-
ła mnie homilia ks. Probosz-
cza. Mówił o tym, że z ust na-
szych płyną przeważnie same 
prośby, rzadko podziękowania 

za otrzymane łaski. Te proś-
by są jak najbardziej wskaza-
ne i  każdy oczekuje, że zosta-
ną wysłuchane, ale czy spełnia-
my prośby Matki Najświętszej 
o  codzienne odmawianie ró-
żańca, by pomóc Jej uratować 
świat przed zniszczeniem? Na 
weselu w Kanie Jezus na proś-
bę Matki uczynił pierwszy cud. 
Przedtem jednak powiedzia-
ła do sług:  „uczyńcie wszystko 
cokolwiek wam powie” i słudzy 
posłuchali Jezusa, napełniając 
stągwie wodą. Czy my wypeł-
niamy wszystkie Boże przyka-
zania, czy słuchamy Pana Jezu-
sa?

W  kościele otrzymaliśmy 
obrazki z  wizerunkiem Matki 
Bożej Osuchowskiej. Na dru-
giej stronie  naklejony był frag-
ment  tkaniny lnianej, który  
zabraliśmy ze sobą wędrując 
z modlitwą różańcową  do po-
bliskiego lasu w Puszczy Białej. 
Znajduje się tam stara, drew-
niana kapliczka z wizerunkiem 
Matki Bożej Osuchowskiej, 
upamiętniająca niezwykłe wy-
darzenia. Przykładaliśmy frag-
ment  tkaniny do tego wize-
runku, ponieważ Maryja obie-
cała, że kto z wiarą przyłoży go 
do swego ciała  /lub innej oso-
by/, zostanie w  cudowny spo-
sób uleczony nawet z  najcięż-
szej choroby. W  pobliżu ka-
pliczki nabieraliśmy wodę, któ-
ra również ma cudowną moc 
uzdrawiającą. W tym  miejscu 
widzieliśmy niezwykłe zjawi-
sko. Słońce zaczęło przybierać 
różne barwy: zielone, czerwo-
ne, niebieskie, różowe. Wszy-
scy staliśmy zaskoczeni i  pa-
trzyliśmy, bo nikt z nas czegoś 

podobnego nie widział. Byli-
śmy szczęśliwi, jakby przygo-
towani do nawiedzenia miejsca 
cudu eucharystycznego.

Sokółka była kolejnym 
punktem na szlaku naszej piel-
grzymki. Tu właśnie nieznana 
substancja na konsekrowanej 
Hostii okazała się być fragmen-
tem mięśnia ludzkiego serca 
w agonii - wykazały to badania 
patomorfologiczne. Cząstka 
Ciała Pańskiego wystawio-
na jest w  kustodii w  kościele 
św. Antoniego, w kaplicy Mat-
ki Bożej Różańcowej. Uczestni-
czyliśmy w bardzo licznej pro-
cesji ulicami Sokółki, adorując 
Krzyż Święty, a później w cało-
nocnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Nazajutrz odpra-
wiona została uroczysta Msza 
Św., transmitowana przez Te-
lewizję Trwam. Kustodia z cu-
downą hostią niesiona była po 
przepięknym dywanie ułożo-
nym z  kwiatów przez miesz-
kańców Sokółki. Dotychczas 
zgłoszono osiem uzdrowień fi-
zycznych. Modlitwa nie zawsze 
jednak działa automatycznie, 
bo skoro Bóg dopuszcza cho-
robę i cierpienie, to jest w tym 
jakiś sens, może własne uświę-
cenie, a może uświęcenie kogoś 
innego. Zapewne najwięcej jest 
uzdrowień duchowych, kie-
dy to ludzie po bardzo długiej 
przerwie przystępują do Sakra-
mentu Pojednania.

Jeszcze tego samego dnia po-
jechaliśmy do Kodnia, w  któ-
rym znajduje się sanktuarium 
Matki Bożej Kodeńskiej - Kró-
lowej Podlasia i Matki Jedności 
i Pojednania. Przybyła do Kod-
nia z Watykanu i króluje tu od 
ponad 380 lat.  Przedziwne lo-
sy cudownego obrazu opisa-
ne są w  książce „Błogosławio-
na wina”. Pośród kodeńskich 
relikwii znajduje się głowa św. 

Feliksa, papieża i  męczenni-
ka z  III wieku, za wstawien-
nictwem którego każdy z  nas 
upraszał sobie specjalne bło-
gosławieństwo w różnych spra-
wach. Obejrzeliśmy też nie-
zwykłe pamiątki przywiezione 
z  misji  przez księży Oblatów 
w Muzeum Misyjnym.

Wieczorem wyruszyliśmy 
w  drogę powrotną. Marian-
ka odczytała też list ks. Ada-
ma Skwarczyńskiego, w  któ-
rym apeluje, byśmy podjęli mo-
dlitwę za nieprzyjaciół naszych 
i stali się prawdziwymi ucznia-
mi Chrystusa. „Jestem całko-
wicie przekonany, że nawet 
niewielu ludzi - aby tylko gor-
liwych i  wytrwałych - nieko-
niecznie całe miliony - może 
wyrwać piekłu jego łup, które-
mu na imię Polska!!!”. List ten 
można odszukać w  Internecie 
(Modlitwa za Polskę).

Dużo mówiliśmy też o tym, 
jak bardzo ważnym warun-
kiem w  rozwoju życia ducho-
wego jest wola przebaczenia so-
bie i tym, którzy nas zranili.

Myślę, że pielgrzymka 
umocniła nie tylko moją wiarę, 
ale nas wszystkich. Wyruszali-
śmy z hasłem „Przez Maryję do 
Jezusa” i rzeczywiście cały czas 
odczuwaliśmy obecność Maryi 
i  Jej opiekę. Ona nam wszyst-
ko pięknie przygotowała. Był 
to czas wielkiej łaski i doświad-
czeń duchowych, które każ-
dy przeżywał w  swoim ser-
cu. Dziękujemy z  całego serca 
wszystkim duchownym za ser-
deczne przyjmowanie nas, na-
szemu Panu Burmistrzowi za 
pomoc w  zorganizowaniu te-
go wyjazdu, przemiłym panom 
kierowcom, wreszcie Marian-
nie, która nie szczędziła sił, by 
wszystko było jak należy. Była 
to niezwykła pielgrzymka.

Ewa

Przez Maryję do Jezusa

Do miejsc świętych
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Skąd pomysł na sporty siłowe?
Sport uwielbiam od zawsze, 

to on daje mi radość i zadowo-
lenie. Przez wiele lat trenowa-
łam lekkoatletykę, jednak słab-
szy moment sprawił, że z  niej 
zrezygnowałam. Jestem oso-
bą, która nie potrafi siedzieć 
w  jednym miejscu, ciągle szu-
kam sobie nowych zajęć. Kil-
ka lat temu, za radą chłopaka, 
poszłam na siłownię. Na po-
czątku nie bardzo wiedziałam, 
czego chcę. Ćwiczyłam tak po 
prostu, jednak z  biegiem cza-
su zauważyłam, że pasja ta co-
raz bardziej mnie wciąga. Do-

strzegłam u siebie predyspozy-
cje do ciężarów. Spodobało mi 
się na tyle, że od ponad trzech 
lat chodzę na siłownię regular-
nie, nie mam większej przerwy 
niż tydzień na regenerację.
Swoją postawą trochę prze-
łamujesz stereotyp o  tym, że 
ciężary są przeznaczone ra-
czej dla mężczyzn.

Myślę, że trochę tak. Coraz 
więcej kobiet zaczyna chodzić 
na siłownię, dbać o  swoją syl-

wetkę, o  formę i  to jest budu-
jące. Staram się swoją postawą 
motywować innych do działa-
nia, do tego, aby coś robić w ży-
ciu. Wiem, że warto jest mieć 
jakąś pasję i  dążyć do posta-
wionego sobie celu. Przyznam, 
łatwo nie jest, bo to ciężka dys-
cyplina, ale warto . Pasja na-
daje życiu pewien rytm. Trzeba 
wstać o określonej porze, przy-
gotować posiłki i  mieć moty-
wację, żeby zrobić dobry tre-
ning, który przecież z  czasem 
przyniesie upragnione rezul-
taty. Widzę po sobie, że ciężka 
i systematyczna praca ma sens, 

dzisiaj jestem już na tyle silna, 
że mogę pomagać innym. Siła 
dodaje również odwagi .
Obowiązują Cię jakieś spe-
cjalne diety? Czy pozwalasz 
sobie na odrobinę przyjem-
ności?

Specjalnej diety nie mam, 
ale staram się zdrowo odży-
wiać. Jem regularnie, pięć po-
siłków dziennie, co trzy go-
dziny. Zazwyczaj już rano 
przygotowuję sobie jedzenie 

na cały dzień. A  jeśli chodzi 
o  przyjemności, to oczywiście 
słodycze zawsze gdzieś tam są, 
nie da się ich wyeliminować 
całkowicie . Wszystko jednak 
musi być w odpowiednich ilo-
ściach, bo tylko wtedy trenin-
gi i cała moja praca mają sens. 
Ukończyłam kurs dietetyczny, 
więc mam pewną wiedzę, jak 
należy się odżywiać i jak łączyć 
produkty.
Trenujesz codziennie?

Właściwie to tak, trening za-
czynam późnym popołudniem. 
Standardowo najpierw roz-
grzewka, a później już trening 
z podziałem na partie. Wygląda 
to tak, że jednego dnia ćwiczę 
klatkę i brzuch, drugiego plecy, 
nogi czy ręce. Każda partia cia-
ła innego dnia. Do tego wszyst-
kiego dołączyłam jeszcze cross-
fit, żeby poprawić swoją kondy-
cję wydolnościowo. I  tak pięć 
razy w  tygodniu, przez około 
dwie godziny . W  weekendy 
mam czas na regenerację, chy-
ba, że wyjeżdżam na jakieś za-
wody. Ostatnio miałam tro-
chę więcej wolnego czasu, więc 
mogłam się porządnie wyspać, 
to pozwoliło mi na regenerację 
organizmu. Treningi traktuję 
jak swoją pracę. Czuję, że nie 
mogę ich opuszczać. Zawsze 
szukam jakieś motywacji, włą-
czam sobie głośną muzykę albo 
wypijam kawę. Na siłowni czu-
ję się jak w swoim drugim do-
mu, dlatego też lubię tam spę-
dzać swój czas.
Bierzesz udział w różnych za-
wodach, ale jedne z  ważniej-
szych chyba przed Tobą?

Chętnie sprawdzam siebie 
i swoje umiejętności w różnych 
zawodach. Biorę udział zarów-
no w  tych organizowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Bogatyni, jak i  tych wy-
jazdowych. Cieszy mnie to, że 
coraz więcej jest konkurencji, 
w  których mogą zmierzyć się 
kobiety. W  tym roku w  Mię-
dzyzdrojach podczas zawodów 
wyciskania sztangi dźwigałam 
z  dziewczynami dość znacz-
ne ciężary, np. walizki na obie 
strony miały po 60 kg i cięższe. 
Tam wzięłam też udział w  za-
wodach Mas Wrestlingu. Mój 
drugi start w  tej konkuren-
cji i  zajęcie I  miejsca dały mi 
awans do Mistrzostw Świata 
w  Rosji. Przyznam, że nie jest 
to moja dziedzina, ale spróbo-
wałam, udało się i jadę.
Przygotowujesz się jakoś spe-
cjalnie do tych mistrzostw?

Trenuję jak zwykle, podno-
szę ciężary, ćwiczę siłowo, do-
datkowo trenuję wytrzyma-
łość. Jeśli chodzi o ten wyjazd, 
to przygotowuję się do niego 
od strony organizacyjnej. To 
wszystko jest bardzo czaso-
chłonne. Jednak całą tę wypra-
wę traktuję jak podróż życia, 
jestem pozytywnie nastawiona, 
chociaż mam też pewne obawy. 
Zmiana czasu, otoczenia, tem-
peratury. Wszystkie te barie-
ry muszę jakoś pokonać . Ale 
dam z siebie wszystko. Ten rok 
szczególnie sprzyja sportow-
com, więc i ja jestem pozytyw-
nie nastawiona.
Zajmujesz się również foto-
grafią. Starasz się w jakiś spo-
sób łączyć te pasje?

Fotografią interesowałam 
się od zawsze. Myślę, że w pe-
wien sposób udaje mi się łą-
czyć te pasje, robię zdjęcia na 
przykład podczas zawodów, je-
śli sama nie biorę w nich udzia-
łu albo pomagam organizacyj-
nie. Prowadzę również swój 
fanpage „Od zera do bohate-
ra”. Przedstawiam tam swoich 
znajomych, prezentuję trenin-
gi, zamieszczam zdjęcia. Wy-
konuję również wszystkie inne 
sesje tematyczne. Moje zdjęcia 
można oglądać na stronie mag-
dalenatalarczyk.blogspot.com.
Pasja pozwala Ci nawiązy-
wać nowe znajomości i  przy-
jaźnie?

Na co dzień spotykam lu-
dzi, którzy są doceniani w spo-
rcie, mam to szczęście, że wie-

lu poznałam, jak to się mó-
wi „od kuchni”. To jest bardzo 
motywujące. Zaprzyjaźniłam 
się z  osobami ze świata spor-
tu. Jest mi miło, kiedy robimy 
sobie wspólne zdjęcia, to mnie 
uskrzydla i dodaje energii. Kie-
dy mam gorszy dzień, przypo-
minam sobie te wszystkie sytu-
acje i  „lecę” na siłownię. Cza-
sem poznajemy się najpierw 
wirtualnie, później spotykamy 
się gdzieś na zawodach.
Twoje marzenia związane są 
ze sportem czy raczej z  foto-
grafią?

Odnalazłam pasję w  fo-
tografii i  w  sporcie. Chciała-
bym to wszystko pogodzić i ja-
koś połączyć. Aktualnie stu-
diuję wychowanie fizyczne na 
AWF, bo chcę zrealizować swo-
je sportowe marzenia. Zasta-
nawiam się nad zrobieniem 
dodatkowych kursów, np. in-
struktora kulturystyki czy kur-
sów personalnych. Jednak foto-
grafii też nie potrafię „odłożyć”. 
Mam kilka pomysłów na sesje 
fotograficzne z  udziałem spor-
towców. Chciałabym zrealizo-
wać kilka projektów, ale na ra-
zie to wszystko są plany. Marzą 
mi się metamorfozy, a  później 
sesje zdjęciowe. Póki co, kręci 
się to wszystko od komputera 
w stronę siłowni . Wiem jed-
no, niezależnie od dyscypliny, 
warto dążyć do marzeń, reali-
zować swoje plany i nie podda-
wać się mimo pojawiających się 
przeciwności losu.
Dziękuję za rozmowę, życzę 
dalszych sukcesów i  powo-
dzenia na mistrzostwach!

Rozmowa z Magdaleną Talarczyk – miłośniczką 
sportów siłowych – strong women.

Magdalena Talarczyk.Wygrana w konkurencji Mas 
Wrestlingu dała Magdzie awans 
do Mistrzostw Świata.

Magda triumfowała także na 
Mistrzostwach Euroregionu Nysa 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc – 
październik 2014.
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Bogatynia
od kuchni

Produkcja: USA, Wielka Brytania
gatunek: Sci-Fi
data:

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

07-09.11 - godz. 17.00 (napisy, 2D)

14-16.11 - godz. 20.30 (napisy, 2D)

                  godz. 20.00 (napisy, 2D)

PREMIERA ! Produkcja: Polska
gatunek: dramat/biograficzny
data:

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

14 - 16.11 - godz. 17.00, 20.00 (2D)

17 - 18.11 - godz. 18.00, 20.15 (2D)

21 - 23.11 - godz. 18.00, 20.15 (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

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 kapliczkę przy kościele św. 
Bartłomieja w Działoszynie. Jako pierwsza prawidłową odpowiedź 
nadesłała Pani Roza Jedrzejewska. Gratulujemy i prosimy o odbiór 
nagrody (budynek główny UMiG, pok. 3).

„Interstellar”
PREMIERA! Historia gru-
py badaczy, którzy dzięki no-
wo odkrytemu tunelowi cza-
soprzestrzennemu pokonu-
ją granice do tej pory prze-
kraczające ludzkie możliwo-
ści podróżowania w  innym 
wymiarze. Film oparty jest 
na teorii naukowej opraco-
wanej przez fizyka z  Caltech 
Kipa Thorne’a. Gdy okazuje 
się, że nasz czas na Ziemi do-
biega końca, zespół odkryw-
ców wyrusza na najważniej-
szą misję w  dziejach ludzko-
ści. Badacze podróżują poza 
granice naszej galaktyki, aby 
przekonać się, czy rasa ludzka 
ma szansę przetrwać wśród 
gwiazd. 

„Bogowie”
Film „Bogowie” Łukasza Pal-
kowskiego opowiada o  po-
czątkach kariery słynnego 
kardiochirurga Zbigniewa 
Religi (w tej roli Tomasz Kot), 
który w  roku 1985 przepro-
wadził pierwszy udany zabieg 
przeszczepienia serca w  Pol-
sce.
„Bogowie” portretują wybit-
nego człowieka, który odwa-
żył się zmienić obowiązujące 
zasady. Wyjmując z  ludzkie-
go ciała serce, Religa przeła-
mał moralne, kulturowe i re-
ligijne tabu. Kilka dekad te-
mu transplantacja serca by-
ła według powszechnej opinii 
działaniem wbrew naturze. 

„Zupa krem z dyni”
Pani Danuta Pocztańska 

proponuje pyszną „Zupę krem 
z dyni”. Zachwyca doskonałym 
smakiem i aromatem, zaś przy-
gotowanie jest banalnie proste.

Przygotowanie:
Na dużej patelni rozpuszcza-

my masło. Pora dokładnie myje-
my i kroimy w talarki. Wrzuca-
my na patelnię i smażymy na zło-
ty kolor. Dynię (bez skóry i pe-
stek) kroimy w kostkę. Nie mu-

si być dokładnie pokrojona, bo 
w fazie końcowej zupę zmiksuje-
my. Do garnka wlewamy bulion 
warzywny i  dodajemy do niego 
podsmażonego pora. Na patel-
nię, na której wcześniej smaży-
liśmy pora wrzucamy pokrojoną 
dynię i smażymy około 6 minut, 
aż dynia się przyrumieni. Tak 
przygotowaną dynię dodajemy 
do zupy i  gotujemy na małym 
ogniu pod przykryciem około 

15- 20 minut. Do zupy dodajemy 
też starty imbir i  szczyptę chili. 
Pod koniec doprawiamy do sma-
ku solą i białym pieprzem. Zupę 
miksujemy na gładką masę blen-
derem lub przecieramy przez sit-
ko. Zmiksowaną zupę zabiela-
my śmietaną. Odrobinę śmieta-
ny zostawiamy do dekoracji. Do 
miseczek nalewamy porcję zupy 
i małą łyżeczką robimy kropki ze 
śmietany. Wykałaczką miesza-
my delikatnie taflę zupy tworząc 
ósemki. W ten sposób uzyskamy 
wzorek na zupie. Na koniec do 
każdej miseczki nakładamy por-
cję wysuszonych pestek z dyni.

Składniki: 800 ml bulionu warzywnego, 1 kg dyni (waga bez 
pestek i skóry), 150 ml śmietany 30%, 1 por (biała część), 2-3 łyżki ma-
sła, garść pestek z dyni, sól do smaku, biały pieprz do smaku, 1/2 ły-
żeczki startego imbiru, szczypta chili.


