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Drodzy Mieszkańcy,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 
Nowego Roku pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, pogody ducha, ciepła rodzinnej atmosfery 
i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech Święta te będą 
niezapomnianym czasem, spędzonym w gronie najbliższych, 
a Nowy 2017 Rok przyniesie wiele optymizmu i radości.
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Dyżury 
radnych
VII kadencji Rady 
Miejskiej w Bogatyni

Biuro Rady tel. 75 77 25 136 do 139. Poza godzinami 
pracy urzędu, tj. po godz. 15.30 od wtorku do czwartku i po godz. 
14:00 w piątek prosimy korzystać z domofonu znajdującego się po 
prawej stronie drzwi wejściowych do budynku urzędu.

Poniedziałek
 y 15.00 – 16.00 
Jerzy Wiśniewski

 y 16.00 – 17.00 
Krystyna Gnacy 
Jarosław Woźnicki

 y 16.30 – 17.00 
Robert Flak

Wtorek
 y 13.30 – 14.30 
Dorota Bojakowska 
Filip Barbachowski

 y 14.00 – 15.00 
Artur Siwak 
Krzysztof Peremicki

 y 15.00 – 16.00 
Zygmunt Kostecki 
Katarzyna Piestrzyńska-Fudali

Środa
 y 14.30 – 15.30 
Eugeniusz Kubica

 y 15.00 – 15.30 
Piotr Kawecki 
Michał Kubica

 y 15.00 – 16.00 
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
 y 14.00 – 15.00 
Tomasz Wieliczko

Piątek
 y 12.00 – 13.00 
Ryszard Morawski

 y 13.00 – 14.00 
Tomasz Tracz 
Henryk Komarnicki 
Krzysztof Musielak

W Urzędzie Miasta i Gminy 

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

Burmistrz Miasta i Gminy 

Andrzej Grzmielewicz

Zastępca Burmistrza ds. Polityki 

Regionalnej Monika Oleksak 

w każdy poniedziałek w godz. 

15.00 – 17.00 w budynku przy ul. 

Daszyńskiego 1 (I piętro, pokój nr 15)

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji 

Dominik Matelski w każdy 

poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00 

w budynku przy ul. I-go Maja

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi 

Interesanta, ul. Daszyńskiego 1, 

parter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Bogatynia, ul. II Armii WP 14
tel. 75 77 25 291
tel. 75 77 25 292
tel. 75 77 25 293
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Zarządzeniem Burmistrza Miasta i  Gminy Bogatynia z  dnia 8 
grudnia 2016 powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogaty-
ni Pani Ewie Szczepkowskiej.

Z  informacji jakie otrzyma-
liśmy funkcjonowanie boga-
tyńskiego szpitala nie jest za-
grożone. Szpital w Bogatyni jest 
i  będzie funkcjonował w  do-
tychczasowej formie. Placówki 
podległe SP ZOZ w Bogatyni to: 
Szpital Gminny z  5 oddziała-
mi i  Izbą Przyjęć, Przychodnie 
Zdrowia przy ul. Wyczółkow-
skiego i  Fabrycznej, Poradnia 
Rehabilitacyjna, a  także Wiej-
skie Ośrodki Zdrowia w  Pora-
jowie, Opolnie Zdroju i Działo-
szynie. Zmiana na stanowisku 
Dyrektora ma na celu poprawę 
efektywności pracy SP ZOZ-u. 
Obecna Dyrektor Ewa Szczep-
kowska przez wiele lat była Na-
czelnikiem Wydziału Polityki 
Społecznej i  Świadczeń Socjal-
nych w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w  Bogatyni. Wydział do-
tychczas kierowany przez Ewę 

Szczepkowską bardzo blisko 
związany jest ze służbą zdro-
wia, w zakresie pracy tego wy-
działu jest między innymi lecz-
nictwo i opieka społeczna, więc 
sprawy te nie są obce obecnej 
dyrektor. Ostatnie lata w  Mie-
ście i Gminie Bogatynia, to suk-
cesywna praca na rzecz służby 
zdrowia, oraz ciągłej moderni-
zacji Szpitala Gminnego w Bo-
gatyni. Bogatyński szpital, któ-
ry jest jedynym w  Polsce szpi-
talem gminnym, przechodzi 
kompleksowe remonty kolej-
nych oddziałów oraz wyposa-
żany jest w nowoczesny sprzęt. 
W  ostatnich latach gruntow-
nie odremontowano i komplek-
sowo wyposażono: izbę przy-
jęć, oddział chirurgiczny, no-
worodkowy oraz porodówkę. 
Poprawiono również estetykę 
i otoczenie wokół szpitala, wraz 

z  wybudowaniem nowego par-
kingu. W chwili obecnej trwa-
ją prace na oddziale ginekolo-
giczno-położniczym. Niewąt-
pliwie największym potencja-
łem bogatyńskiej służby zdro-
wia jest jej personel. Wysoko 
wykwalifikowana kadra zarów-
no lekarska jak i pielęgniarska, 
a także personelu pomocnicze-
go znacząco, pozytywnie wpły-
wa na postrzeganie bogatyń-
skiej służby zdrowia przez pa-
cjentów. Przed nową Dyrekcją 
z pewnością wiele trudnych za-
dań począwszy od dalszej mo-
dernizacji i  unowocześniania 
bogatyńskiej placówki po bar-
dzo trudne negocjacje z  Naro-
dowym Funduszem Zdrowia 
o  jak najwyższy kontrakt na 
lecznictwo w  Bogatyni. War-
to przypomnieć, iż Samorząd 
Bogatyni kilka lat temu przejął 
na siebie ciężar i  ponosi pełne 
koszty tzw. obsługi świątecznej 
i wieczornej Izby Przyjęć. Kon-
trakt z NFZ w tym zakresie po-

siada tylko Szpital w  Zgorzel-
cu. Wsparcie Samorządu Bo-
gatyni pozwala na funkcjono-
wanie przez 7 dni w  tygodniu 
Izby Przyjęć, którą rocznie od-
wiedza ponad 5 tys. pacjentów. 
Koszty utrzymania bogatyń-
skiego szpitala oscylują w  gra-
nicach 7 milionów zł. rocz-
nie. Środki te przeznaczane są 
z  budżetu Gminy Bogatynia. 
Jak mówi Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz „Zapewniam, że 
szpital w Bogatyni będzie funk-
cjonował nadal w  niezmienio-
nej formie, a  wszelkie podjęte 
działania zapewnią prawidło-
we funkcjonowanie SP ZOZ-u, 
zabezpieczą pracowników, kon-
trakty z NFZ, a przede wszyst-
kim bezpieczeństwo zdrowotne 
Mieszkańców Miasta i  Gminy 
Bogatynia”. Z usług całego bo-
gatyńskiego SP ZOZ-u  rocznie 
korzysta blisko 70 tysięcy pa-
cjentów.

Ewa Szczepkowska Dyrektorem

Zmiana Dyrektora  
SP ZOZ Bogatynia

„Czy to był dobry wybór?” pod taką nazwą Gazeta Wrocławska 
zorganizowała plebiscyt, w którym mogliśmy wyrazić opinię czy 
jako społeczeństwo jesteśmy zadowoleni z wyboru jaki dokona-
liśmy ponad dwa lata temu podczas wyborów samorządowych. 
Ocenie poddani zostali wszyscy Prezydenci, Burmistrzowie i Wój-
towie z Województwa dolnośląskiego.

Plebiscyt przeprowadza-
ny przez Gazetę Wrocławską 
na półmetku obecnej kadencji 
trwał od 9 do 30 listopada. Gło-
sowanie odbywało się w trzech 
formach: poprzez głosowanie 
na stornie internetowej Gaze-
ty Wrocławskiej, poprzez sms 
oraz poprzez Facebooka. Każ-
dy mógł wyrazić swoje zado-
wolenie bądź negatywną opi-
nię poprzez głosowanie we 

wspomnianych wcześniej spo-
sobach.  Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz zajął wysokie 
piąte miejsce zdobywając 5489 
głosów na „TAK”. Jest to nie-
wątpliwie bardzo dobry wynik. 
Daleko w  tyle za burmistrzem 
Bogatyni zostali burmistrzo-
wie Zgorzelca czy Zawidowa. 
O  kilka słów komentarza po-
prosiliśmy samego zaintere-
sowanego, Burmistrza Miasta 

i  Gminy Bogatynia: „…oczy-
wiście jest mi bardzo miło, tym 
bardziej, że sam nie wiedzia-
łem o tym plebiscycie, nie zgła-
szałem się do niego, nie intere-
sowałem się nim. Myślę, że ten 
bardzo dobry wynik jest do-
cenieniem pracy mojej, moich 
współpracowników, ale też ca-
łego samorządu. Wszystkim 
którzy oddali na mnie swój 
głos dziękuję i  pragnę zapew-
nić, iż jest to motywacja do dal-
szej wytężonej pracy…”  War-
tym uwagi jest fakt, iż nie jest 
to pierwszy plebiscyt organizo-
wany przez Gazetę Wrocław-
ską, w  którym sukces odnosi 

burmistrz Andrzej Grzmiele-
wicz. W  2014 gazeta przepro-
wadziła plebiscyt na „Samorzą-
dowca 25-lecia”, w  którym to 
właśnie Andrzej Grzmielewicz 
okazał się bezkonkurencyjny 
i otrzymał ten zaszczytny tytuł.

„Czy to był dobry wybór?”

Burmistrz wysoko w plebiscycie

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

Ewa Szczepkowska

Andrzej Grzmielewicz 
Burmistrz MiG Bogatynia
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13 grudnia 1981 roku o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystą-
pienie Wojciecha Jaruzelskiego mówiące o  powołaniu Wojsko-
wej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu stanu 
wojennego w Polsce. Mija właśnie 35 lat od tamtych wydarzeń. 
W całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary 
tego okresu. Również w Bogatyni w niedzielę 11 grudnia uczczo-
no pamięć ofiar stanu wojennego w Polsce. Uroczystą Mszą św. 
w  intencji górników Turowa i  ich rodzin oraz upamiętniającą 
ofiary stanu wojennego w Polsce rozpoczęły się obchody zwią-
zane z 13 grudnia. 

Grudzień to okres niewąt-
pliwie kojarzony z górnictwem. 
Początek grudnia to liczne ob-
chody uroczystości patron-
ki górników św. Barbary. We 
wszystkich parafiach naszego 
dekanatu odbywają się Msze 
św. w intencji Górników Turo-
wa. Nie inaczej było w  parafii 
św. Marii Magdaleny w Trzciń-
cu. W  niedzielę 11 grudnia 
Górnicy Turowa, Zarząd Ko-
palni, Związkowcy, Samorzą-
dowcy oraz Mieszkańcy uczest-
niczyli we Mszy św. nie tylko 
w intencji górników naszej ko-
palni i  ich rodzin, ale była to 
również okazja do upamięt-
nienia ofiar wydarzeń sprzed 
35 lat. Wypełniony po brze-
gi kościół w  Trzcińcu, poczty 
sztandarowe oraz podkreśla-
jąca niezwykły charakter uro-

czystości orkiestra reprezenta-
cyjna KWB Turów nadały nie-
samowity i  wzruszający prze-
bieg temu wydarzeniu.  Mszy 
św. przewodniczył ks. Aleksan-
der Leszczyński, który podkre-
ślał niejednokrotnie o  ważno-
ści i symbolice daty 13 grudnia. 
Wspominając ten trudny okres 
naszej historii przypomniał 
wszystkim zebranym, a  dzie-
ciom i  młodzieży uzmysłowił 
tragedię jaka się wówczas wy-
darzyła. Dziesiątki ofiar jakie 
niósł za sobą stan wojenny za-
sługują na pamięć i  szacunek 
w dzisiejszej wolnej Polsce. Jak 
mówił ks. Aleksander Lesz-
czyński wprowadzenie stanu 
wojennego było lękiem ówcze-
snych władz przed społeczeń-
stwem, przed oporem i  bra-
kiem zgody na ówczesne po-

czynania komunistów. Ten jak-
że haniebny okres przyniósł ze 
sobą tragedie wielu ludzi, opo-
zycjonistów i  ich rodzin. Dane 
dotyczące ofiar stanu wojenne-
go mimo upływu tylu lat nie są 
precyzyjne. Wiadomo, iż z rąk 
peerelowskich katów zginę-
ło ponad 100 osób. Większość 
ofiar terroru zginęła w wyniku 
pobić, bądź jak miało to bar-
dzo często miejsce w  wyniku 
niewyjaśnionych okoliczności. 
Tym mającym więcej szczęścia 
udało się przeżyć internowania, 
aresztowania, jednak jak wspo-
minał ks. Leszczyński niejed-
nokrotnie ludzie Ci do dnia 
dzisiejszego borykają się z  ka-
lectwem i różnego rodzaju pro-
blemami zdrowotnymi, które 
pozostały im po stanie wojen-
nym. Bogatyńskie uroczysto-
ści zakończyły się w Parku Ja-
na Pawła II złożeniem kwiatów, 
zapaleniem zniczy i  wspólną 
modlitwą w  intencji ofiar. Ży-
cie w stanie wojennym nie by-
ło łatwe dla nikogo. Wszyst-
kie instytucje były zmilitaryzo-
wane, a wprowadzona godzina 
milicyjna ograniczała możli-
wość poruszania się początko-

13 grudnia 1981 rok

35 lat po wprowadzeniu 
stanu wojennego

Szanowna Rodzino Sybiracka pragnę Wam serdecznie podzięko-
wać za to przedświąteczne spotkanie, ale również za to, że nie-
siecie pamięć o ciężkim sybirackim losie, że staracie się zachowy-
wać pamięć o Zesłańcach Syberyjskich. Dziękuję za to, że prze-
kazujecie i tworzycie tożsamość wolnej Polski, tożsamość, która 
musi być ugruntowana na wartościach patriotycznych – mówił 
zastępca burmistrza Dominik Matelski, który w  imieniu władz 
samorządowych składał życzenia bogatyńskim Sybirakom. 

Spotkania opłatkowe w  na-
szej gminie trwają na dobre. 

Mieszkańcy spotykają się na 
wieczerzach wigilijnych orga-

nizowanych przez Rady Osie-
dlowe, Rady Sołeckie, Sto-
warzyszenia i  Kluby. Wszę-
dzie jest niezwykle uroczyście, 
wzruszająco i  panuje rodzin-
na, serdeczna atmosfera, a spo-
tkania umilają występy dzie-
ci i młodzieży z bożonarodze-
niowym programem artystycz-
nym. 

Najwięcej wzruszeń i emocji 
towarzyszy wszystkim podczas 
dzielenia się opłatkiem. Kola-
cja wigilijna przy tradycyjnych 
świątecznych potrawach jest 
dopełnieniem wszystkich spo-
tkań.

Niezwykle uroczyście i wzruszająco 

Spotkania 
opłatkowe

wo od godz.  19:00, a później od 
22:00 – 6:00. Był całkowity za-
kaz manifestacji, zgromadzeń 
czy działalności związków za-
wodowych i  wszelkich organi-
zacji społecznych. Wobec opo-
zycjonistów stosowane różne-
go rodzaju represje od zwol-
nień z  pracy po aresztowania 
i internowania. W sumie inter-
nowano blisko 10 tysięcy osób. 
Stan wojenny był również dra-

matyczny w  skutkach dla go-
spodarki. Liczne sankcje nało-
żone na nasz kraj spowodowa-
ły zapaść ekonomiczną. Wzrost 
cen żywności wyniósł ponad 
200 procent. Stan wojenny ze 
wszystkimi jego represjami 
trwał do 31 grudnia 1982 ro-
ku kiedy to został zawieszony. 
Całkowite zniesienie stanu wo-
jennego nastąpiło dopiero 22 
lipca 1983 roku. 
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Początek grudnia to czas, kiedy swoje święto obchodzą wszyscy 
górnicy. W  tym roku tradycyjna akademia barbórkowa w  KWB 
Turów odbyła się 2 grudnia 2016 roku w Sali Zbornej. Uroczysto-
ści były skromne z uwagi na tragedię, jaka miała miejsce pod ko-
niec listopada w kopalni Rudna.

Tradycyjnie jednak obchody 
rozpoczęły się wprowadzeniem 
pocztów sztandarowych i ode-
graniem hymnów przez Za-
kładową Orkiestrę Dętą KWB 
Turów pod batutą Pana Jerze-
go Bzowskiego. Podczas aka-
demii z należytym szacunkiem 
uczczono pamięć poległych 
górników z Polkowic.

W  obchodach udział wzię-
li: pracownicy kopalni, samo-
rządowcy, związkowcy, ducho-

wieństwo, a także władze PGE 
GiEK S.A. oraz przedstawiciele 
urzędów i instytucji współpra-
cujących z Kopalnią Turów.

W  trakcie uroczystości pa-
dło wiele ciepłych słów i  ży-
czeń. Podczas akademii bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz 
podkreślał rolę i znaczenie Ko-
palni Turów, ale także gratulo-
wał i dziękował Górnikom Tu-
rowa za codzienną, ciężką i ry-
zykowną pracę.

Uroczystość Barbórkowa by-
ła również okazją, by uhonoro-
wać zasłużonych pracowników, 
a także osoby, którym bliskie są 
sprawy kopalni. Podczas aka-
demii odznaczenie otrzymał 
zastępca burmistrza ds. inwe-
stycji Dominik Matelski.

2 grudnia w Kopalni Turów 
jednak nie tylko obchodzono 
Barbórkę. Również tego dnia, 
przed rozpoczęciem akademii, 
podpisano dokument, który 
zakończył trwający blisko dwa 
lata spór zbiorowy. Związkow-
cy i pracodawcy doszli do poro-
zumienia, kończąc tym samym 
wielomiesięczne rozmowy.

Uroczysta akademia 

Barbórka w Turowie

Barbórka to tradycyjne święto, które każdego roku obchodzone 
jest niezwykle uroczyście. To święto, które ma wyjątkowe zna-
czenie, ponieważ podkreśla przywiązanie do tradycyjnych war-
tości.

Obchody Barbórkowe na 
stałe wpisały się w  kalendarz 
świąt obchodzonych przez 
Górniczy Klub Seniora. W tym 
roku członkowie klubu święto-
wanie rozpoczęli już 27 listopa-
da 2016 roku, tego dnia zespół 
„Jubilaci” dał koncert na para-
dzie Górniczo-Bożonarodze-
niowej w Baruth. 

Jednak, jak nakazuje trady-
cja, członkowie Klubu wraz ze 
swoimi rodzinami oficjalnie 
Barbórkę obchodzili 4 grud-
nia 2016 roku. Obchody rozpo-
częły się mszą świętą w koście-
le p.w. Niepokalanego Poczę-
cia NMP w  Bogatyni, następ-
nie wszyscy udali się na górni-
czą biesiadę. 

W  spotkaniu wzięli udział: 
władze Kopalni Turów, związki 
zawodowe, samorządowcy, ale 
również zaprzyjaźnieni górni-
cy z  Górnołużyckiego Górni-
czego Klubu Seniora w Görlitz.

W  trakcie uroczystości nie 
zabrakło okolicznościowych 
przemówień i  życzeń. Biesia-
da przebiegała w wesołym, peł-
nym ciepła nastroju, zachowu-
jąc ważne tradycje górnicze.

Krystyna Mania

Barbórka w Górniczym Klubie Seniora

Górnicza tradycja
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20 listopada w całej Polsce – po raz trzeci w historii – obchodzili-
śmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W ciągu całego roku nie 
ma lepszego momentu, aby mocniej niż zwykle upominać się 
o poszanowanie praw najmłodszych oraz uznanie ich podmio-
towości.

W  naszym mieście tak-
że głośno demonstrowane by-
ły hasła zawarte w  Konwencji 
o Prawach Dziecka.

Uczniowie Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Bogaty-
ni od początku listopada przy-
gotowywali się do tego przed-
sięwzięcia. Podczas lekcji od-
bywały się zajęcia przybliżające 
uczniom znajomość Konwen-
cji o Prawach Dziecka oraz to-
czyły się dyskusje bezpośred-
nio związane z  tym tematem. 

Wszystkie klasy przygotowa-
ły także duże, kolorowe  trans-
parenty, noszące hasła wprost 
z  Konwencji o  PD, z  którymi 
to 21 XI wyszli na ulice miasta. 
W  przemarszu uczestniczy-
li przedstawiciele wszystkich 
klas 1-6, nauczyciele oraz dy-
rekcja. Elementem kolorowego 
pochodu był minihappening - 
uczniowie demonstrowali swo-
je hasła, opowiadali o  swoich 
prawach. Materiał z  tego wy-
darzenia można było obejrzeć 

w lokalnych mediach:
http://www.tvbogatynia.pl/

wiadomosci/5791,uczniowie-o-
-prawach-dzieci oraz na stro-
nie internetowej szkoły - zdję-
cia i  materiał filmowy: http://
ejedynka.blogspot.com/

9 grudnia 2016 roku już po raz szósty Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Bogatyni zgromadziła w swoich murach całą społecz-
ność szkolną – dzieci, rodziców, dziadków, pracowników szkoły, 
by wspólnie bawić się podczas „Rodzinnego Pikniku Świąteczne-
go”. Współorganizatorem imprezy było Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział w Bogatyni.

W  programie znalazło się 
mnóstwo atrakcji. Przy dwuna-
stu stanowiskach można było 
wyczarować rozmaite świątecz-
ne cudeńka - kartki bożonaro-
dzeniowe, torebki na prezen-
ty i ozdobne zawieszki, bomb-
ki i  choinki wykonywane na 
różne sposoby, cuda z szyszek, 
świeczniki, aniołki, wypycha-
ne serduszka, zaprasowywane 
śnieżki z  koralików oraz inne 
plastyczne dzieła. Sala gimna-

styczna zamieniła się tego po-
południa w  ogromny plac za-
baw, gdzie znalazły się stanowi-
ska sportowe, stoiska z  grami 
zręcznościowymi, logicznymi 
i  rozmaitymi klockami edu-
kacyjnymi. Nie zabrakło także 
tradycyjnej kawiarenki z pysz-
nymi ciastami, upieczonymi 
przez rodziców uczniów PSP 
nr 1. Na korytarzu szkolnym 
znalazły się także stanowiska, 
gdzie powstawały twory z  ba-

lonów, a  także piękne zimowe 
makijaże na dziecięcych buź-
kach. Można było także prze-
pięknie własnoręcznie zapako-
wać świąteczny prezent. Z pew-
nością każdy uczestnik zabawy 
mógł znaleźć tutaj coś dla sie-
bie, by aktywnie i twórczo spę-
dzić czas.

Podczas pikniku trwał tak-
że kiermasz rękodzieła, gdzie 
można było zakupić wspaniałe 
ozdoby świąteczne. Dochód ze 
sprzedaży oraz kwota uzyska-
na ze zbiórki do puszek zostaną 
przekazane na leczenie Natalii 
– bogatyńskiej licealistki i  ab-
solwentki PSP nr 1.

Impreza była zwieńczeniem 
projektu „Spotkania z  KLAN-
ZĄ”, współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i  Polityki Społecznej 
w  ramach realizacji programu 
- Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich.

Rozmaite świąteczne „cudeńka”

Rodzinny piknik 
w „Jedynce”

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Minihappening
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25 listopada 2016 roku w Nadarzynie koło Warszawy odbyły się 
Międzynarodowe Targi Rolnicze połączone z  obchodami Jubi-
leuszu 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolni-
czych w Polsce. Region jeleniogórski i wałbrzyski reprezentowa-
ło Koło Gospodyń Wiejskich z Działoszyna wraz z zespołem Dzia-
łoszynianie. W  wyjeździe udział brały również przedstawicielki 
KGW z Kopaczowa i Bratkowa.

Na targach odbył się pokaz 
prezentacji stołów wigilijnych 
oraz rękodzieła. Zespół Dzia-
łoszynianie dwukrotnie wystę-
pował na scenie, śpiewając pa-
storałki, kolędy oraz pieśni lu-
dowe. Poza tym można było 
obejrzeć pokazy maszyn rolni-
czych, wyroby wędliniarskie, 
jak też posłuchać występu Ze-
społu Mazowsze. 

Podziękowania uczestni-
kom złożyła Przewodnicząca 
Zarządu Krajowego KGW oraz 
Prezes Krajowych Kółek Rolni-
czych.

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Działoszyna

Bogatyński akcent

Działoszynianie 
na Targach 
Rolniczych

Najbliższe miesiące, a  w  nich również Święta Bożego Narodze-
nia, dla wielu rodzin z  rejonu Zgorzelca będą nie tylko spokoj-
niejsze, radośniejsze ale również bogatsze. A to wszystko dzięki 
Szlachetnej Paczce. Właśnie zakończył się Finał tego cudownego 
Projektu – nazwany Weekendem Cudów. 

Prace pełną parą w  maga-
zynie trwały już od piątku 9 
grudnia, gdzie wolontariusze 
oraz Lider dekorowali maga-
zyn i  przygotowywali go na te 
szczególne dwa dni. Wszyst-
ko musiało zostać dopięte na 
ostatni guzik, by już w  sobotę 

od 9 rano móc oficjalnie otwo-
rzyć magazyn. Od samego rana 
przez dwa dni (10 i 11 grudnia) 
w magazynie panował ogromny 
ruch – roiło się od wolontariu-
szy oraz darczyńców, którzy za-
czynali przywozić swoje pacz-
ki. W międzyczasie inni wyjeż-

dżali, by owe paczki dostarczyć 
już do rodzin. W tym roku, ob-
jęliśmy pomocą aż 46 rodzin ze 
Zgorzelca i  gmin ościennych: 
Bogatyni, Pieńska, Węglińca, 

ale także i  Lubania. Aż 3206 
osób tworzyło wspólnie pacz-
ki dla rodzin. Wartość pomocy 
wyniosła aż 261 800 zł. W rejo-
nie pracowało 31 wolontariuszy.

Weekend Cudów

Finał Szlachetnej Paczki

Misją Fundacji FaniMani jest wspieranie różnych organizacji 
w  zbieraniu funduszy na to, co jest ważne. Współpracuje ona 
z różnymi fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, harcerzami 
i  innymi grupami realizującymi zadania o  naturze prospołecz-
nej. Fundacja ta została powołana do życia przez FaniMani Spół-
kę z o.o. jako podmiot, którego misją jest wspieranie innych or-
ganizacji w zbieraniu funduszy na realizację ich działań i celów. Publiczna Szkoła Podstawo-

wa nr 1, a konkretnie Rada Ro-
dziców działająca przy szkole 
zbiera fundusze za pośrednic-
twem tejże fundacji. Robiąc za-
kupy przez Internet każdy mo-
że za darmo wspierać działania 
placówki. 

Wejdź na www.fanimani.pl, 
wybierz naszą szkołę jako or-
ganizację, którą chcesz wspie-
rać, następnie przejdź do wy-
branego przez siebie sklepu, by 
dokonać zakupu. W dalszej ko-
lejności dany sklep przekazu-
je darowiznę na konto naszej 
Rady Rodziców. Ciebie to nic 
nie kosztuje, a nasza szkoła po-
zyskuje dodatkowe środki na 
swoje działania.

Każdy może wspierać działania szkoły

Robiąc zakupy możesz 
pomagać „Jedynce”

Setne urodziny 
Pani Heleny 

Dostojny Jubileusz
3 grudnia 2016 roku, mieszkanka naszej gminy pani Helena 
Zdanewicz obchodziła swoje setne urodziny. 

Z tej okazji Dostojną Jubilatkę odwiedziła delegacja z Urzę-
du Miasta i Gminy Bogatynia, która w imieniu Burmistrza 
Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza złoży-
ła Szanownej Jubilatce życzenia, wręczyła list gratulacyjny, 
kwiaty oraz symboliczny upominek. W tej wzruszającej uro-
czystości Jubilatce towarzyszyli najbliżsi. 

Pani Helenie życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, miło-
ści i troski najbliższych oraz kolejnych lat życia w szczęściu 
i zdrowiu.

Fo
t.

 S
zl

ac
he

tn
a 

Pa
cz

ka
 -

 R
ej

on
 Z

go
rz

el
ec

Fo
t.

 R
od

zi
nn

e 
ar

ch
iw

um



8 w w w . b o g a t y n i a . p lNr 10 (80) grudzień 2016

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, warto więc pomy-
śleć o świątecznych ozdobach i dekoracjach. Bożonarodzeniowy 
klimat można było poczuć w Bibliotece Publicznej podczas wy-
stawy dekoracji świątecznych „Pierwsza Gwiazdka”. 

30 listopada oficjalnie 
otwarto wystawę prac florystki 
Pani Marioli Pasznickiej z Bo-
gatyni. Pani Mariola jest absol-
wentką Polskiej Szkoły Flory-
stycznej w  Poznaniu, założo-
nej przez Małgorzatę Bukalską. 
Szkoliła się pod okiem świato-
wej sławy Mistrzowskiego Du-
etu Sekunda&Sieradzan.

Wystawę odwiedzili licznie 
przybyli mieszkańcy, wśród 
nich również zastępca burmi-
strza ds. inwestycji Dominik 
Matelski. Na odwiedzających 
wystawę czekało wiele prze-
pięknych i  własnoręcznie wy-
konanych prac. Tradycyjne ak-
centy w połączeniu z nowocze-
snymi pomysłami stanowiły 

bogaty zbiór bożonarodzenio-
wych ozdób. Prace zaprezento-
wane w  ekspozycji cechowały 
się niezwykłą pomysłowością 
i precyzją wykonania.

Wystawa otwarta była do 16 
grudnia. Każdy, kto w tym cza-
sie odwiedził bibliotekę, z pew-
nością miał okazję zainspiro-
wać się i być może przygotować 
własne dekoracje świąteczne, 
ale również wziąć udział w spe-
cjalnie przygotowanej ankiecie. 

Wystawa dekoracji świątecznych

Bożonarodzeniowe 
akcenty

2 grudnia br. świetlica Amarylis zorganizowała dla dzieci wy-
cieczkę autokarem do Fabryki Bombek Vitabis w Złotoryi. W wy-
cieczce uczestniczyło 55 osób.

Dzieci zwiedzanie rozpo-
częły warsztatami, dekorując 
swoją wyobraźnią po 3 bomb-
ki. Podziwiając prace włożo-
ną w  tworzenie tak przepięk-
nych bombek zwiedzaliśmy 

kolejne hale: dmuchalnię, gdzie 
szklana rurka zmieniała się 
w bombkę różnego kształtu np. 
kuli, sopelka, szyszki itd. 

Następnie w srebrzalni dzie-
ci zobaczyły jak zasrebrza 

się szklana ozdoba za pomo-
cą związku azotanu srebra, po 
czym przeszły do dekorator-
ni i wzorcowni, gdzie powstają 
ręcznie dekorowane malowane 
przepiękne bombki.

Praca ta wymaga niezwy-
kłej precyzji, trudu, fantazji 
i  poświęcenia. Dzieci wróci-
ły zadowolone, pełne wspania-
łych wrażeń. Na pamiątkę każ-
de dziecko przywiozło własno-
ręcznie wykonane bombki.

Opiekun świetlicy 
Dorota Anklewicz 

Wspaniałe wrażenia 

Amarylis 
w fabryce bombek
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Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia  1

W marcu 2008 roku 

Gmina Bogatynia 

złożyła wnioski o dofinan-

sowanie projektów inwe-

stycyjnych do Programu 

Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republi-

ka Czeska - Rzeczpospoli-

ta Polska 2007-2013. 

Jako pierwsza i jedyna 

otrzymała dotacje w tym 

naborze w powiecie zgo-

rzeleckim i była jednym 

z największych benefi-

cjentów środków w by-

łym województwie jele-

niogórskim. 

Wnioski zostały złożone do 

dwóch priorytetów. W ramach 

jednego z nich: „Wzmacnia-

nie dostępności komunikacyj-

nej, ochrona środowiska, pro-

filaktyka zagrożeń” i jednej z 

jego dziedzin wsparcia, jaką 

jest „Wzmacnianie dostępno-

ści komunikacyjnej” dofinanso-

wanie otrzymał wspólny pro-

jekt Bogatyni oraz Hradka n. 

Nysą „Poprawa drogowej do-

stępności między miastami 

Hradek nad Nysą (CZ), a Bo-

gatynią (PL) Hermanice (CZ) 

na pograniczu czesko-polskim” 

w wysokości (dla Bogatyni) 

1 181 491,20 euro. 

Projekt po stronie czeskiej po-

legać będzie na przebudowie 

głównej drogi dojazdowej do 

przejścia granicznego Hradek 

– Porajów,  w kierunku Boga-

tyni. W ramach projektu zosta-

nie przebudowana nawierzch-

nia drogi oraz przyległych 

chodników, odnowione od-

wodnienie drogi oraz zmoder-

nizowane oświetlenie uliczne.  

W ramach prac prowadzonych 

na skrzyżo
waniu, w celu zwięk-

szenia bezpieczeństwa będą 

zbudowane wysepki, przejścia 

dla pieszych wraz z ich oświe-

tleniem.

Pierwsze dotacje
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BEZPŁATNY

Bogatynia

Środki unijne na inwestycje

W numerze:

Budżet 

uchwalony

4 marca br. Rada więk-

szością głosów (15 gło-

sów „za”) uchwaliła bu-

dżet Miasta i Gminy na 

2009 rok. str. 3

str. 3

str. 9

str. 5

Nasze 

inwestycje

Rozmowa z Burmistrzem 

Miasta i Gminy Andrze-

jem Grzmielewiczem

Turniej Małych 

Form Satyrycz-

nych

Tegoroczna edycja XXVI 

Turnieju Małych Form Sa-

tyrycznych odbędzie się 

18 kwietnia w BOK-u. 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim 

Czytelnikom “Bogatyni” życzę, aby czas 

Zmartwychwstania Pańskiego napełniał 

spokojem i niegasnącą nadzieją. Niech te 

Święta spędzone w gronie rodziny  

i przyjaciół przyniosą Wam wiele radości. 

Wesołego Alleluja!
Burmistrz 

Miasta i Gminy Bogatynia

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer miesięcz-

nika „Bogatynia” - biuletynu informacyjnego nasze-

go miasta i gminy. Na jego łamach znajdziecie wia-

domości z życia lokalnego samorządu, plany, zada-

nia i osiągnięcia naszych instytucji, stowarzyszeń  

i mieszkańców oraz wiele informacji praktycznych. 

Zapraszamy do współpracy i liczymy na rady i uwa-

gi naszych Czytelników. Wydajemy pierwszy numer 

pisma licząc, że stanie się ono ulubionym źródłem 

informacji naszych Mieszkańców. Miłej lektury!

Redakcja

Po stronie polskiej Inwestor - 

Gmina Bogatynia wykona za-

danie pn.: „Odbudowa ulicy 

Głównej wraz z wymianą sieci 

wodociągowej”.

Projekt ma na celu poprawę 

stanu lokalnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej, która w 

znaczący sposób wpłynie na 

poprawę stanu infrastruktury 

drogowej. Przebudowa od-

cinka ul. Głównej w Bogatyni 

(klasa drogi L), będzie pole-

gać na wykonaniu nowej na-

wierzchni bitumicznej jezdni, 

chodników i wjazdów oraz 

przyjezdniowych zatok par-

kingowych i autobusowych z 

kostki kamiennej lub betono-

wej. Na końcu ulicy Głównej 

(przed granicą z Republiką 

Czeską) przewiduje się budo-

wę parkingu samochodowe-

go na ok. 30 stanowisk. Po-

nadto przewidziano wymianę 

istniejącej sieci wodociągo-

wej oraz budowę kanalizacji 

deszczowej.

W ramach osi priorytetowej 

2. „Poprawa warunków roz-

woju przedsiębiorczości i tu-

rystyki”, Dziedzina wsparcia 

2.2 „Wspieranie rozwoju tu-

rystyki”, Bogatynia wspól-

nie z Hradkiem n. Nysą zło-

żyły wniosek o dofinansowa-

nie lustrzanego projektu od-

budowy lokalnych obiektów 

pełniących funkcje kulturalne 

i turystyczne. Projekt pod na-

zwą „Multifunkcjonalne Cen-

trum Trójstyku Hrádek n.N. 

(CZ) - Bogatynia (PL)” otrzy-

mał dofinansowanie (dla Bo-

gatyni) w wysokości  381 

136,94 euro.

Miasta Hrádek i Bogatynia są 

położone w ciekawym tury-

stycznym rejonie nazwanym 

„Trójstykiem”, w pobliżu wie-

lu turystycznych punktów, a 

także na trasie po której za-

graniczni goście przejeżdżają 

dalej w głąb kraju. Dla osób 

przebywających na stałe oraz 

zagranicznych gości brak jest 

propozycji spędzania wolnego 

czasu, szcze
gólnie, kiedy po-

goda nie sprzyja zwiedzaniu i 

rekreacji. Celem projektu jest 

stworzenie wspólnej propozy-

cji spędzania czasu dla miesz-

kańców i turystów. W Hrádku 

i w Bogatyni powstanie w ra-

mach Multifunkcyjnego Cen-

trum Trójstyku siedziba infor-

macji turystycznej z publicz-

nym dostępem do Interne-

tu, sale wystawowe (Muzeum 

Trójstyku) z historyczną pre-

zentacją regionu, włącznie z 

ruchomymi  wystawami hi-

storycznymi czeskiej i polskiej 

strony. Celem będzie również 

udzielanie informacji  w ję-

zyku czeskim i polskim, a w 

późniejszym okresie w nie-

mieckim i angielskim. Po pol-

skiej stronie zostanie zrekon-

struowany tzw. Dom Ludowy, 

po czeskiej stronie jest mo-

wa o rekonstrukcji obiektu w 

miejskiej historycznej strefie. 

Celem projektu jest wspar-

cie rozwoju ruchu turystycz-

nego na Trójstyku, który bę-

dzie przyczyniał się do kon-

sekwentnego utrzymywania 

rozwoju w przygranicznym 

regionie. Wsparcie ruchu tu-

rystycznego jest ukierunko-

wane na działania, których 

nie ma w mieście Hrádek i 

Bogatyni.

...Nasze dzieci uczą się w 

nowoczesnych , bezpiecz-

nych i estetycznych bu-

dynkach. Mają znakomi-

cie wyposażone gabinety, 

pracownie...

Ludzie bogatyń-

skiej oświaty

www.sxc.hu
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W piątek 30 paździer-nika, punktualnie o go-dzinie 12:00 setki lu-dzi dobrej woli zebra-ło się przed budynkiem urzędu miasta, aby so-lidaryzować się w walce z chorobą Adama Woj-tasika - mieszkańca Bo-gatyni, który zmaga się z nowotworem kości. 
Z inicjatywą utworzenia „łańcucha ludzi dobrych serc” wyszedł burmistrz Andrzej Grzmielewicz. Do akcji przyłączyły się lokal-ne organizacje, uczniowie szkół oraz setki mieszkań-ców.

Łańcuch ludzi o wielkim sercu trzymających się za ręce rozciągnął się od bu-dynku urzędu miasta, aż po Zespół Szkól Ogólnokształ-cących łącząc wszystkie serca w jedno. Akcji towa-rzyszyła zbiórka pieniędzy, która trwa po dzień dzisiej-szy. Zebrane fundusze zo-stały w całości przeznaczo-ne na leczenie Adama.
Stan konta przekroczył 140.000 zł – podaje na swoim blogu Adam Wojta-sik. Szybkość z jaką zbie-rane są pieniądze świad-czy o głębokiej wrażliwości i chęci niesienia bezintere-

sownej pomocy jaką ofia-rują darczyńcy.
W dniach od 27 do 29 li-stopada odbędzie się Ak-cja „Zagrajmy Dla Adama”. W programie imprez znaj-dą się występy zespołów – wśród nich Yama Hay-ka, Bagdad, Staatsboy-kott, Exit From Hell, a tak-że odbędzie się charyta-tywny turniej piłki nożnej oraz aukcja charytatywna, na której będzie można na-być stroiki świąteczne, wy-roby ceramiczne oraz inne przedmioty i prace wyko-nane przez lokalnych arty-stów. Organizatorami Akcji 

„Zagrajmy dla Adama” są Bogatyński Ośrodek Kultu-ry, Ośrodek Sportu i Rekra-cji oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni. 
Już dziś serdecznie zapra-szamy do wzięcia udziału w akcji.
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www.bogatynia.pl

„Nie jestem 
parodystą”

Rozmowa z Jerzym Kry-
szakiem

Spotkanie  
z onkologiem

Informacje na temat po-
stępów w genetyce kli-
nicznej nowotworów...

Narodowe 
Święto 
Niepodległości

Pamiętamy o historii i lu-
dziach, którzy ją tworzyli.

Monitoring 
w naszym  
mieście

Poprawa bezpieczeń-
stwa w mieście.

Łańcuch Ludzi Dobrych Serc

Pomóżmy Adamowi
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Zachęcamy mieszkań-
ców Bogatyni do ko-
rzystania z komunikacji 
miejskiej.

W naszym mieście za-
grała pierwsza liga pol-
skiej sceny chrześcijań-
skiej.

Już po raz ósmy miesz-
kańcy Polski, Czech 
i Niemiec spotkali się 
w Kopaczowie...

Komunikacja  1 listopada

Festiwal BOGAtynia

Rak bez szans

Europejski Odpust

Dzień Wszystkich ŚwiętychNajcichsze ze świąt

Wykład dr nauk med. To-
masza Huzarskiego, na 
temat postępów w ge-
netyce klinicznej nowo-
tworów.

„... Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.

To co było kształtne w bezkształtne.

To co było żywe — oto teraz martwe.

To co było piękne — oto teraz brzydota spustoszenia.
A przecież nie cały umieram,

to co we mnie niezniszczalne trwa!”
Jan Paweł II
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W czwartek 9 lipca odby-
ło się spotkanie z miesz-
kańcami zorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lo-
kalnych. Ponad 200 osób uczestniczyło w debacie, podczas której poruszono wiele istotnych tematów. W programie dyskusji głównymi wątkami były sprawy związane z bezro-

bociem na terenie naszej gminy, a także bezpie-
czeństwo, mieszkalnic-
two komunalne i socjal-
ne, sprawy inwestycyj-
ne, jak również problem mieszkańców bloku przy Pocztowej 15c.
Na wstępie członkowie sto-
warzyszenia przedstawi-
li dwa krótkie raporty, który-
mi nakreślili tematykę dysku-
sji. Pierwszy raport dotyczył 
bezrobocia na terenie na-
szej gminy, natomiast kolejny 
to informacja nt. profilaktyki 
w walce z zakażeniami wiru-
sem HPV wywołującym raka 
szyjki macicy.

Oba raporty zakończyły się se-
rią pytań, na które odpowia-
dał burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz. Członkowie stowarzy-
szenia poprosili o odpowiedź 
w sprawie działań jakie po-
dejmują władze samorządo-
we w celu zmniejszania bezro-
bocia, pytali również o kwestię 
budownictwa socjalnego, za-
mierzenia inwestycyjne, a tak-
że sytuację mieszkańców bloku 
przy ulicy Pocztowej 15 c.
Jak powiedział burmistrz An-
drzej Grzmielewicz w najbliż-
szym czasie rozpoczną się pra-
ce związane z budową miesz-
kań komunalnych. Obecnie 
ponad trzysta rodzin znajduje 
się na liście oczekujących. Ta 
duża inwestycja pozwoli na 
oddanie mieszkań najbardziej 
potrzebującym.
Na dzień dzisiejszy prowa-
dzone są rozmowy z kilkoma 
inwestorami, którzy jeszcze 
nie podjęli decyzji dotyczącej 
ulokowania kapitału w Boga-
tyni, dlatego w dalszym cią-
gu oczekujemy na ich stano-
wisko – odpowiadał burmistrz 

Andrzej Grzmielewicz. Praw-
dopodobną przyczyną braku 
decyzji ze strony inwestorów 
jest trwający od kilkunastu 
miesięcy kryzys gospodarczy.
Głos w sprawie przeciwdzia-
łania bezrobociu oraz pomocy 
osobom bezrobotnym zabrał 
Starosta Powiatu Zgorzelec-
kiego Piotr Woroniak. Jak po-
wiedział starosta prowadzo-
ne są działania mające na ce-
lu utworzenie w Bogatyni za-
miejscowego ośrodka Powia-
towego Urzędu Pracy. Taka 
jednostka w znacznym stop-
niu ułatwi mieszkańcom Bo-
gatyni aktywizację zawodową 
oraz dostęp do źródeł infor-
macji o rynku pracy.
Zastępca burmistrza Jerzy Sta-
chyra poinformował mieszkań-
ców bloku przy ulicy Poczto-
wej 15c o pozytywnych wyni-
kach badań stanu techniczne-
go budynku. „W chwili obec-
nej po raz kolejny prowadzone 
są niezależne badania, które 
określą jaki jest stopień stęże-
nia pyłów azbestowych w bu-
dynku” – dodał zastępca bur-

mistrza. Takie badanie wska-
że czy nie nastąpiły zmiany od 
ostatniej kontroli.
Jednym z palących tematów 
była również kwestia budowy 
farmy wiatrowej na Jasnej Gó-
rze. Mieszkańcy mieli obawy, że 
tego typu inwestycja stanie się 
częścią krajobrazu Jasnej Góry. 
Wątpliwości w tej materii roz-
wiał burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz. Procedura, która zosta-
nie przeprowadzona w najbliż-
szym czasie to rutynowe dzia-
łanie do jakiego jest zobligo-
wana nasza gmina, ponieważ 
inwestor złożył stosowny wnio-
sek w tej sprawie.
Inną równie ważną kwestią 
stała się sprawa słynnej dro-
gi 352, która łączy Bogatynię 
ze Zgorzelcem, a właściwie 
z resztą kraju. W tym tema-
cie głos zabierał każdy z gości 
zaproszonych do prezydial-
nego stołu. Sprawa remon-
tu drogi leży po stronie Sa-
morządu Województwa Dol-
nośląskiego, ponieważ ta jed-
nostka jest instytucją odpo-
wiedzialną za remonty dróg 
wojewódzkich. Władze samo-
rządowe Bogatyni oraz Staro-
sta Zgorzelecki niejednokrot-
nie monitowali w tej sprawie.
Jak pokazała praktyka spo-
tkań z mieszkańcami, które 
odbywają się przy okazji każ-
dej inwestycji poza temata-
mi przewodnimi dyskusji, po-
ruszono również wiele wąt-
ków dotyczących spraw ży-
cia codziennego mieszkań-
ców Bogatyni. I tak kolejno 
każdy z burmistrzów odpo-
wiadał na pytania w sprawie 
remontów dachów w miesz-
kaniach komunalnych, re-
montów chodników i dojść do 
posesji, a także wiele innych 
spraw, które poruszono pod-
czas dwugodzinnej debaty.

Debata w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury

Spotkanie z mieszkańcami, 9 lipca 2009 r.

14 sierpnia

Z okazji Dnia Energetyka, Zarz¹dowi i Pracownikom PGE Elektrowni Turów S.A.

sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia satysfakcji z osi¹gniêæ zawodowych, zdrowia, 

pomyœlnoœci i wielu radosnych chwil spêdzonych w gronie najbli¿szych.

Wasza praca i jej efekty, tak wa¿ne dla naszego regionu, niech zawsze bêd¹ nale¿ycie 

doceniane. Ka¿dego dnia niech towarzyszy Pañstwu dostatek,

poczucie bezpiecznego jutra i pozytywna energia.

Pozyskujemy 
dotacje unijne

Hałda Jazz

W trakcie realizacji są 
cztery projekty, na które 
Gmina Bogatynia podpi-
sała umowy o dofinanso-
wanie.

W Bogatyni po raz kolejny 
usypano jazzową hałdę.

Bogatynia gospodarzem-
trzeciego etapu XXII Mię-
dzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego.

Na pytania redakcji odpo-
wiada doktor Magdalena 
Załucka-Seweryn specja-
lista chorób dziecięcych.

Tour de Feminin 
2009

Antybiotykote-
rapia

Fo
t.

 U
M

iG
 B

og
at

yn
ia

1www.bogatynia.pl

W numerze:

str. 4

str. 12

str. 13

str. 14

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIABIAŁOPOLE • BRATKÓW • DZIAŁOSZYN • JASNA GÓRA • KRZEWINA • KOPACZÓW • LUTOGNIEWICE  OPOLNO ZDRÓJ • PORAJÓW • POSADA • SIENIAWKA • WYSZKÓW-WOLANÓW 

12/2010 luty 
BEZPŁATNY

Bogatynia
www.bogatynia.pl

... gmina rozwija się bar-
dzo szybko, czego do-
wodem są zadania, jakie 
władze mają zamiar zre-
alizować w ciągu najbliż-
szych miesięcy.

Szkółka pływania „Pa-
tomswim” działająca 
przy OSiR w Bogatyni 
obchodzi swój mały ju-
bileusz.

Prawie pół tysiąca dzieci 
uczestniczyło w zorgani-
zowanych przez OSiR fe-
riach zimowych.

Tegoroczne 
inwestycje

Poloneza czas zacząć

Studniówka 2010
Studniówka, zgodnie ze swo-ją nazwą odbywa się na 100 dni przed maturą. Czeka się na nią właściwie od począt-ku pierwszej klasy szkoły średniej. Kojarzy się z doro-słością, pięknymi kreacjami, wytwornością, nocą jedyną 

w swoim rodzaju. Dla wkra-czających w dorosłość jest wielkim wydarzeniem, tak naprawdę pierwszym ba-lem w życiu. W styczniu na balach studniówkowych ba-wiła się młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 

Zespołu Szkół Energetycz-nych i Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych.

więcej na str. 8

Młodzi adepci 
pływania

Zimowisko 
na 102

Nasze 
maleństwa
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„Śląsk” na długo pozo-

stanie w sercach i pa-

mięci publiczności,

Wojewoda Dolnośląski 

Rafał Jurkowlaniec wraz 

z burmistrzem Bogatyni 

Andrzejem Grzmielewi-

czem uroczyście otwo-

rzyli pracownię mecha-

troniczną i salę gimna-

styczną w Zespole Szkół 

Energetycznych i Ekono-

micznych.Dzięki doskonale wyposażo-

nej pracowni możliwe będzie 

uzupełnianie wiedzy teore-

tycznej i doskonalenie prak-

tyczne uczniów – przyszłych 

techników 
mechatroni-

ków. Formuła aktywnej na-

uki tego zawodu przy uży-

ciu zestawów sprzętowych do 

wykonywania samodzielnych 

ćwiczeń i symulacji jest uni-

katem na skalę okolicznych 

powiatów, doskonale kompo-

nuje się ze specjalistycznymi 

profilami kształcenia po cze-

skiej i niemieckiej stronie gra-

nicy i znacząco poprawia do-

stęp młodych mieszkańców 

naszego regionu do nowocze-

snej oferty edukacyjnej.  

Pracownia mająca stać się kuź-

nią wykwalifikowanych kadr 

składa się z szeregu stanowisk 

sprzętowo – programowych re-

prezentujących wszystkie pod-

stawowe typy układów spoty-

kanych w urządzeniach i syste-

mach mechatroniki m.in.: 

zestawy dydaktyczne do na-

• 
uczania podstaw mechatro-

niki wraz ze stanowiskiem 

do nadzorowania proce-

su edukacyjnego przez na-

uczyciela stanowisko sensoryki 

• 

stanowisko pneumatyki i elek-

• 
tropneumatyki 

stanowisko hydrauliki i elek-

• 
trohydrauliki stanowisko 

sterowników 

• 
programowalnych PLC 

sieć zestawów komputero-

• 
wych do pracy indywidualnej 

zestaw multimedialny oraz in-

• 
ne elementy wyposażenia. 

Młodzi mechatronicy zapre-

zentowali przybyłym gościom 

możliwości swoich nowych 

pomocy naukowych, wśród 

których nie zabrakło także ro-

botów z klocków LEGO, wy-

posażonych w specjalistyczne 

czujniki, wykonujących proste 

czynności jak m.in. chwycenie 

piłki. Radości z nowoczesnej 

bazy dydaktycznej, zwiększa-

jącej konkurencyjność szko-

ły, nie krył burmistrz Andrzej 

Grzmielewicz – wychowawca 

pierwszego rocznika mecha-

troników. 

Koszt pracowni to 556 900,00 zł 

w związku z tym gmina zło-

żyła wniosek do Regionalne-

go Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego  

o dofinansowanie tego projek-

tu w wysokości 389 830,00 zł. 

Uroczyste przecięcie wstęgi 

towarzyszyło także otwarciu 

gruntownie zmodernizowanej 

sali gimnastycznej. Koszt in-

westycji wyniósł 585 276,19 zł. 

Podczas remontu wykonano 

szereg prac, m.in.: zaadap-

towano dodatkowe pomiesz-

czenie na magazyn sprzętu 

sportowego, wyremontowa-

no siłownię, na sali rozebrano 

drewnianą boazerię (niebez-

pieczną, łatwopalną), wymie-

niono drzwi, parkiety, poło-

żono nowe tynki, pomalowa-

no ściany i sufity, zabezpie-

czono okna, zamontowano 

żaluzje, wymieniono instala-

cję elektryczną i oświetlenie, 

wykonano mechaniczną wen-

tylację, w siłowni i pozosta-

łych pomieszczeniach ułożo-

no wykładzinę typu Tarket, 

od strony południowej wyko-

nano elewację budynku. Re-

mont sali był także doskonałą 

okazją do wymiany wysłużo-

nego sprzętu sportowego, za-

kupiono więc m.in. nowe dra-

binki, zestawy do siatkówki  

i koszykówki i tablice świetlną 

do wyników.Wojewoda pogratulował szko-

le i gminie dobrego zarządza-

nia placówką, nie ukrywał 

także swojego sentymentu 

do Bogatyni, miasta, w któ-

rym spędził pierwsze osiem-

naście lat swojego życia. De-

klarując pomoc dla naszego 

samorządu, Rafał Jurkowla-

niec podkreślał: „nie jesteście 

prowincją, jesteście w cen-

trum Europy”.
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„Energetyk” stawia na nowoczesną 

technologię i bazę sportową

Nowa jakość  

nauczania
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Otwarcie nowej pracowni przez Wojewodę Dolnośląskiego i Burmistrza Bogatyni.

Prezentacja uczniów.

Intensywne 
obrady

...w ciągu 30 miesięcy funk-

cjonowania obecnych władz 

gminnych radni obradowali 

na sesjach częściej niż raz 

w miesiącu.

Spotkanie z mieszkańca-

mi miało na celu pozy-

skanie informacji na te-

mat ich potrzeb w związku  

z zaplanowaną inwestycją.

Remont osiedla

Jednostki  
pomocnicze

Prezentacja Osiedla Nr 3  

i Sołectwa Działoszyn.
Zespół Pieśni  

i Tańca „Śląsk”
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...z myślą o dzieciach 

i młodzieży, aby mogły 

cieszyć się z uprawiania 

sportu...

Rekordowo z Orkiestrą

zebraliśmyponad 44 tysiące zł
Orlik już wylą-

dował …

Wyróżnienie dla 

Bogatyni

Kalendarium 
2009

W ostatnim rankingu na-

sza gmina zajęła 6 miej-

sce.

Wydarzenia minionego 

roku.

Do parafii pw. Św. Jana 

Chrzciciela w Krzewinie 

powrócił zabytkowy ołtarz.

Ołtarz  „jak nowy”…
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...powstaje nowocze-

sny i bezpieczny kom-

pleks sportowy. 

Niedługo kierowcom w Bo-

gatyni będzie można życzyć 

szerokiej drogi - także dzię-

ki środkom unijnym.

Już niebawem utrudnienia 

komunikacyjne przejdą do 

historii, a korki blokujące 

główne skrzyżowanie w Bo-

gatyni zostaną zastąpione 

płynnym ruchem omijają-

cym centrum, usprawniając 

Dotowana obwodnica

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewódz-

twa Dolnośląskiego przyznała Gminie Bogatynia dotację rozwojową w kwocie 

6.713.564,92 zł na projekt pod nazwą „Budowa drogi gminnej G½ od ul. Zgorzelec-

kiej do ul. Pocztowej w Bogatyni”. Do budżetu gminy wpłynęło już 3.513.472,02 zł!

dojazd do osiedli. Stanie się 

tak za sprawą nowej obwod-

nicy. Inwestycja ta jest do-

finansowywana ze środków 

Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Dol-

nośląskiego.
ciąg dalszy na str. 4

wpłynęło już 

 do kasy gminy.

Całkowita kwota dotacji to ponad

6.700.000 zł

Orlik  

w Bogatyni!

Festyn Trzech 

Państw

Bogatynia gospodarzem 

tegorocznej edycji Festy-

nu Trzech Państw.

Inauguracja 

roku szkolnego

W Zespole Szkół Ener-

getycznych i Ekonomicz-

nych w Bogatyni odby-

ła się gminna inaugura-

cja nowego roku szkolne-

go połączona z obchoda-

mi 45-lecia szkoły.

Dożynki 

Gminne

Tegoroczne Święto Plo-

nów odbyło się w Porajo-

wie.
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W środę 27 maja br., od-

było się spotkanie z miesz-

kańcami osiedla przy ulicy 

Kościuszki.

Nawet pogoda nie była 

w stanie zepsuć Bogatyń-

skich Dni Węgla i Energii...

Koniec czerwca to czas, 

w którym młodzież na-

szych szkół rozpoczyna 

upragnione wakacje. Po 

wielu miesiącach cięż-

kiej pracy, nauczyciele 

i uczniowie mogą naresz-

cie odetchnąć pełną pier-

sią i  udać się na zasłu-

żony odpoczynek. Warto 

więc podsumować mija-

jący rok szkolny.Na szczeblu gminnym po-

przednie dziesięć miesię-

cy przebiegało pod znakiem 

ciężkiej, choć spokojnej pra-

cy, chociaż administracja rzą-

dowa szykowała kolejną re-

formę, której założenia by-

ły dyskutowane przez środo-

wiska oświatowe. Jej zało-

żenia są zapowiedzią zmian, 

z których najważniejsze do-

tkną nas bezpośrednio do-

piero w kolejnych latach. Mo-

wa tu oczywiście o wprowa-

dzeniu obowiązku szkolnego 

dla sześciolatków, który sta-

nie się faktem w 2011 roku. 

Nowe przepisy zostały wpro-

wadzone przez administrację 

centralną i lokalny samorząd 

nie miał wpływu na ich wej-

ście w życie, jednak warto za-

stanowić się, jaki skutek bę-

dzie to miało na naszą lokal-

ną edukację. Przede wszyst-

kim reforma oznacza przenie-

sienie pewnych obowiązków 

z przedszkoli na szkoły pod-

stawowe. W przypadku naszej 

gminy pozwoli to zmniejszyć 

przepełnienie placówek przed-

szkolnych, jednak spowodu-

je zwiększenie liczby uczniów 

w podstawówkach. Przygoto-

wując się do wprowadzenia 

zapowiadanych zmian gmi-

na dokonała analizy sytuacji 

po wprowadzeniu sześciolat-

ków do szkół, z której to wy-

nika, że gminne placówki bę-

dą w stanie pomieścić wszyst-

kich uczniów. Patrzymy więc 

w przyszłość bez obaw.
Wracając jednak na nasze 

podwórko należy stwier-

dzić, że bogatyńska oświata 

pod wieloma względami mo-

że być wzorem dla innych. 

Większość z młodych ludzi 

uczy się w doskonałych wa-

runkach, w świetnie wyposa-

żonych salach i pracowniach 

komputerowych. Nasze przy-

szkolne obiekty sportowe bu-

dzą podziw u pedagogów 

z innych gmin, oferta zajęć 

pozalekcyjnych jest szeroka 

i różnorodna, a także uzupeł-

niona zajęciami prowadzo-

nymi przez Bogatyński Ośro-

dek Kultury i Ośrodek Spor-

tu i Rekreacji. Ważną inwe-

stycją było stworzenie w Ze-

spole Szkół Energetycznych 

i Ekonomicznych bardzo no-

woczesnej pracowni me-

chatronicznej. Pozwoliło to 

na bardzo poważne popra-

wienie atrakcyjności naszej 

szkoły i polepszenie jakości 

kształcenia. ZSEiE będzie te-

raz kształcić kompetentnych 

fachowców w bardzo poszu-

kiwanym zawodzie, dając im 

jednocześnie solidne podsta-

wy do podejmowania stu-

diów na kierunkach politech-

nicznych Wartość pracowni 

to ponad pół miliona złotych, 

z czego część została pozy-

skana przez gminę ze środ-

ków Unii Europejskiej. Tego 

typu obiektów jest na Dol-

nym Śląsku bardzo niewiele. 

Znów mamy wakacje

ciąg dalszy na str. 4

Spotkanie z mieszkańcami

Karbonalia 2009

str. 13

str. 14

IV rocznica chóru

Wywiad z dyrygentem Woj-

ciechem Adamczewskim.

Lekarz radzi Alergia

Na pytania redakcji odpo-

wiada doktor Joanna Sta-

nisz, specjalista alergolog.
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Pierwsza sesja 
Młodzieżowej 

Rady

Jej celem jest zwięk-

szenie 
aktywności 

młodych ludzi w na-

szej gminie

Smoleńsk 2010

str. 7

str. 12

... najbardziej pożą-

dany remont drogi w 

naszej gminie.

Karbonalia

95 % mieszkańców 

Bogatyni mówi „tak” 

dla Karbonaliów.
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Wielkanoc
Wielkanoc! Wielkanoc!  

Wielka radość w sercu,  

gdy stąpasz po świecie-  

kwitnącym kobiercu.  

 

Na stole pisanki  

Pięknie malowane  

Wśród zieleni trawy  

Cukrowy baranek.  

 

Bazie w wazoniku,  

ciasta i wędliny...  

WIELKANOC - i wielkie  

spotkanie rodziny! 

Ryszard Przymus

Urodziny 

„Bogatyni”

Właśnie mija pierwszy 

rok istnienia naszego lo-

kalnego czasopisma.

Nr 3 (13) marzec 2010

BEZPŁATNY

Wspólne 

myślenie

Czwartego marca odby-

ła się w Bogatyni I Mię-

dzynarodowa Konferen-

cja Trójgranicza.

Jubileusz klubu

Górniczy Klub Seniora 

obchodzi w tym roku 35-

tą rocznicę działalności.

Dzień Kobiet 

w Bogatyni

... czyli mammografia, 

wykład dietetyka, poga-

duszki z koleżanką przy 

kawie i koncert Jacka 

Wójcickiego.
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str. 15
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Karnety dla 

dzieci

Nowy wóz dla 

strażaków

Mamy wicemi-

strza Polski

Czy należy bać 

się kleszczy?

Kilkuset uczniów naszej 

gminy będzie mogło bez-

płatnie skorzystać z o
fer-

ty Lunaparku.

3 maja odbyły się uroczy-

stości zw
iązane z oficjal-

nym przekazaniem samo-

chodu ratowniczo-gaśni-

czego...

Adrian Iwanowski zdobył 

tytuł wicemistrza
 Polski w 

Taekwondo Olimpijskim

Zbliża się czas, w któ-

rym pasożyty te  osiąga-

ją swoją maksymalną ak-

tywność, a my coraz czę
-

ściej wybieramy się na 

spacer do lasu. 

Już tylko godziny dzie-

lą nas od wielkiego świę-

ta naszego miasta. Przy-

gotowania nabierają za-

wrotnego tempa i są co-

raz bardziej widoczne na 

naszych ulicach. Słupy 

oklejono już plakatami, 

chyba wszyscy usłysze-

li i zobaczyli spoty emi-

towane w radio i telewi-

zji. Nasze apetyty na do-

brą zabawę rosną z każ-

dą godziną. 

Podczas tych trzech dni 

spróbujmy zapomnieć 

o codziennych proble-

mach i troskach. To bę-

dzie wielkie święto nas 

wszystkich – mieszkań-

ców i przyjaciół naszej 

pięknej gminy. Po całym 

roku ciężkiej pracy za-

służyliśmy na chwilę od-

dechu i odpoczynku. Za-

służyliśmy na to, aby po-

raz kolejny poczuć się 

wyjątkowo.  

Z niecierpliwością czeka-

my na otwarcie impre-

zy, dlatego część bieżą-

cego numeru poświęca-

my właśnie Karbonaliom. 

Zapraszamy do wnikli-

wej analizy programu, 

który umieszczony zo-

stał we wkładce. Podob-

nie, jak w roku poprzed-

nim, oferta jest bardzo 

bogata, choć żaden opis 

nie odda tego, co będzie 

się działo w centrum Bo-

gatyni.

Dzielimy się z Państwem 

kilkoma uwagami i spo-

strzeżeniami, które mo-

gą okazać się przydatne 

dla uczestników impre-

zy. Doświadczenia ze-

brane w roku ubiegłym 

pozwoliły nam zauważyć 

pewne istotne, choć nie 

zawsze dostrzegane ele-

menty. Zapraszamy więc 

do lektury artykułu znaj-

dującego się wewnątrz 

numeru.

Nie zapomnijcie Państwo 

zaprosić w tych dniach 

swoich rodzin i przyja-

ciół. Będzie się czym po-

chwalić. 

Tego nie wolno przegapić!

Wielkie 

święto BogatyniBogatyńskie Dni Węgla i Energii Karbonalia 2009

1
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10/2009 grudzień 

BEZPŁATNY

Cicha noc, święta noc,

Pokój niesie lu
dziom wszem,

A u żłóbka Matka Święta

Czuwa sama uśmiechnięta

Nad dzieciątka snem,

Nad dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,

Pastuszkowie do sw
ych trzód

Biegną wielce z
adziwieni

Za anielskim głosem pieni

Gdzie się s
pełni cud,

Gdzie się s
pełni cud.

Szczególny czas

W niedzielę 13 grudnia 

2009 roku Bogatynianie 

uczcili
 pamięć bohate-

rów i ofiar cza
sów PRLu.

Gmina Bogatynia po-

zyskała fundusze ze-

wnętrzne na realizację 

projektów i programów 

unijnych,

W GPO został powołany 

zespół akcji zi
ma...

Oczekiwany przez miesz-

kańców remont...

Ulica 

Spółdzielcza

13 grudnia

Dotacje 

dla Bogatyni

Akcja zima
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Józefa
Filipa 

Anatola
Zygmunta 

Bożydara
Grzegorza 

Andrzeja
Wieńczysława 

Iwony
Dezyderego 

Feliksa
Ferdynanda 

Stanisława
Dezyderii 

Zo� i
Jana 

Julii
Heleny 

Teodozji
Magdaleny 

Marii
Aleksandra 

Izydora
Antoniny 

Weroniki
Sławomira 

Joanny
Zuzanny 

Anieli
Petroneli 

Moniki
Floriana 

Franciszka
Jakuba 

Feliksa
Aleksandry 

Urbana
Grzegorza 

Ireny
Waldemara 

Dominika
Pankracego 

Piotra
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Filipa
Pauliny 

Jana
Judyty 

Roberta
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Jana
Juliusza 

Ludmiły
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Augustyna
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Ryszarda
Pankracego 
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Roberta
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Grzegorza
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Ireny
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Juliusza
Wiktora 

Adolfa
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Marii
Marcelego 

Celestyna
Wilhelma 

Przemysława
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Teo� la 
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Justyny
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Pawła
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Leona
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W numerze:

str. 4

Gala wręcze-

nia nagród

Nr 6 (16) czerwiec 2010

BEZPŁATNY

Finisz prac 

w Markocicach

Siedziba transgranicz-

nego centrum w Mar-

kocicach już niedłu-

go otworzy swoje po-

dwoje.

str. 5

str. 9

str. 10

Wywiad z Burmistrzem 

Andrzejem Grzmiele-

wiczem.

Festyn Trzech 

Państw tym razem 

w Hradku nad Nysą

Fotoreportaż 

Wszyscy płynie-

my jedną łodzią

Karbonalia 

2010

Bogatyński ślad w życiu  

ks. Jerzego Popiełuszki…

W niedzielę 13 czerw-

ca w Kościele św. Bar-

tłomieja w Działoszynie 

odprawiono mszę świę-

tą z okazji 38 Roczni-

cy Mszy Św. Prymicyjnej 

Błogosławionego Księ-

dza Jerzego Popiełusz-

ki. Dokładnie 38 lat temu 

ks. Jerzy odprawił jed-

ną ze swoich mszy pry-

micyjnych. Towarzyszył 

mu wówczas – obecny na 

uroczystościach roczni-

cowych – przyjaciel ks. 

Bogdan Liniewski. Pod-

czas uroczystości odsło-

nięto tablicę pamiątko-

wą, na której umieszczo-

ne zostały relikwie księ-

dza Jerzego Popiełuszki.

Mszę św. koncelebro-

wał ks. Infułat Włady-

sław Bochnak. Niedziel-

ne nabożeństwo zgroma-

dziło wielu parafian oraz 

mieszkańców naszej gmi-

ny. W uroczystościach 

uczestniczyli duchowni 

z bogatyńskiego dekana-

tu, Posłanka na Sejm RP 

Pani Marzena Machałek, 

przedstawiciele władz 

samorządowych Boga-

tyni oraz Powiatu Zgo-

rzeleckiego, przedsta-

wiciele PGE Kopalni Wę-

gla Brunatnego Turów 

S.A. oraz „Solidarność” 

Regionu Jeleniogórskie-

go, jak również „Solidar-

ność” Kopalni i Elektrow-

ni Turów. Podczas mszy 

św. Koło Gospodyń Wiej-

skich z Markocic odśpie-

wało pieśni religijne, 

a dzięki akompaniamen-

towi Orkiestry Dętej Ko-

palni Węgla Brunatnego 

Turów uroczystości na-

brały szczególnego cha-

rakteru.
Ciąg dalszy na str. 7
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W numerze:

Nr 4 (25) maj 2011
BEZPŁATNY

„Bogatynia”  
dla dzieci

Specjalny doda-
tek – gry i zabawy 
dla najmłodszych

str. 16

Wybierz swoją szkołę 

Energetyk 
zaprasza

Przebudowa 
ulic

str. 3

Modernizacja naj-
bardziej ruchliwej 
arterii w mieście

str. 11

Tego jeszcze nie było...

Bogatyńskie 
radio
104,8 FM

104.8 FM
radio Bogatynia

str. 10

Złota odznaka dla Za-służonych Honoro-
wych Dawców Krwi

30-lecie 
HDK PCK
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str. 5
Wielkie i małe inwestycje

Nr 10 (20) listopad 2010BEZPŁATNY

Złote i diamen-towe gody

...uroczystości wrę-
czenia Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Mał-
żeńskie.

str. 8

str. 13

str. 14

Prace samorządu 2006 - 2010

Wywiad z Dorotą Bojakowską – Prezesem Boga-tyńskiego Stowarzy-
szenia „Amazonki”

Numery i granice ob-
wodów głosowania 
oraz siedzib obwodo-
wych komisji wybor-
czych.

Amazonki to potężny ruch

Gdzie 
głosujemy

Bogatynia może pochwa-
lić się kolejnym tytu-
łem, który potwierdza 
zaangażowanie i troskę 
o sprawy społeczne. Je-
steśmy laureatami kon-
kursu zorganizowanego 
przez Parlamentarny Ze-
spół ds. Osób Starszych 
pod nazwą „Samorząd 
przyjazny Seniorom”. 

5 listopada 2010 roku 
w Sali Kolumnowej Sej-
mu odbyła się konferen-
cja podsumowująca kon-
kurs, na której burmistrz 
Jerzy Stachyra odebrał 
nagrodę dla naszej gmi-
ny.
Konkurs adresowany był 
do samorządów wszyst-
kich szczebli, które w la-

tach 2008-2010 realizo-
wały lub realizują pro-
gram przeciwdziałający 
wykluczeniu społeczne-
mu osób starszych.

ciąg dalszy na str. 3

Gmina przyjazna Seniorom

Fo
t.
 K

rz
ys

zt
of

 K
as

pr
zy

k

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

BIAŁOPOLE • BRATKÓW • DZIAŁOSZYN • JASNA GÓRA • KRZEWINA • KOPACZÓW • LUTOGNIEWICE  

OPOLNO ZDRÓJ • PORAJÓW • POSADA • SIENIAWKA • WYSZKÓW-WOLANÓW 

Bogatynia
www.bogatynia.pl

W numerze:

str. 3Świąteczne klimaty

Nr 2 (23) luty - marzec 2011
BEZPŁATNY

Liczby i zestawienia

Bogatynia pół roku po powodzi

str. 8-9

str. 12

str. 14

czyli Jasełka i Kolę-
dowanie w Bogatyń-
skim Ośrodku Kultury

Wywiad z założycie-
lem i administrato-
rem „ArtRadia” - Ar-
turem Wieczorkiem.

Licealiści zachęca-li Mieszkańców do ko-
rzystania z badań profilaktycznych.

ArtRadio

Mam haka na raka

33 milionyna odbudowęBogatynia otrzymała kolejną promesę 

na odbudowę. Środki w całości zostaną 

przeznaczone na realizację 22 zadań związanych 

z odbudową dróg i mostów na terenie gminy.więcej na stronie 4
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Nr 11 (21)
grudzień 2010
BEZPŁATNY

Wesołych Świąt
Nowa rada

str. 2

Święto chleba

Akcja zima

Porady pediatry

str. 6

str. 13

str. 5
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BEZPŁATNY

W numerze
Stary zalew 
jak nowy

Prezentujemy koncepcje odno-
wy bogatyńskiego zalewu. 

str. 4

Festyn Trzech 
Państw

w  Zittau odbyła się kolejna 
edycja Festynu Trzech Państw.

str. 7

Wakacje  
na Podhalu

Dzięki środkom z  NFOŚiGW 
udało się zorganizować całko-
wicie bezpłatnie wypoczynek 
dla ponad 400 dzieci.

str. 10

Święto Wojska 
Polskiego

 15 sierpnia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA

serdecznie zaprasza na uroczyste obchody
SWIETA WOJSKA POLSKIEGO
oraz 91 rocznicy Bitwy Warszawskiej

Andrzej Grzmielewicz

 Rozpoczecie uroczystosci Msza Sw. za Ojczyzne o godz. 13.00

kuchnia polowa

przemówienia
okolicznosciowe

wykonania piesni
patriotycznych

oraz 91 rocznica Bitwy War-
szawskiej. 15 sierpnia 

str. 17

Akcja

lat o

Bogatyński Ośrodek Kultury zaprasza
Szczegóły na stronie 15
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str. 3

15 sierpnia

Nr 7 (17) lipiec 2010

BEZPŁATNY

Remont osiedla

Ostatnie prace re-

montowe na osiedlu 

przy ulicy Białogór-

skiej i Skłodowskiej...

str. 7

str. 13

Święto Wojska Pol-

skiego oraz 90-ta rocz-

nica Bitwy Warszaw-

skiej

Lato to również 

wiele zagrożeń...

Zdrowie latem

Przeżyli razem 

ponad pół wieku...

„Złoci” i „diamentowi” Jubilaci

50 lat pożycia małżeńskiego 

•	Stanisław	i	Józefa	Droń

•	Aleksander	i	Marianna	Gwiazda

•	Kryspin	i	Maria	Marmaj

•	Józef	i	Dorota	Olszowy

•	Władysław	i	Stanisława	Burdziak

•	Franciszek	i	Łucja	Olbrycht

•	Wacław	i	Katarzyna	Kisły

60 lat pożycia małżeńskiego

•	Wacław	i	Stanisława	Juśkiewicz

Więcej	na	stonie	16.
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Nr 5 (26) czerwiec 2011

BEZPŁATNY

W numerze:

Mistrzostwa 
w modelarstwie

VII Dolnośląski Kon-

kurs Plastikowych 

i Kartonowych Mo-

deli Redukcyjnych

str. 10

Tak spędzimy 

wakacje

Zadania drogowe

str. 3

Pierwsza wyjazdo-

wa sesja w Bogatyni

str. 6

 sp
k

ę
a

d

T

zimy wakacje...

Zajęcia nieodpłatne

Zajęcia odbywają się w dniach 

od 4 do 29 lipca

od poniedziałku do piątku
00

30

w godz. od 10  do 13

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Bogatyni

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 

od 7 roku życia na zajęcia

sportowe i rekreacyjne.

Zajęcia odpłatne  

10 zł/tydzień (materiały do zajęć)

Zajęcia odbywają się w dniach 

od 1 do 26 sierpnia

od poniedziałku do piątku
00

30

w godz. od 10  do 13

     Bogatyński Ośrodek Kultury

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 

od 7 roku życia na:

  zajęcia dziennikarskie, zajęcia wokalne,

projekcje filmów, zabawy integracyjne, 

warsztaty fotograficzne, warsztaty malarskie,

wycieczki piesze oraz ogniska i dyskoteki.
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str. 4

Kolejne zadania 

w ramach odbu-

dowy zniszczeń 

popowodziowych

Bogatynia ład-

niejsza niż kie-

dykolwiek
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BOK i OSiR zapraszają

Bogatyński 
motocross

Rozmowa z Arturem Oleksakiem, 

Prezesem Bogatyńskiego Klubu 

Motorowego „Cross”str. 14
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W numerze:

str. 3

19 Finał WOŚP

Nr 1 (22) styczeń 2011

BEZPŁATNY

Harmonogram 

remontów

Jednym z priory-

tetów są remon-

ty dróg, chodni-

ków, alejek oraz do-

jazdów do garaży. 

str. 8

str. 10

str. 14

Grać będziemy do 

końca świata i je-

den dzień dłużej.

Rozmowa z Kata-

rzyną Cichopek

Rozmowa z Księdzem 

Zbigniewem Kora-

bem - Proboszczem 

Parafii w Porajowie.

... wygrałam 

rodzinę

Parafia po po-

wodzi

W sobotę 8 stycznia 

w Filharmonii Opolskiej 

odbył się koncert chary-

tatywny na rzecz powo-

dzian z Bogatyni. Orga-

nizatorami akcji chary-

tatywnej byli przedsię-

biorcy z Business Center 

Club, Lions Club Opole 

oraz Opolskiej Izby Go-

spodarczej. Całkowity 

dochód ze sprzedaży bi-

letów oraz aukcji wyniósł 

135 tysięcy złotych. 

Sponsorem tego niesamowi-

tego przedsięwzięcia był Me-

cenas Kultury Pan Karol Ce-

bula oraz Zarząd Wojewódz-

twa Opolskiego. Koncert or-

kiestry Filharmonii Opolskiej 

poprowadził dyrygent Bogu-

sław Dawidow, a dodatkowo 

uświetnili go Bogumiła Dziel-

Wawrowska – sopran oraz 

Andrzej Krawiec – skrzyp-

ce. W koncercie uczestniczył 

burmistrz Andrzej Grzmie-

lewicz, a także przedstawi-

ciele władz samorządowych 

i wojewódzkich Opola. 

Ciąg dalszy na str. 5

Koncert charytatywny 

dla Bogatyni
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W numerze:

str. 3wzrost  w rankingach

Nr 9 (19) październik 2010

BEZPŁATNY

Odbudowa mostów

Do 10 grudnia 2010 

roku ma zostać od-

budowanych 11 prze-

praw

str. 8

str. 13

str. 14

Bogatynia 
zajmu-

je pierwsze miejsce 

w województwie dol-

nośląskim.

Szpital Gminny w Bo-

gatyni otrzymał cer-

tyfikat „Szpital bez 

bólu” 

Wywiad z księdzem 

dyrektorem Czesła-

wem Włodarczykiem

„Szpital bez bólu”

Caritas  to miłość  miłosierna!

W dniu Zaduszek, w czas jesieni

odwiedzamy bliskich groby, 
zapalamy zasmuceni

małe lampki - znak żałoby. 

Światła cmentarz rozjaśniły, 
że aż łuna bije w dali, 

lecz i takie są mogiły, 

gdzie nikt lampki nie zapali.  (W. Broniewski, Zaduszki) 

Dni pamięci

Fot. Marcin Chudy
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Nr 7 (28) sierpień 2011
BEZPŁATNY

W numerzeModernizacja 
świetlicy w Posadzie

Oddano do użytku kolejny 

obiekt.

str. 3IV Spotkanie Zespołów Folklorystycznych

Dorobek artystyczny prezen-

towały zespoły śpiewacze 

z Polski, Czech i Niemiec.

str. 6Obchody  „15 sierpnia”

W  kościele pw. Świętych Apo-

stołów Piotra i  Pawła odbyły 

się uroczystości z okazji święta 

Wojska Polskiego

str. 10Lekcja przyrody 
w pasiece

O  pszczelarstwie i  pszczela-

rzach na terenie powiatu zgo-

rzeleckiego

str. 15

Żegnaj lato!Witaj szkoło!440 dzieci z terenu naszej gminy 

spędziło wakacje na kolonii 

zorganizowanej przez Gminę 

Bogatynia ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnejwięcej na stronie 8
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Nr 8 (29) wrzesień 2011

BEZPŁATNY
W numerze

Czuję się 
zobowiązany

Rozmawiamy z  Andrzejem 

Grzmielewiczem, Burmistrzem 

Miasta i Gminy Bogatynia.

str. 4

X Europejski 
Odpust Kopaczów 

– Oldrichov

Mieszkańcy Polski, Czech i Nie-

miec spotkali się, aby wspólnie 

modlić się, bawić, wspominać 

i rozmawiać o przyszłości. 

str. 7

Dożynki Gminne

Sezon dożynkowy w  naszej 

gminie trwa na dobre.

str. 8

Aktywnie 
walczymy ze 
skorupiakiem

Profilaktyka i dobra zabawa - 

czyli II Międzynarodowa Spar-

takiada Amazonek

str. 15

Rodzinny

terenowyII Tu
rystyczny

„TUROSZOWSKIE BEZDROŻA” 
2011

rajd

Szczegóły 

na stronie 13
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str. 5

Nr 8 (18) wrzesień 2010

BEZPŁATNY

Pomoc dla  

Bogatyni

Na pewno nie zapomni-

my dobroci serca i szc
zo-

drości 
oraz wszystkich 

wspaniałych gestów.

str. 11

Centrum Pomo-

cy Dziecku

Ośrodek przyjął ponad 

300 zgłoszeń z ca
łej Pol-

ski dotyczących pomocy 

dzieciom

str. 13

Szpital zdał  

egzamin

Udzielanie pomocy me-

dycznej osobom poszko-

dowanym odbywało się 

we wszystkich obiektach 

gminnej służby zdrowia

str. 10

Inauguracja 

roku szkolnego

Nie było świętowania, 

ale ulga, że udało się 

przygotować 
placówki 

i 1 września nasze dzieci 

mogły rozpocząć naukę.

Powódź stulecia
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Nr 3 (24) kwiecień 2011

BEZPŁATNY

Łużycka Grupa 

Poszukiwawcza

Odkrywają histo-

rię Sieniawki.

str. 12

str. 17

Przydomowe oczysz-

czalnie dotowane 

z budżetu gminy.

Rozmowy z lekarza-

mi i dyrektorem boga-

tyńskiego SP ZOZ-u

W trosce  

o środo-

wisko

Przyszłość bo-

gatyńskiego 

szpitala

Wesołe
go

Alleluja
„Złota Jedynka” 

dla Bogatyni

str. 5Kolejne wyróżnie-

nie dla naszej gminy

str. 6
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W numerze:

Nr 4 (25) maj 2011
BEZPŁATNY

„Bogatynia”  
dla dzieci

Specjalny doda-
tek – gry i zabawy 
dla najmłodszych

str. 16

Wybierz swoją szkołę 

Energetyk 
zaprasza

Przebudowa 
ulic

str. 3

Modernizacja naj-
bardziej ruchliwej 
arterii w mieście

str. 11

Tego jeszcze nie było...

Bogatyńskie 
radio
104,8 FM

104.8 FM
radio Bogatynia

str. 10

Złota odznaka dla Za-służonych Honoro-
wych Dawców Krwi

30-lecie 
HDK PCK
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str. 5
Wielkie i małe inwestycje

Nr 10 (20) listopad 2010BEZPŁATNY

Złote i diamen-towe gody

...uroczystości wrę-
czenia Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Mał-
żeńskie.

str. 8

str. 13

str. 14

Prace samorządu 2006 - 2010

Wywiad z Dorotą Bojakowską – Prezesem Boga-tyńskiego Stowarzy-
szenia „Amazonki”

Numery i granice ob-
wodów głosowania 
oraz siedzib obwodo-
wych komisji wybor-
czych.

Amazonki to potężny ruch

Gdzie 
głosujemy

Bogatynia może pochwa-
lić się kolejnym tytu-
łem, który potwierdza 
zaangażowanie i troskę 
o sprawy społeczne. Je-
steśmy laureatami kon-
kursu zorganizowanego 
przez Parlamentarny Ze-
spół ds. Osób Starszych 
pod nazwą „Samorząd 
przyjazny Seniorom”. 

5 listopada 2010 roku 
w Sali Kolumnowej Sej-
mu odbyła się konferen-
cja podsumowująca kon-
kurs, na której burmistrz 
Jerzy Stachyra odebrał 
nagrodę dla naszej gmi-
ny.
Konkurs adresowany był 
do samorządów wszyst-
kich szczebli, które w la-

tach 2008-2010 realizo-
wały lub realizują pro-
gram przeciwdziałający 
wykluczeniu społeczne-
mu osób starszych.

ciąg dalszy na str. 3

Gmina przyjazna Seniorom
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BEZPŁATNY

W numerze
Stary zalew 
jak nowy

Prezentujemy koncepcje odno-
wy bogatyńskiego zalewu. 

str. 4

Festyn Trzech 
Państw

w  Zittau odbyła się kolejna 
edycja Festynu Trzech Państw.

str. 7

Wakacje  
na Podhalu

Dzięki środkom z  NFOŚiGW 
udało się zorganizować całko-
wicie bezpłatnie wypoczynek 
dla ponad 400 dzieci.

str. 10

Święto Wojska 
Polskiego

 15 sierpnia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA

serdecznie zaprasza na uroczyste obchody
SWIETA WOJSKA POLSKIEGO
oraz 91 rocznicy Bitwy Warszawskiej

Andrzej Grzmielewicz

 Rozpoczecie uroczystosci Msza Sw. za Ojczyzne o godz. 13.00

kuchnia polowa

przemówienia
okolicznosciowe

wykonania piesni
patriotycznych

oraz 91 rocznica Bitwy War-
szawskiej. 15 sierpnia 

str. 17

Akcja

lat o

Bogatyński Ośrodek Kultury zaprasza
Szczegóły na stronie 15
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W numerze:

str. 3

15 sierpnia

Nr 7 (17) lipiec 2010

BEZPŁATNY

Remont osiedla

Ostatnie prace re-

montowe na osiedlu 

przy ulicy Białogór-

skiej i Skłodowskiej...

str. 7

str. 13

Święto Wojska Pol-

skiego oraz 90-ta rocz-

nica Bitwy Warszaw-

skiej

Lato to również 

wiele zagrożeń...

Zdrowie latem

Przeżyli razem 

ponad pół wieku...

„Złoci” i „diamentowi” Jubilaci

50 lat pożycia małżeńskiego 

•	Stanisław	i	Józefa	Droń

•	Aleksander	i	Marianna	Gwiazda

•	Kryspin	i	Maria	Marmaj

•	Józef	i	Dorota	Olszowy

•	Władysław	i	Stanisława	Burdziak

•	Franciszek	i	Łucja	Olbrycht

•	Wacław	i	Katarzyna	Kisły

60 lat pożycia małżeńskiego

•	Wacław	i	Stanisława	Juśkiewicz

Więcej	na	stonie	16.
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str. 3

19 Finał WOŚP

Nr 1 (22) styczeń 2011

BEZPŁATNY

Harmonogram 

remontów

Jednym z priory-

tetów są remon-

ty dróg, chodni-

ków, alejek oraz do-

jazdów do garaży. 

str. 8

str. 10

str. 14

Grać będziemy do 

końca świata i je-

den dzień dłużej.

Rozmowa z Kata-

rzyną Cichopek

Rozmowa z Księdzem 

Zbigniewem Kora-

bem - Proboszczem 

Parafii w Porajowie.

... wygrałam 

rodzinę

Parafia po po-

wodzi

W sobotę 8 stycznia 

w Filharmonii Opolskiej 

odbył się koncert chary-

tatywny na rzecz powo-

dzian z Bogatyni. Orga-

nizatorami akcji chary-

tatywnej byli przedsię-

biorcy z Business Center 

Club, Lions Club Opole 

oraz Opolskiej Izby Go-

spodarczej. Całkowity 

dochód ze sprzedaży bi-

letów oraz aukcji wyniósł 

135 tysięcy złotych. 

Sponsorem tego niesamowi-

tego przedsięwzięcia był Me-

cenas Kultury Pan Karol Ce-

bula oraz Zarząd Wojewódz-

twa Opolskiego. Koncert or-

kiestry Filharmonii Opolskiej 

poprowadził dyrygent Bogu-

sław Dawidow, a dodatkowo 

uświetnili go Bogumiła Dziel-

Wawrowska – sopran oraz 

Andrzej Krawiec – skrzyp-

ce. W koncercie uczestniczył 

burmistrz Andrzej Grzmie-

lewicz, a także przedstawi-

ciele władz samorządowych 

i wojewódzkich Opola. 

Ciąg dalszy na str. 5

Koncert charytatywny 

dla Bogatyni
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Nr 8 (29) wrzesień 2011

BEZPŁATNY
W numerze

Czuję się 
zobowiązany

Rozmawiamy z  Andrzejem 

Grzmielewiczem, Burmistrzem 

Miasta i Gminy Bogatynia.

str. 4

X Europejski 
Odpust Kopaczów 

– Oldrichov

Mieszkańcy Polski, Czech i Nie-

miec spotkali się, aby wspólnie 

modlić się, bawić, wspominać 

i rozmawiać o przyszłości. 

str. 7

Dożynki Gminne

Sezon dożynkowy w  naszej 

gminie trwa na dobre.

str. 8

Aktywnie 
walczymy ze 
skorupiakiem

Profilaktyka i dobra zabawa - 

czyli II Międzynarodowa Spar-

takiada Amazonek

str. 15

Rodzinny

terenowyII Tu
rystyczny

„TUROSZOWSKIE BEZDROŻA” 
2011

rajd

Szczegóły 

na stronie 13
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str. 5

Nr 8 (18) wrzesień 2010

BEZPŁATNY

Pomoc dla  

Bogatyni

Na pewno nie zapomni-

my dobroci serca i szc
zo-

drości 
oraz wszystkich 

wspaniałych gestów.

str. 11

Centrum Pomo-

cy Dziecku

Ośrodek przyjął ponad 

300 zgłoszeń z ca
łej Pol-

ski dotyczących pomocy 

dzieciom

str. 13

Szpital zdał  

egzamin

Udzielanie pomocy me-

dycznej osobom poszko-

dowanym odbywało się 

we wszystkich obiektach 

gminnej służby zdrowia

str. 10

Inauguracja 

roku szkolnego

Nie było świętowania, 

ale ulga, że udało się 

przygotować 
placówki 

i 1 września nasze dzieci 

mogły rozpocząć naukę.

Powódź stulecia
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Doroty
Wawrzyńca 

Marii
Gwidona 

Januarego
Konstancji 

Justyny
Cypriana 

Rozalii
Róży 

Jacka
Piotra 

Ireny
Józefa 

Aurelii
Ładysława 

Beaty
Eugeniusza 

Filipa
Eugenii 

Filipiny
Eustachego 

Kosmy
Damiana 

Reginy
Melchiora 

Cypriana
Bernarda 

Hipolita
Mateusza 

Marka
Wacława 

Bronisława
Idziego 

Marii
Adrianny 

Albina
Nikodema 

Tomasza
Maurycego 

Michała
Michaliny 

Stefana
Juliana 

Piotra
Mikołaja 

Edyty
Kornela 

Tekli
Bogusława 

Zo� i
Hieronima 

Izabeli
Szymona 

Bernarda
Sobiesława 

Justyna
Franciszki 

Gerarda
Teodora 
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PONIEDZIAŁEK ŚRODA PIĄTEKWTOREK CZWARTEK SOBOTA NIEDZIELA

Piotra
Justyny 

Emila
Cyryla 

Marii
Napoleona 

Cezarego
Tymoteusza 

Sabiny
Jana 

Doroty
Kajetana 

Alfreda
Euzebiusza 

Joanny
Franciszki 

Augustyna
Patrycji 

Gustawa
Alfonsa 

Romana
Romualda 

Rocha
Joachima 

Filipa
Apolinarego 

Rózy
Szczęsnego 

Lidii
Augusta 

Borysa
Wawrzyńca 

Jacka
Mirona 

Jerzego
Bartłomieja 

Bogdana
Rajmunda 

Dominika
Protazego 

Zuzanny
Filomeny 

Heleny
Bronisławy 

Ludwika
Luizy 

Marii
Stanisławy 

Klary
Hilarego 

Bolsława
Juliana 

Marii
Ze� ryny 

Sławy
Jakuba 

Hipolita
Diany 

Bernarda
Sobiesława 

Józefa
Moniki 
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PONIEDZIAŁEK ŚRODA PIĄTEKWTOREK CZWARTEK SOBOTA NIEDZIELA

Teodora
Innocentego 

Olgi
Pelagii 

Kamila
Szymona 

Jakuba
Krzysztofa 

Jacka
Anatola 

Filipa
Amelii 

Bogdana
Aleksego 

Kingi
Krystyny 

Karoliny
Antoniego 

Jana
Gwalberta 

Wincentego
Wodzisława 

Anny
Mirosławy 

Łucji
Dominika 

Ernesta
Małgorzaty 

Czesława
Hieronima 

Julii
Natalii 

Cyryla
Metodego 

Marceliny
Bonawentury 

Daniela
Andrzeja 

Wiktora
Innocentego 

Haliny
Mariana 

Elżbiety
Prokopa 

Henryka
Włodzimierza 

Magdaleny
Bolesława 

Marty
Olafa 

Marii
Urbana 

Zenona
Weroniki 

Marii
Benedykta 

Bogny
Apolinarego 

Julity
Ludmiły 

Ignacego
Heleny 
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W numerze

Bogatynia 

w nowym świetle

Szereg zadań zostało już zreali-

zowanych inne jeszcze trwają 

ale najważniejsze, że w  mieście 

już żyje się przyjemniej.

str. 3

Opłatek 

z powodzianami

Powodzianie spotkali się, aby 

wspólnie spędzić kilka chwil 

w świątecznej atmosferze.

str. 5

Rocznica stanu 

wojennego

Mimo upływu czasu pamięć 

o  tamtych dniach pozostała 

w świadomości Polaków.

str. 6

Gorące pozdro-

wienia z Arktyki

Mieszkaniec naszego miasta 

wyjechał na Polską Stację An-

tarktyczną str. 15

Nr 11 (32) 

grudzień 2011
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W numerze
Złoty Jubileusz 
Elektrowni Turów

Okrągłe pół wieku istnienia 
Elektrowni Turów było dosko-
nałą okazją do zorganizowa-
nia uroczystej akademii.

str. 7

Twórczość 
Niepełnosprawnych

W festiwalu udział wzię-
ły osoby niepełnospraw-
ne z Polski oraz Niemiec.

str. 9

Historie rodzinne

Państwo Daniela i Antoni 
Wyszatko wspominają 
lata swojej młodości.

str. 10

Energia 
mieszkańców

Rozmowa z Rafałem 
Bojanowskim – pasjonatem 
fotografii przyrodniczej, 
miłośnikiem świata ptaków.

str. 19

Nr 9 (41) wrzesień 2012
BEZPŁATNY

Samorządowy
półmetek
str. 3

Bogatynia na 8 miejscu w rankingu inwestycyjnym
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W numerzeSzpital wznowił świadczenia nocne

Pacjenci mogą znów korzy-
stać w pełnym zakresie z nocnej 

i  świątecznej opieki ambulato-
ryjnej w bogatyńskim szpitalu.

str. 4
Historie rodzinne

Rozpoczynamy prezentację hi-
storii rodzin, które wpisały się 

w dzieje naszego miasta.

str. 6OSP w naszej gminie

Strażacy każdego dnia 
narażają swoje życie i zdrowie, 

by rzetelnie wykonywać swoją 
pracę.

str. 10Energia mieszkańców

Rozmowa z  panią Krystyną 
Mania prezesem Górniczego 

Klubu Seniora.

str. 19

Nr 4 (36) kwiecień 2012BEZPŁATNY

ORLIKwylądował

w Działoszynie

Nowy kompleks boisk

str. 3
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W numerze30 lat Zielonego Przedszkola

30-lecia istnienia Przedszko-
la Publicznego nr 5 w Bo-gatyni, zwanego dziś zie-lonym przedszkolem

str. 5Akcja lato

Ponad 120 dzieci wzię-ło udział w zajęciach zorga-
nizowanych przez OSiR

str. 8
Crossowe zmagania

Wystartowało ponad stu zawodników dostarcza-jąc wiele emocji miłośni-kom sportów motorowych.

str. 17Energia mieszkańców

Rozmowa z panem Danielem 
Barczakiem, zwycięzcą 9 Europamarathon Görlitz-Zgorzelec

str. 19

Nr 7 (39) lipiec 2012BEZPŁATNY
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BogatyniapodziękowałaDarczyńcom
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W numerze
Rydwany Trójstyku

Na bogatyńskim torze odby-
wały się międzynarodowe za-
wody motocrossowe, które 
przyciągnęły tłumy widzów.

str. 7

65 lat biblioteki

Światowy Dzień Książki, 
65-lecie Biblioteki, Dzień Bi-
bliotekarza. Zapraszamy 
do przeczytania relacji.

str. 8

Historie rodzinne

Kontynuując dzieło ojca 
i dziadka, prowadzili rodzinną 
firmę piekarniczą. Dzieje 
rodziny Szendzielorz.

str. 10

Olimpiada 
Przedszkolaków

Najmłodsi sportowcy 
wystartowali w konkurencjach 
lekkoatletycznych.

str. 12

Nr 5 (37) maj 2012
BEZPŁATNY

Autobusem 
po Bogatyni

Wytnij i zachowaj aktualny rozkład jazdy bogatyńskiego autobusu – str. 19

Nadal za symboliczną złotówkę – str. 2
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W numerze
Wywiad 
z Burmistrzem

Samorząd to nie arena 
do walki partyjnej

str. 3

Obchody Święta 
Niepodległości

94 lata temu rozbłysła w Europie 
Polonia Restituta – niepodległa, 
suwerenna, odrodzona Rzecz-
pospolita - nasza Ojczyzna.

str. 4

Historie rodzinne

O swojej historii rodzinnej 
opowiadają państwo 
Stanisława i Władysław 
Burdziakowie.

str. 8

Śpiewający 
Seniorzy

VII Międzynarodowy Festiwal 
Piosenkarzy Dojrzałych

str. 11

Nr 10 (42) październik - listopad 2012
BEZPŁATNY

Bogatynia
awansuje
jesteśmy wśród najlepiej  rozwijających się samorządów str. 2 Ko
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W numerze
Rozlicz Pit 

za darmo

Początek nowego roku to okres, 

w  którym składamy zeznania 

podatkowe. Rozmowa z  Wice-

przewodniczącą rady Dorotą 

Bojakowską.

str. 2
Rok 2011 w obiektywie

Jaki był rok 2011? Przypomnijmy 

sobie najciekawsze wydarzenia 

tamtego roku w obiektywie.
str. 10

Ferie Zimowe

Zorganizowano zajęcia w  szko-

łach, na hali OSiR, na kręgielni 

i basenie, wyjazdy do kina i dys-

kotekę oraz na lodowisko.
str. 13

Kolęda 2012

Nie zatracajmy swych korzeni 

pielęgnując to, co najcenniejsze, 

to, co inne, odrębne.

str. 19

Nr 1 (33) styczeń 2012

BEZPŁATNY

Wielkiej Orkiestry

Swiatecznej Pomocy

Bogatynski
Bogatynski

Wielkiej Orkiestry

Swiatecznej Pomocy

kolejny rekord

Mamy
kolejny rekord

Mamy

59
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Bogatynia
BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

ISSN 2299-9868

BIAŁOPOLE • BRATKÓW • DZIAŁOSZYN • JASNA GÓRA • KRZEWINA • KOPACZÓW • LUTOGNIEWICE  

OPOLNO ZDRÓJ • PORAJÓW • POSADA • SIENIAWKA • WYSZKÓW-WOLANÓW 

www.bogatynia.pl

Opłata za śmieci

W  związku z  ustawowymi zmi-

anami miasta i gminy pobierają 

tzw. opłatę śmieciową.

str. 2

Zakończenie 
roku szkolnego

Czas ten, to nie tylko początek 

wakacji, ale dla wielu także 

pożegnanie z kolega-

mi i koleżankami z klasy.

str. 10

Olimpiada 
Przedszkolaków

Było bardzo radośnie, kolorowo, 

a przede wszystkim słonecznie. 

W olimpiadzie wzięło udział 

ponad dwustu przedszkolaków.str. 14

10 lat Amazonek

Bogatyńskie Stowarzysze-

nie „Amazonki” 21 czerwca 

świętowało jubileusz 10-lecia.
str. 17

W numerze

Wezbrane 
obawyZalanych 250 gospodarstw domowych, 

zniszczona szkoła w Porajowie… 

Bogatynia znów liczy straty. 

str. 5

Nr 4 (47) czerwiec 2013

BEZPŁATNY
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W numerze

Odsłonięcie 

pomnika

W Działoszynie dokonano od-

słonięcia pomnika błogosławio-

nego ks. Jerzego Popiełuszki. 

str. 3

Mądre sówki 

dzieciom

Festyn z okazji Dnia Dziecka 

„Mądre sówki dzieciom” zor-

ganizowany głównie dla dzie-

ci w wieku przedszkolnym.

str. 7

Międzynarodowa 

zabawa

Międzynarodowy Jarmark 

Ludowy- Festyn Trzech 

Państw. Podczas imprezy 

nie zabrakło atrakcji.

str. 10

Złote Gody

Państwo: Czajkowscy, Dec, 

Kamińscy oraz Wasilewscy 

zostali udekorowani 

medalami za długoletnie 

pożycie małżeńskie.

str. 19

Nr 6 (38) czerwiec 2012

BEZPŁA
TNY

Turniej Rad Osiedlowych

Już po raz drugi puchar wywalczyła 

drużyna Rady Osiedlowej nr 4 str. 15
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W numerzeInwestycja w uśmiech

Kolejna ważna gminna inwesty-

cja oddana do użytku.

str. 4XX-lecie Straży 
Miejskiej

Wyróżniono zasłużonych straż-

ników miejskich w Bogatyni. 
str. 6Tax Free

Rozmowa z managerem Zespo-

łu Tax Free - Sławomirem Kosior-

kiem.

str. 15Wesołego Alleluja

Drodzy Mieszkańcy, z  okazji 

Wielkiej Nocy życzymy...

str. 18

Nr 3 (35) marzec 2012
BEZPŁATNY

Kolejne pieniądze 
na odbudowę

str. 15
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W numerzeBogatyński finał WOŚP

Graliśmy głośno, wesoło, 
a przede wszystkim potrzeb-

nie. Mamy nowy rekord - ze-

braliśmy ponad 67 tysięcy zł.

str. 3Aktywistki z Pogranicza

Stowarzyszenie, choć nie ma 

jeszcze roku, już może pochwa-

lić się konkretnymi działaniami.
str. 6Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia 

minionego roku

str. 1030 lat pomocy niepełnosprawnym

O historii, pracy koła, 
ludziach i działalności mówi 

założycielka Koła w Bogatyni. 

Fragmenty rozmowy z Panią 

Emilią Kurzątkowską.

str. 16

Nr 1 (44) styczeń 2013
BEZPŁATNY

Segregujmy

to się wszystkim opłacastr. 4
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W numerze

Pomidory 
z Bogatyni

Wielomilionowa inwestycja fir-

my Citronex idzie pełną parą.

str. 3

Historie rodzinne

O swojej historii rodzin-

nej opowiadają państwo Ire-

na i Kazimierz Morawscy.

str. 6

Jak segregować 

śmieci?

Przedstawiamy tabelę ob-

jaśniającą zasady segre-

gowania odpadów.

str. 10

Energia 
mieszkańców

O przygodzie życia opowia-

da Krzysztof Frandzloch.

str. 19

Nr 2 (45) luty - marzec 2013
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Trzeci wymiar

KINA
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W numerze

Powstaje pomnik 

bł. ks. Popiełuszki

Mieszkańcy chcą upamiętnić 

obecność błogosławionego – 

kapelana „Solidarności”.

str. 3

Zaplanowane 

inwestycje

MŁODYCH ENERGETYKÓW
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Tegoroczne plany, związane 

z  budową nowych obiektów, 

modernizacją dróg, chodników 

oraz remontów i napraw.

str. 4

Ekonomia, 

ekologia

Obowiązuje znowelizowana 

ustawa o utrzymaniu porządku 

i czystości w gminach.

str. 16

Energia  

mieszkańców

Mamy przyjemność zaprezen-

tować Państwu materiał z cyklu 

„Energia Mieszkańców”– wy-

wiad z Panią Teresą Przybyłą.

str. 19

Nr 2 (34) luty 2012

BEZP
ŁATN

Y

W naszej gminie kobiety są 

niezwykle aktywne – działają 

w wielu stowarzyszeniach, 

fundacjach i innych organizacjach.

więcej na  str. 9Kobie
tąByć

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

BIAŁOPOLE • BRATKÓW • DZIAŁOSZYN • JASNA GÓRA • KRZEWINA • KOPACZÓW • LUTOGNIEWICE  

OPOLNO ZDRÓJ • PORAJÓW • POSADA • SIENIAWKA • WYSZKÓW-WOLANÓW Bogatynia
www.bogatynia.pl

W numerze

WOP jak nowy

Gruntownie zmodernizowa-

na była strażnica WOP bę-

dzie teraz służyła miesz-

kańcom jako Wielofunkcyj-

ny Ośrodek Pomocy (WOP).

str. 4

Folklor w Trójstyku

W przepięknych ludowych 

strojach zespoły prezen-

towały swoje przeboje. 
str. 6

Historie rodzinne

O swoim życiu opowiadają 

państwo Helena i Stanisław 

Rymarczykowie. str. 8

Nasi bohaterowie 

żyją obok nas

15 sierpnia przypomina o war-

tościach, które są głęboko zako-

rzenione w naszym narodzie.

str. 10

Nr 8 (40) sierpień 2012

BEZPŁATNY

str. 2

Szpital 

BĘDZIE

powstał plan 

ratowania naszej 

placówki
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PONIEDZIAŁEK ŚRODA PIĄTEKWTOREK CZWARTEK SOBOTA NIEDZIELA

Kryspina
Saby 

Adelajdy
Aleksandra 

Urbana
Dariusza 

Dionizego
Szczepana 

Barbary
Piotra 

Damazego
Waldemara 

Gracjana
Bogusława 

Eugenii
Anastazji 

Mikołaja
Emiliana 

Łucji
Otylii 

Bogumiła
Dominika 

Kosmy
Damiana 

Marcina
Ambrożego 

Alfreda
Izydora 

Tomasza
Tomisława 

Cezarego
Teo� la 

Natalii
Eligiusza 

Marii
Wirgiliusza 

Celiny
Waleriana 

Zenona
Honoraty 

Dawida
Tomasza 

Pauliny
Balbiny 

Wiesławy
Leokadii 
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Zdzisławy 

Wiktorii
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Konrada 
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Zdzisława 

Feliksa
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Stanisława
Mikołaja 

Feliksa
Anatola 

Waleriana
Maksymiliana 

Seweryna
Wiktoryny 

Sewera
Gotfryda 

Alberta
Leopolda 

Marka
Cecylii 

Błażeja
Saturnina 

Bohdana
Bożydara 

Ursyna
Teodora 

Gertrudy
Edmunda 

Klemensa
Amelii 

Andrzeja
Konstantego 

Sylwii
Huberta 

Andrzeja
Ludomira 

Grzegorza
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Flory 

Karola
Olgierda 

Bartłomieja
Marcina 
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Romana 
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Rozmowa 

z Dyrektorem 

KWB Turów

Najważniejsze zadania na 

najbliższe lata to ochrona pra-

cowników, optymalizacja, pro-

cesów i nowe inwestycje.

str. 3

Tradycje i zwyczaje

Już po raz VI odbyło się 

Spotkanie Integracyjne 

Zespołów Folklorystyc-

znych w Małym Trójkącie.

str. 5

Akcja lato

Podczas tegorocznej akcji w BOK 

dzieci brały udział w zajęciach: 

teatralnych, fotograficznych, 

ceramicznych i tanecznych.

str. 8

Święto Wojska 

Polskiego

15 sierpnia w rocznicę Bit-

wy Warszawskiej z 1920 

roku obchodziliśmy Święto 

Wojska Polskiego.
str. 10

W numerze

Nr 6 (49) sierpień 2013

BEZPŁATNY

Zapisy na badania tel. 42 254 64 10 

lub 517 544 004

- więcej na: www.amazonki.bogatynia.pl

Mammograficzne
BadaniaW ramach ogólnopolskiej akcji „Łączy Nas Kobiecość”

organizujeBogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”

oraz 12 października (sobota)

parking przy

20 września Bogatyńskim Ośrodku Kultury

(piątek)

izby przyjęć

20 września nastąpi oficjalne oddanie tej części obiektu.

Tego dnia zapraszamy Mieszkańców na bezpłatne 

badania profilaktyczne – więcej informacji na stronie 

www.zozbogatynia.pl

Rok Służby Zdrowia

Fo
t. 

Pi
ot

r G
re

nd
a

Zakończył się remont

Gminnego Szpitala w Bogatyni.

Pismo Samorządu Terytorial-nego „Wspólnota” przygotowa-ło najnowszy ranking samorzą-dowych wydatków na inwestycje. Bogatynia znalazła się na 7 miej-scu w kategorii małych miast. Nasza gmina w  dalszym ciągu utrzymuje się na wysokiej pozycji w gronie sa-morządów, które najwięcej inwe-stują w infrastrukturę techniczną.

Więcej na ten temat w wywia-
dzie z burmistrzem  

str. 3
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W numerze:
Inwestycje 
w służbie zdrowia

Remonty, przebudowy 
i modernizacje w bogatyńskiej 
służbie zdrowia trwają na dobre.

str. 4

Bogatynia 4 lata 
po powodzi

Mijają 4 lata od tragicznej 
w skutkach powodzi z 2010 roku.

str. 6

15 sierpnia

Dzień ten skłania do refleksji 
i przypomina o wartościach, 
które są głęboko zakorzenione 
w naszym narodzie.

str. 10

Akcja lato

Przez cztery tygodnie 
ponad sto dzieci korzystało 
z tegorocznej edycji „Akcji 
Lato” w Bogatyńskim OSiR.

str. 14

Nr 6 (58) sierpień 2014
BEZPŁATNY

Kolejny raz Bogatynia

w rankingu
wysoko
inwestycyjnym
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W numerze:Uroczyście otwarto siedzibę TPD

Obiekt został kompleksowo 
wyposażony i dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych.

str. 3Światowy  Dzień Sybiraka

Zebrani wspominali dramatyczne chwile oraz uczcili pamięć zmarłych.

str. 4Jubileusze  70-lecia szkół

Swoje 70. urodziny obchodziły 
Szkoła w Działoszynie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni.

str. 10Śpiewający Seniorzy

Już po raz dziesiąty mieliśmy przyjemność zaprosić wykonawców z terenu Bogatyni i okolic.
str. 13

Nr 8 (69) wrzesień - październik 2015
BEZPŁATNY

Bogatynia samorządem 25-lecia
str. 2

Otrzymaliśmy nagrodę dla najlepszych samorządów w Polsce i zaszczytny tytuł „Przyjazna Gmina 2015”
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 numerze:Świetlica w Sieniawce

Zmodernizowana, komplekso-
wo wyposażona i bardzo funk-

cjonalna świetlica wiejska.

str. 3Gramy dla Iwony

Bogatynianie już po raz kolejny 
udowodnili, że potrafią solidar-

nie wspierać potrzebujących.

str. 4Najlepsi sportowcy

Wyróżniono osoby, które uzyskały wysokie wyniki w 
sporcie bądź przyczyniają się do ich uzyskiwania.

str. 17Energia mieszkańców

Rozmowa z Wojciechem Mikulskim i Wojciechem Walczakiem – założycielami 
i trenerami Football Academy Bogatynia.

str. 19

Nr 4 (56) maj 2014BEZPŁATNY

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieckazamieszczamy grę planszową

str. 10
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W numerze:
Rusza budowa 
bloku 11

W Elektrowni Turów odbyła się 
oficjalna inauguracja budowy 
nowego bloku energetycznego.

str. 3

Gminne obchody 
Dnia Mamy

Muzyczna podróż do świata, 
gdzie najważniejsza jest Mama.

str. 4

65-lecie szkoły

Publiczna Szkoła w Opolnie 
Zdroju obchodzi swoje 65 lecie.

str. 5

Rydwany Trójstyku

Zawody motocrossowe 
przyciągające zawodników 
zarówno z Polski, 
Niemiec, jak i Czech.

str. 13
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Nr 5 (66) maj 2015

BEZPŁATNY
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W numerze:
Gminne 
Święto Plonów

Kolejny już raz mieszkańcy 
naszej gminy dziękowali 
za zebrane plony.

str. 4

Koncert 
„Czas honoru”

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

str. 5

Wzruszająca 
uroczystość

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

str. 6

Pasowanie 
pierwszaków

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

str. 16

Nr 7 (59) wrzesień 2014
BEZPŁATNY

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

Inwestujemy w ekonomiczne i ekologiczne przetwarzanie oraz składowanie odpadów

str. 8

Fo
t. 

Pi
ot

r G
re

nd
a

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

ISSN 2299-9868

BIAŁOPOLE • BRATKÓW • DZIAŁOSZYN • JASNA GÓRA • KRZEWINA • KOPACZÓW • LUTOGNIEWICE  

OPOLNO ZDRÓJ • PORAJÓW • POSADA • SIENIAWKA • WYSZKÓW-WOLANÓW 

Bogatyniawww.bogatynia.pl

W numerze
Złote Gody

Uroczystość Złotych Godów - 

pięćdziesiąt lat wspólnego życia.
str. 2

Pan Jazz

Niezwykły spektakl dla dzieci. 

Muzyczne widowisko okazało 

się „strzałem w dziesiątkę”.

str. 4
Historie rodzinne

Dzieje rodziny państwa Łątka.
str. 8

Święto plonów

Dożynki, wielkie święto 

wszystkich rolników jest 

doskonałą okazją do 

integracji oraz zasłużoną 

porą wytchnienia.

str. 10

Nr 7 (50) wrzesień 2013

BEZPŁATNY

Blokipod klucz

Zapraszamy do obejrzenia relacji video.
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Obecnie trwają przygotowania 

do przekazania 82 mieszkań 

komunalnych.  

25 października 

mieszkańcy 
otrzymają klucze
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W numerze:
Obwieszczenie
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Nr 8 (60) październik 2014

Nr
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Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
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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-

tegracyjnymiul. 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 BOGATYNIAUlice: Cicha, Dębowa, Francuska, Komuny Paryskiej, Kręta, Mickiewicza, Młodych Energetyków nr 

1, Ogrodowa, Parkowa, Spacerowa, Strzegomicka, Szkolna, Środkowa, Wesoła, Wiejska

Dom Kulturyul. Ogrodowa 1, Bogatynia, tel. 725610115

TAK

TAK

7 BOGATYNIAUlice: 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
BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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
BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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 Sportowaul. Sportowa 8, Bogatynia, tel. 725610121

TAK

12 BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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
BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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 BOGATYNIAUlice: 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 ArtyściBogatyńscyArtyści
Płyta powstała pod wpływem 

zauroczenia twórczością 

naszych lokalnych artystów.
str. 17

Nr 8 (60) październik 2014

BEZPŁATNY

WYBORY 
SAMORZĄDOWE

święto demokracji

16 listopada
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W numerze:

Jarosław Kaczyński 

z wizytą w Bogatyni

Do naszego miasta przyjechał 

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, 

Premier Jarosław Kaczyński.

str. 4

Ochrona miejsc 

pracy to priorytet

...„ludzie którzy budowali 

siłę marki PGE zasługują 

na najlepsze programy 

pomocowe i ochronę”...

str. 5

Ogrody jak 

„Marzenie”

Działkowcy w naszej gminie 

stanowią liczną grupę, która 

działa prężnie i zrzesza 

ogromną ilość mieszkańców. 

str. 6

Energia 
mieszkańców

Rozmowa z panią Teresą 

Pilipionek – pasjonatką 

porcelanowych lalek.

str. 19

Nr 3 (55) marzec - kwiecień 2014

BEZPŁATNY

9 milionów
Odbudowa, modernizacja 

i remont za blisko

w Porajowiena Osiedle Piastowskie, szkołę i świetlicę

więcej na str. 10
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Wesołego Alleluja
Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei 

i miłości. Radosnego i wiosennego nastroju, serdecznych 

spotkań w gronie najbliższych, a także pogody ducha.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
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W numerzeGórnicze święto

4 grudnia obchodzona 
jest tradycyjna Barbórka. 

Uroczystym momentem 
dla górników z Turowa była 

akademia w kopalni Turów.

str. 3Odpust w Sieniawce

8 grudnia br. odbyła się 
odpustowa msza święta, 

która była okazją do 
podsumowań i wspomnień.

str. 5Spotkania wigilijne

Grudzień do czas, w którym 

tradycyjnie odbywają się 
spotkania wigilijne. Towarzyszy 

im miła i rodzinna atmosfera.
str. 6Mikołajki na sportowo

Dzieci zmagały się w kilku 
konkurencjach. Atrakcją były 

dmuchane zamki i zjeżdżalnie.
str. 10
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Nr 9 (52) grudzień 2013
BEZPŁATNY

- dumne centrum Bogatyni
O dbudowa ulicy Waryńskiego została zakończona. 

Prace budowlane trwały kilka miesięcy, a  ich efekt 

jest zaskakujący. W  trakcie realizacji tego zadania wy-

korzystane zostały najlepsze materiały budowlane, 

a sam projekt sprawił, że historyczna część centrum mia-

sta nabrała niesamowitego blasku.
Dalsza część na stronie 4.

Aleja Żytawska
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W numerze:Otwarcie świetlicy 
w Porajowie

Świetlica wiejska jest kolejnym 

miejscem spotkań oraz 
integracji mieszkańców.

str. 3Niech żyje nam 
górniczy stan!

Tradycyjne polskie święto 
górników, obchodzone 

4. grudnia, to w naszym 
regionie czas szczególny.

str. 5Wszyscy wszystkim 
ślą życzenia

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

składają życzenia .

str. 8Mikołajki

Tradycja, pełne uśmiechu 
śnieżynki oraz elfy 

i przede wszystkim wesoły 

Święty Mikołaj.

str. 9

Drodzy Mieszkańcy,z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzącego Nowego Roku pragnę złożyć 

najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, pogody ducha, ciepła 

rodzinnej atmosfery i spełnienia 

najskrytszych marzeń. Niech Święta te 

będą niezapomnianym czasem, spędzonym 

w gronie najbliższych, a Nowy 2015 Rok 

przyniesie wiele optymizmu i radości.

Nr 9 (61) listopad - grudzień 2014
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W numerze:

Wywiad 
z Przewodniczącą 

Rady Miejskiej

O rozmowę na temat 

funkcjonowania rady oraz 

planów i zamierzeń poprosiliśmy 

panią Dorotę Bojakowską.

str. 3

Ferie Zimowe

Był to czas spotkań 

z przyjaciółmi i dobrej 

zabawy, która pochłonęła 

dzieci na całego!
str. 6

Nowy Prezes 
Granicy

Prezentujemy rozmowę 

z nowym Prezesem - 

Andrzejem Lipko.

str. 16

Finał Wielkiej 

Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

W niedzielę 11. stycznia 

ponownie przekonaliśmy się, jak 

mocno i gorąco biją nasze serca.

str. 17

rocznica 
deportacji 

na Sybir
str. 5

Pamięć zmarłym 

– żyjącym pojednanie

Nr 1 (62) styczeń 2015
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W numerze

Wywiad 

z burmistrzem

Rozmowa z Burmistrzem 

Andrzejem Grzmielewiczem 

na temat przyszłorocznego 

budżetu, nowych inwestycji oraz 

relacji z Elektrownią i Kopalnią.

str. 3

82 nowe 

mieszkania

Społecznie ważna inwestycja 

w Bogatyni dobiegła końca. 

Trzy bloki wielorodzinne zostały 

przekazane do użytku.
str. 4

Święto 

Niepodległości

11 listopada Bogatynia oddała 

hołd walczącym o wolną 

i niepodległą Polskę. 
str. 6

Dzień Seniora

Październik to miesiąc, 

w którym swoje święto 

obchodzą wszyscy Seniorzy.

str. 10

Nr 8 (51) październik – listopad 2013

BEZPŁATNY

KONIEczna

pomoc dla zwierząt

W Bogatyni powstało schronisko dla zwierząt – obecnie przebywa 

w nim 11 koni oraz kilkadziesiąt psów i kotów. Schronisko tworzy 

Fundacja „Maja”. Aby przetrwać zimę potrzebna jest karma, pasza 

oraz warzywa, a także materiały budowlane oraz księgowa, która 

pomoże rozliczać Fundację.

Więcej informacji na stronie 5.
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W numerze:

Mosty nigdy 

nie dzielą

Podsumowanie realizacji 

inwestycji drogowych na terenie 

polsko – czesko - niemieckim.

str. 3

Nowy plac zabaw

Na dzieci już czekają karuzele, 

huśtawki i zjeżdżalnie. 

str. 7

Karbonalia 2014

Niezapomniane wrażenia, 

świetna muzyka 

i niezwykły klimat.
str. 10

Energia 

mieszkańców

Rozmowa z Arturem Oleksakiem 

- prezesem Bogatyńskiego 

Klubu Motorowego CROSS

str. 19

Nr 5 (57) czerwiec - lipiec 2014

BEZP
ŁATN

Y

Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów to jedna z największych 

inwestycji w Polsce. Branża energetyczna przeżywa istotny rozkwit, a to daje 

bardzo dobre prognozy dla naszej gminy. Główne cele to: bezpieczeństwo 

energetyczne Polski, optymalne wykorzystanie turoszowskiego węgla, 

utrzymanie miejsc pracy oraz zwiększenie ochrony środowiska naturalnego.

więcej na stronie 4

PGE GiEK S.A. zainwestuje 

w Bogatyni ponad 

4,5 mld złotych

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



w w w . b o g a t y n i a . p l Nr 10 (80) grudzień 2016

Pismo Samorządu Terytorial-nego „Wspólnota” przygotowa-ło najnowszy ranking samorzą-dowych wydatków na inwestycje. Bogatynia znalazła się na 7 miej-scu w kategorii małych miast. Nasza gmina w  dalszym ciągu utrzymuje się na wysokiej pozycji w gronie sa-morządów, które najwięcej inwe-stują w infrastrukturę techniczną.

Więcej na ten temat w wywia-
dzie z burmistrzem  

str. 3
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W numerze:
Inwestycje 
w służbie zdrowia

Remonty, przebudowy 
i modernizacje w bogatyńskiej 
służbie zdrowia trwają na dobre.

str. 4

Bogatynia 4 lata 
po powodzi

Mijają 4 lata od tragicznej 
w skutkach powodzi z 2010 roku.

str. 6

15 sierpnia

Dzień ten skłania do refleksji 
i przypomina o wartościach, 
które są głęboko zakorzenione 
w naszym narodzie.

str. 10

Akcja lato

Przez cztery tygodnie 
ponad sto dzieci korzystało 
z tegorocznej edycji „Akcji 
Lato” w Bogatyńskim OSiR.

str. 14

Nr 6 (58) sierpień 2014
BEZPŁATNY

Kolejny raz Bogatynia

w rankingu
wysoko
inwestycyjnym
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W numerze:Uroczyście otwarto siedzibę TPD

Obiekt został kompleksowo 
wyposażony i dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych.

str. 3Światowy  Dzień Sybiraka

Zebrani wspominali dramatyczne chwile oraz uczcili pamięć zmarłych.

str. 4Jubileusze  70-lecia szkół

Swoje 70. urodziny obchodziły 
Szkoła w Działoszynie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni.

str. 10Śpiewający Seniorzy

Już po raz dziesiąty mieliśmy przyjemność zaprosić wykonawców z terenu Bogatyni i okolic.
str. 13

Nr 8 (69) wrzesień - październik 2015
BEZPŁATNY

Bogatynia samorządem 25-lecia
str. 2

Otrzymaliśmy nagrodę dla najlepszych samorządów w Polsce i zaszczytny tytuł „Przyjazna Gmina 2015”
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W numerze:
Gminne 
Święto Plonów

Kolejny już raz mieszkańcy 
naszej gminy dziękowali 
za zebrane plony.

str. 4

Koncert 
„Czas honoru”

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

str. 5

Wzruszająca 
uroczystość

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

str. 6

Pasowanie 
pierwszaków

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

str. 16

Nr 7 (59) wrzesień 2014
BEZPŁATNY

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

Inwestujemy w ekonomiczne i ekologiczne przetwarzanie oraz składowanie odpadów

str. 8
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W numerze
Złote Gody

Uroczystość Złotych Godów - 

pięćdziesiąt lat wspólnego życia.
str. 2

Pan Jazz

Niezwykły spektakl dla dzieci. 

Muzyczne widowisko okazało 

się „strzałem w dziesiątkę”.

str. 4
Historie rodzinne

Dzieje rodziny państwa Łątka.
str. 8

Święto plonów

Dożynki, wielkie święto 

wszystkich rolników jest 

doskonałą okazją do 

integracji oraz zasłużoną 

porą wytchnienia.

str. 10

Nr 7 (50) wrzesień 2013

BEZPŁATNY

Blokipod klucz

Zapraszamy do obejrzenia relacji video.
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Obecnie trwają przygotowania 

do przekazania 82 mieszkań 

komunalnych.  

25 października 

mieszkańcy 
otrzymają klucze
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W numerze:

Jarosław Kaczyński 

z wizytą w Bogatyni

Do naszego miasta przyjechał 

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, 

Premier Jarosław Kaczyński.

str. 4

Ochrona miejsc 

pracy to priorytet

...„ludzie którzy budowali 

siłę marki PGE zasługują 

na najlepsze programy 

pomocowe i ochronę”...

str. 5

Ogrody jak 

„Marzenie”

Działkowcy w naszej gminie 

stanowią liczną grupę, która 

działa prężnie i zrzesza 

ogromną ilość mieszkańców. 

str. 6

Energia 
mieszkańców

Rozmowa z panią Teresą 

Pilipionek – pasjonatką 

porcelanowych lalek.

str. 19

Nr 3 (55) marzec - kwiecień 2014

BEZPŁATNY

9 milionów
Odbudowa, modernizacja 

i remont za blisko

w Porajowiena Osiedle Piastowskie, szkołę i świetlicę

więcej na str. 10
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Wesołego Alleluja
Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei 

i miłości. Radosnego i wiosennego nastroju, serdecznych 

spotkań w gronie najbliższych, a także pogody ducha.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
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W numerze:

Wywiad 
z Przewodniczącą 

Rady Miejskiej

O rozmowę na temat 

funkcjonowania rady oraz 

planów i zamierzeń poprosiliśmy 

panią Dorotę Bojakowską.

str. 3

Ferie Zimowe

Był to czas spotkań 

z przyjaciółmi i dobrej 

zabawy, która pochłonęła 

dzieci na całego!
str. 6

Nowy Prezes 
Granicy

Prezentujemy rozmowę 

z nowym Prezesem - 

Andrzejem Lipko.

str. 16

Finał Wielkiej 

Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

W niedzielę 11. stycznia 

ponownie przekonaliśmy się, jak 

mocno i gorąco biją nasze serca.

str. 17

rocznica 
deportacji 

na Sybir
str. 5

Pamięć zmarłym 

– żyjącym pojednanie

Nr 1 (62) styczeń 2015

BEZPŁATNY

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

ISSN 2299-9868

BIAŁOPOLE • BRATKÓW • DZIAŁOSZYN • JASNA GÓRA • KRZEWINA • KOPACZÓW • LUTOGNIEWICE  

OPOLNO ZDRÓJ • PORAJÓW • POSADA • SIENIAWKA • WYSZKÓW-WOLANÓW Bogatynia
www.bogatynia.pl

W numerze

Wywiad 

z burmistrzem

Rozmowa z Burmistrzem 

Andrzejem Grzmielewiczem 

na temat przyszłorocznego 

budżetu, nowych inwestycji oraz 

relacji z Elektrownią i Kopalnią.

str. 3

82 nowe 

mieszkania

Społecznie ważna inwestycja 

w Bogatyni dobiegła końca. 

Trzy bloki wielorodzinne zostały 

przekazane do użytku.
str. 4

Święto 

Niepodległości

11 listopada Bogatynia oddała 

hołd walczącym o wolną 

i niepodległą Polskę. 
str. 6

Dzień Seniora

Październik to miesiąc, 

w którym swoje święto 

obchodzą wszyscy Seniorzy.

str. 10

Nr 8 (51) październik – listopad 2013

BEZPŁATNY

KONIEczna

pomoc dla zwierząt

W Bogatyni powstało schronisko dla zwierząt – obecnie przebywa 

w nim 11 koni oraz kilkadziesiąt psów i kotów. Schronisko tworzy 

Fundacja „Maja”. Aby przetrwać zimę potrzebna jest karma, pasza 

oraz warzywa, a także materiały budowlane oraz księgowa, która 

pomoże rozliczać Fundację.

Więcej informacji na stronie 5.
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We wtorek, 6 grudnia o  godz. 16.00 w  Kinie KADR 3D na naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy tradycyjnie czekała świą-
teczna niespodzianka! 

Przed seansem kinowym, 
od godziny 15.00 na wszyst-
kie dzieci przed Bogatyń-
skim Ośrodkiem Kultury cze-
kał radosny Święty Mikołaj, 
dwie Śnieżynki i  Renifer. We-
soła gromadka przy akompa-
niamencie świątecznej muzy-
ki i  w  towarzystwie grudnio-
wej aury wywoływała uśmiech 
i radość na twarzach przechod-
niów. Bajka „Vaiana: Skarb 

Oceanu”, na którą zaprosił 
Bogatyński Ośrodek Kultu-
ry, to specjalny prezent, któ-
ry stał się już tradycją dla dzie-
ci w dzień Mikołajek. Po filmie, 
na uśmiechnięte i  pełne rado-
ści dzieci wychodzące z  kina, 
czekał Święty Mikołaj wraz ze 
swoimi przyjaciółmi. Nieco-
dzienni goście każdemu z  mi-
lusińskich wręczali balony oraz 
słodkie upominki. Jednak to 

nie była jedyna niespodzian-
ka, która czekała na dzieci te-
go dnia. Po filmie wszyscy uda-
li się do sali tanecznej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury, gdzie 
została przygotowana „Świą-
teczna sala zabaw”. Najmłodsi 
pod bacznym okiem instruk-
torów Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury bawili się przy wie-
lu ciekawych i kolorowych sta-
nowiskach. Uczestnicy zaba-
wy mogli też własnoręcznie 
przygotować wyjątkowe i  nie-
powtarzalne ozdoby świątecz-
ne, które z całą pewnością stały 
się niecodzienną pamiątką z te-
go wyjątkowego popołudnia. 
Dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy za rok!

Świąteczna sala zabaw

Mikołajki
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W czwartek i piątek, 8 i 9 grud-
nia 2016 roku w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury odbył się wy-
jątkowy Kiermasz Świąteczny 
z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.

Osoby prywatne oraz sto-
warzyszenia z  terenu Miasta 
i  Gminy Bogatynia zaprezen-
towały różnorodne rękodzieła 
artystyczne związane ze Świę-
tami Bożonarodzeniowymi. Za 

symboliczną cenę można było 
nabyć piękne bombki, baran-
ki, kolorowe choinki, obrazki 
świąteczne i wiele innych. Kier-
masz odbywał się w godzinach 
od 14.00 do 18.00. Dziękujemy 
serdecznie i zapraszamy za rok!

Bożonarodzeniowy klimat

Kiermasz 
Świąteczny 12 grudnia 2016 r. TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Nie-

pełnosprawnością „Integracja Bez Barier” działające przy Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultury wraz Pracownią Integracyjną „Bez 
Barier” zorganizowało Międzynarodowe Świąteczne Warsztaty 
„Ponad Podziałami”.

 Uczestnikami spotkania 
byli członkowie kół, stowarzy-
szeń z  Polski i  Czech, miesz-
kańcy Domu Pomocy Społecz-
nej „Jędrek” z  Opolna Zdroju, 
uczestnicy zajęć Powiatowe-
go Ośrodka Wsparcia w Opol-
nie Zdroju, przyjaciele i rodzi-
ny sympatyzujące z pracownią. 
Podczas warsztatów zdobiono 

choinki, pierniki, wykonywa-
no świąteczne ozdoby z  drew-
na, bombki z filcu, tkanin, ma-
lowano anioły - oj, działo się 
działo… Wspaniałą atmosferę 
międzyludzką uzupełniała woń 
olejków, gorącej czekolady i su-
szonych pomarańczy przypo-
minając wszystkim o  nadcho-
dzących świętach.

Integracja bez barier

Idą święta!

Gorąco Wszystkich Państwa zapraszamy na 25. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w niedzielę 15 
stycznia 2017 roku.

W tym dniu młodzi wolon-
tariusze wyruszą na ulice na-
szego miasta, aby zbierać pie-
niądze na zakup urządzeń me-
dycznych dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorom. Przed Bo-
gatyńskim Ośrodkiem Kultu-
ry zostanie wystawiona tzw. 

Big Skarbonka, do której bę-
dzie można wrzucać pieniądze 
zarówno w walucie polskiej jak 
i zagranicznej. Natomiast w sa-
li widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury tradycyj-
nie już o godz. 15.00 odbędą się 
występy artystyczne, a zaraz po 
nich długo oczekiwana licyta-
cja. Jej końcowy wynik z  roku 
na rok jest coraz bardziej za-

skakujący! Mamy wielką na-
dzieję, że i w tym roku padnie 
kolejny rekord w  ilości zebra-
nych pieniędzy. Przyjdź i  po 
raz kolejny wraz z  Bogatyń-
skim Ośrodkiem Kultury weź 
udział w wyjątkowej formie ra-
towania ludzkiego życia. 

Kręcimy się już 25 lat 
i  z  radością informujemy, że 
w dniach 21 - 23 listopada 2016 
w Warszawie odbył się 47. Kon-
kurs Ofert Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-

cy na zakup sprzętu medycz-
nego. W  efekcie trzydniowych 
negocjacji Fundacja WOŚP 
pozyskała dla oddziałów pe-
diatrycznych polskich szpita-
li 2 469 nowoczesnych urzą-
dzeń medycznych. Ich zakup 
sfinansowany będzie ze środ-
ków zebranych w  24. Fina-
le WOŚP. Urządzenia trafią do 
218 placówek w  całej Polsce. 
http://www.wosp.org.pl/ak-
t u a l n o s c i / o b d a r u j e m y -
-218-placowek-w-calej-polsce 
Szanowni Państwo, Mieszkań-
cy naszego Miasta i Gminy Bo-
gatynia, dzięki Waszej ofiarno-
ści oraz współpracy i  zaanga-
żowaniu Bogatyńskiego Ośrod-

ka Kultury i  Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w  Bogatyni, rów-
nież nasz Oddział pediatrycz-
ny SP ZOZ w Bogatyni obdaro-
wany został sprzętem medycz-
nym. Otrzymamy: 
• łóżka junior -8 szt.
• łóżka szczebelkowe - 6 szt.
• kardiomonitor - 1 szt.
• pulsoksymetr - 1 szt.

Dziękując za wszystko skła-
damy Państwu nasze “koloro-
we ukłony” będące wyrazem 
wdzięczności za wielka pomoc 
i  wspaniałe, wrażliwe, pełne 
miłości serca!

Do zobaczenia 15 stycznia!

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kręcimy się już 25 lat
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Za sprawą utalentowanych, kreatywnych ludzi z Pracowni Inte-
gracyjnej „Bez Barier” i  Pracowni Muzycznej Bogatyński Ośro-
dek Kultury po raz drugi został Laureatem Finału Dolnośląskie-
go Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych, który odbył 
się 2 grudnia w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.

 W czwartej edycji tego kon-
kursu bogatyńscy twórcy pre-
zentowali swoje prace oraz 
występy wokalne.  Kaligrafia  
i metaloplastyka Adama Kusia-
ka oraz przyrodnicze fotografie 
Marzeny Drozdowskiej  zosta-
ły zaprezentowane szerokiemu 

gronu odbiorców podczas fina-
łowego wernisażu, gdzie spo-
tkały się z  dużym zaintereso-
waniem i uznaniem. Swoje wo-
kalne możliwości  zaprezento-
wał na scenie Teatru Zdrojowe-
go w Szczawnie Zdroju Michał 
Gietka, który przygotowany 
przez instruktora Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury  Krzysz-
tofa Wermińskiego powtórzył 
swój sukces sprzed lat. Ponadto 
obaj panowie zaśpiewali w  in-
tegracyjnym, pięćdziesięcio-
osobowym chórze, którego wy-
stęp zamknął IV edycję tego 
konkursu. Dziękujemy pięknie!

6 listopada po raz czwarty zespół wokalny Yamayka, z  Domu 
Kultury w  Zatoniu zaprezentował swoje interpretacje utworów 
muzyki popularnej na  „Międzygminnym Konkursie Piosenki Pol-
skiej” w Węglińcu. 

Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury w Węglińcu już po raz 
siódmy ogłosił Konkurs Pio-
senki Polskiej, dzięki któremu 
dzieci i  młodzież z  gmin po-
wiatu zgorzeleckiego konfron-
tują swoje umiejętności arty-
styczne i estradowe prezentując 
wybrane utwory. W  niedzielę 
o godz. 15.30 odbył się Koncert 

Finałowy, na którym zaprezen-
towało się 25 solistów i 2 grupy 
wokalne. Soliści zespołu przy-
gotowywani przez kierownik 
Domu Kultury - Panią Boże-
nę Mazowiecką, zaprezentowa-
li łącznie 7 utworów w  trzech 
kategoriach. Jako zespół wo-
kalny Yamayka w składzie: Sa-
ra Dymarska, Tadeusz Łuczak, 

Aleksandra Karapuda, Wikto-
ria Alena Marko, Kinga Marci-
niak i Gabriela Barczyk zdobył 
II miejsce z  utworem „Smak 
i zapach pomarańczy” z reper-
tuaru Tadeusza Woźniaka. Ja-
ko soliści grupy wyśpiewali ko-
lejno: Sara Dymarska (w  kat. 
10-14 lat) – wyróżnienie z pio-
senką Karin Stanek „Chło-
piec z gitarą” i Tadeusz Łuczak 
(w kat. 10-14 lat) – wyróżnienie 
z  utworem z  repertuaru Mar-
ka Grechuty „Dni których nie 
znamy”. Natomiast pierwszą 
lokatę w kategorii 10-14 lat za-
jęła Wiktoria Alena Marko wy-
konując przebój Anny Jantar 
„Gdzie są dzisiaj tamci ludzie”. 
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim laureatom konkursu i  ży-
czymy dalszych sukcesów!

VII Międzygminny Konkurs Piosenki Polskiej

Sukces Yamayki 
w Węglińcu

W piątek, 9 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się Koncert Katarzyny Gro-
niec z zespołem.

Gwiazda wraz z zespołem na 
deskach Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury zaprezentowała nie-

zwykły koncert promujący naj-
nowszą płytę artystki: „ZOO” 
z piosenkami Agnieszki Osiec-

kiej. Usłyszeliśmy znane i  lu-
biane utwory w  nowych, nie-
samowitych aranżacjach, któ-
re oplatały zgromadzoną w sali 
widowiskowej publiczność wy-
jątkowym lirycznym brzmie-
niem, ale też niejednokrotnie 
mocą mocniejszego rockowego 
grania. Koncert obejrzało po-
nad 400 osób! Była to nie tyl-
ko muzyczna uczta, ale również 
wspaniałe klimatyczne wido-
wisko sceniczne kończące wy-
jątkowy 2016 rok. Serdecznie 
dziękujemy za Państwa obec-
ność i  zapraszamy na kolej-
ne koncerty do Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury! 

Muzyczna uczta

Koncert Katarzyny 
Groniec z zespołem

Bogatyński Ośrodek Kultury w Finale

Kolejny sukces!

Zapraszamy serdecznie i gorąco na piękny i magiczny 
Koncert zatytułowany „Upominki muzyczne”, który 
odbędzie się 6 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 w Ko-
ściele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni 
przy ul. Kurzańskiej 3. Podczas koncertu usłyszymy 
najpiękniejsze kolędy oraz pastorałki w niepowtarzal-
nych aranżacjach w wykonaniu wyjątkowych artystów 
z Krakowa. Wstęp wolny.

Wykonawcy: Stanisław Duda – baryton, Dominik 
Tekielak – fagot, Andrzej Włodarz - akordeon, 
Łukasz Mateja – organy, słowo mówione

Uroczysty Noworoczny Koncert 
Kolędowo – Pastorałkowy

z przepięknym opracowaniem 
polskich kolęd i pastorałek

Upominki 
muzyczne

Potrzebna pomoc…
… dla Natalii
Natalia Wołczek jest 18-letnią uczennicą Liceum Ogólno-
kształcącego w Bogatyni. W październiku 2016 roku zdia-
gnozowano u niej złośliwy nowotwór żołądka z przerzu-
tami, który obrócił życie naszej Natalki do góry nogami. 
Leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne, a więc każ-
dy podarowany grosz jest dla nas bardzo ważny. 

W  imieniu Natalii i  jej rodziny zwracamy się o  pomoc w  zbiórce pieniędzy, których 
trzeba bardzo dużo, aby dać jej szansę na skuteczne leczenie. Każdy z Was może mieć 
w tym udział, więc prosimy o wsparcie finansowe. Otwierajmy serca i nieśmy pomoc!

Numer konta: WBK 89 1090 1971 0000 0001 3374 2155 

W tytule: „Na zakup leków dla Natalii”

Komitet Społeczny Pomocy Osobom Potrzebującym „Agasta”Michał 
Gietka
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Dziekan Dekanatu Bogatynia

ks. Jan Żak

Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni

Dziekan Dekanatu Bogatynia

ks. Jan Żak

Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Fragment koncertu.
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Odbyła się kolejna edycja zabawy z  językiem polskim, na któ-
rą złożyły się dwa konkursy: Dyktando dla Dorosłych i Konkurs 
Pięknego Czytania Prozy dla Dorosłych.

„Bohaterowie Sienkiewicza 
na turnieju rycerskim” - to ty-
tuł VIII Bogatyńskiego Dyk-
tanda dla Dorosłych, z którym 
zmierzyli się uczestnicy kon-
kursu ortograficznego w  dniu 
26 listopada w  2016 r. w  Pu-
blicznym Gimnazjum nr 1. Pa-
tronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bogatynia Andrzej 
Grzmielewicz.

Tekst obfitował w  wyrazy 
charakteryzujące bohaterów 
utworów Henryka Sienkiewi-
cza. Najwięcej emocji wzbu-
dzały wyrazy, takie jak: kro-
pierz, rozżarzona żagiew, przy-
łbice, nałokietnice, napierśniki 
i napleczniki, nabiodrki, nako-
lenniki, nagolenniki.

Tekst dyktanda przygotowa-
ła Wanda Trojanowska.

Nad poprawnym przebie-
giem konkursu czuwała komi-
sja w składzie: 

Marta Brożyna, Anna Bro-
żek, Maryla Ganczarska, Gra-
żyna Kołodziejczuk, Moni-
ka Kuczaj, Dorota Stachyra, 
Jadwiga Wagner, Ewa Tęcza, 
przewodnicząca Marta Pędrak.

W  konkursie wzięło udział 
20 osób.

Tytuł Mistrza Ortografii 
2016 r. i Złoty Kałamarz otrzy-
mał Krzysztof Bieńkowski,

I  Wicemistrzem i  Srebrny 
Kałamarz otrzymał Remigiusz 
Miaskiewicz,

II Wicemistrzem i  Brązowy 
Kałamarz otrzymała Klaudia 
Wąsicka.

Ponadto komisja konkurso-
wa wyróżniła 7 osób. W  gro-
nie wyróżnionych znaleźli się: 
Konstanty Ślązak, Artur Sa-
wicki, Anna Kazimierska, Aga-
ta Biernacka, Anita Szakiel-So-
snowska, Małgorzata Sawicka, 
Jan Miaskiewicz.

Zwycięzcy i  wyróżnieni 
otrzymali nagrody książkowe – 
dzieła Sienkiewicza.

Również wśród pozostałych 
uczestników zostały rozloso-
wane nagrody. Wszyscy kon-
kursowicze otrzymali okolicz-
nościowe dyplomy. Organi-
zatorzy pogratulowali nie tyl-
ko zwycięzcom, ale wszystkim 
uczestnikom tej wspaniałej in-
telektualnej zabawy. 

Sponsorzy nagród: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bogaty-
nia, Stowarzyszenie Silne Ko-
biety Bogatyni, p. Halina Sa-
dulska, Klub Nauczycielski 
„Izis”, sponsor anonimowy.

Imprezę uświetniły występy 
młodzieży z Publicznego Gim-
nazjum nr 1 pod kierunkiem p. 
Sylwii Sułkowskiej oraz zespo-
łu wokalnego Klubu Nauczy-
cielskiego „Izis” pod kierun-
kiem Marii Buczkowskiej.

Z  kolei 30 listopada 2016 r. 
w  Publicznej Bibliotece w  Bo-
gatyni odbył się III Bogatyń-
ski Konkurs Czytania Prozy 
dla Dorosłych. Doskonalenie 
umiejętności pięknego czyta-
nia, rozwijanie wrażliwości na 
prozę oraz kształcenie umie-
jętności odbioru dzieła literac-
kiego to cele, które przyświe-

cały konkursowi. W spotkaniu 
uczestniczyli miłośnicy czy-
tania książek, którzy, decydu-
jąc się na udział w  dobrej za-
bawie, postanowili zaprezento-
wać swoje umiejętności, czyta-
jąc fragmenty utworów ulubio-
nego pisarza.

Henryk Sienkiewicz pisał: 
„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze 
się czegoś nauczy, albo zapo-
mni o tym, co mu dolega, albo 
zaśnie – w  każdym razie wy-
gra”.

W  konkursie wzięło udział 
9 osób. Komisja konkursowa 
w składzie: p. Elżbieta Brożek- 
Dyrektor Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Bogatyni, p. Mag-
dalena Kościańska- Telewizja 
Kablowa w Bogatyni, p. Adam 
Balcer- Dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej w  Bogatyni, wyłoni-
ła zwycięzców. Mistrzem Pięk-
nego Czytania Prozy dla Do-
rosłych została Karina Przy-
bylska, wyróżnienia otrzymali: 
Dorota Stachyra, Jerzy Stachy-
ra, Grażyna Studzińska. Na-
grodę publiczności otrzyma-
ła również Karina Przybylska. 
Dyplomy i  nagrody książko-
we były uhonorowaniem wspa-
niałych występów uczestników 
konkursu.

W  przerwie obrad jurorów 
zaśpiewały w  duecie Michali-
na Buczkowska i  Justyna Szy-
wała z  Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Emilii Pla-
ter w Zgorzelcu. 

Sponsorzy: Urząd Miasta 
i  Gminy, Biblioteka Publiczna 
i Klub Nauczycielski „Izis”.

Dyktando dla Dorosłych i Konkurs Pięknego Czytania Prozy dla Dorosłych

Finał zabawy 
z językiem polskim
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Tegoroczny Festiwal trwał trzy dni. Start imprezy – 9.12.2016 r. 
W tym dniu odbyły się spotkania autorskie z P. Elżbietą Bednar-
czyk - pisarką, poetką, tancerką - osobą na co dzień mieszkają-
cą w Australii.

Wieczorem panie mo-
gły skorzystać z  warsztatu ko-
smetycznego, który prowadzi-
ła Ewelina Helbrecht. Podczas 
spotkania można było dowie-
dzieć się jak dobrać odpowied-
nią pielęgnację zgodnie z  po-
trzebami skóry, czym kierować 
się przy zakupie kosmetyków 
i jakich błędów unikać. 

Drugi dzień Festiwalu roz-
począł się jednocześnie od 
dwóch warsztatów tj. warsztatu 
samoobrony dla kobiet Wendo, 
który  poprowadziła Małgorza-
ta Januar.

Kolejnym warsztatem, któ-
ry skupił panie, było ukła-
danie mozaiki pod czujnym 
okiem  Pani Malrena Yendroha 
– Muraszko. Następnie warsz-
taty kosmetyczne prowadzone 
przez Martę Rzadkosz skupi-
ły kobiety, które mogły przygo-
tować do świąt zarówno swoją 
twarz jak i  ciało, a dodatkowo 

zakupić kosmetyczny prezent 
pod choinkę.

Kolejnym punktem Festiwa-
lu był wykład projektanta i sty-
listy w  zakresie odzieży, panie 
mogły dowiedzieć się jakie są 
typy sylwetek i  jak umiejętnie 
dobierać garderobę, aby pomi-
mo wad figury wyglądać mod-
nie, korzystnie i  efektownie 
niezależnie od wieku.

Na zakończenie dnia  po-
nownie tym razem dla star-
szej publiczności wystąpi-
ła Pani Elżbieta Bednarczyk, 
która swoim ciepłym głosem 
opowiadała o  sytuacji rodzin, 
kobiet, dzieci w Australii, prze-
platając swoje opowieści tań-
cem i recytacją wierszy.

Ostatni dzień Festiwalu 
przypadł na niedzielę. Był to 
dzień najliczniej odwiedzany 
przez mieszkańców. Zaczęło się 
od warsztatów carvingu, pro-
wadząca Julia Zygan cierpli-

wie uczyła panie i panów sztu-
ki wyczarowywania pięknych 
kształtów – ozdób z  rzodkie-
wek, porów, ogórków i  innych 
warzyw. Główną ozdobą sto-
łu był przywieziony przez pro-
wadzącą arbuz z  pięknie wy-
rzeźbioną nazwą Festiwalu. Te 
warsztaty trwały kilka godzin. 
Kiedy część uczestników zaj-
mowała się carvingiem na sa-
li obok trwał niezwykle cieka-
wy wykład na temat olei świa-
ta. Pani Anna Drzyzga, oso-
ba o  bardzo bogatej wiedzy, 
w przystępny sposób przekazy-
wała wiedzę o wartościach od-
żywczych poszczególnym olei, 
nie zabrakło ciekawostek diete-
tycznych, a  dopełnieniem była 
degustacja każdego z  omawia-
nych olei. Faworytem dla więk-
szości okazał się olej dyniowy. 
Uczestnicy otrzymali na za-
kończenie wykładu buteleczkę 
oleju lnianego. Warsztaty i wy-
kład o  olejach okazały się na 
tyle interesujące, że poproszo-
no o  jego powtórzenie jeszcze 
w tym samym dniu dla nowych 

VII Festiwal Kobiet 

Dwie wstążki

osób, które ciągle przybywały 
do biblioteki.

Hitem dnia okazała się Aka-
demia Dobrych Manier pro-
wadzona przez P. Jadwigę Dę-
bicką, która już na początku 
zaskoczyła wszystkich pięk-
nie przygotowanymi stołami 
z  piękną porcelaną i  sztućca-
mi środka stołu i nie tylko. Była 
to lekcja Dobrych Manier, któ-
ra na długo każdemu uczestni-
kowi zapadnie w  pamięć, tym 
bardziej, że pani Jadwiga czy-
niła uwagi, pouczała, wtajem-
niczała w  sposób niezwykle 
uroczy, taktowny i grzeczny jak 
na damę przystało.

Przez całą niedzielę w  jed-
nym z  pomieszczeń cierpli-
wie i  cichutko pracowały bra-
fittierki, nieustannie donosząc 

każdej chętnej pani właściwy 
rozmiar stanika, do ostatniej 
klientki tłumaczyły jak powin-
ny nasze piersi się czuć, kiedy 
są w  odpowiednim rozmiarze 
i rodzaju bielizny.

Spotkanie autorskie z  An-
drzejem Kaczmarkiem – „Mo-
je Góry z  Wellness by Orifla-
me” podsumowały VII Festi-
wal Kobiet. Pan Andrzej za-
chęcił wszystkich uczestników 
festiwalu do dbania o  ogólnie 
rozumiany „dobrostan” ciało 
i duszę.  

Podczas Festiwalu można 
było w  holu biblioteki ogrzać 
się przy kominku, napić się 
aromatycznej kawy, zjeść do-
bre ciacho, zwiedzić wystawę 
ozdób świątecznych jak rów-
nież zakupić artykuły gospo-

darstwa domowego.
Pomysłodawcy festiwalu 

w  osobach Doroty Bojakow-
skiej i   Adama Balcera bar-
dzo serdecznie dziękują Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Bo-
gatynia Andrzejowi Grzmie-
lewiczowi, Stowarzyszeniu 
„AMAZONKI”, Klubowi Na-
uczycielskiemu „Izis”, Biblio-
tece Publicznej Miasta i  Gmi-
ny, Stowarzyszeniu „Razem dla 
Bogatyni”, Panu Grzegorzowi 
Hryszkiewiczowi oraz Przemy-
sławowi Błaszczakowi, bez któ-
rych impreza nie miałaby szans 
wystartować.

Do zobaczenia za rok na 
VIII Festiwalu Kobiet.

Dorota Bojakowska
Adam Balcer
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W  miniony weekend zakoń-
czyły się Zimowe Mistrzo-
stwa Okręgu Dolnośląskiego, 
na których swoją reprezenta-
cję wystawił bogatyński klub 
pływacki Patomswim. Do za-
wodów zgłosiło się rekordo-
wo ponad pół tysiąca zawod-
ników z 38 klubów wojewódz-
twa dolnośląskiego i nie tylko. 

Nasza kadra składająca się 
z: Olgi Szczotki, Kamili Ślą-
zak, Roksany Prądzyńskiej 
oraz Piotra Zalewskiego poka-

zała się z dobrej strony uzysku-
jąc wysokie lokaty w klasyfika-

cji z seniorami.
Dwa złote, trzy srebrne i trzy 

brązowe medale - to dorobek 
podopiecznych trenera Pawła 
Mielnika. 

Jest to spory sukces bio-
rąc pod uwagę, że zawodnicy 
od 10-tego maja nie posiada-
ją swojego basenu w  Bogatyni 
(basen w remoncie). Realizacja 

dwóch treningów w  Zgorzel-
cu, gdzie obecnie trenuje mło-
dzież, to codzienne pokonywa-
nie ok.120 km. 

Duże gratulacje należą się 
zawodnikom, którzy w  tym 
wyjątkowo trudnym czasie dla 
Klubu, walczą o  swoje marze-
nia i  godnie reprezentują MiG 
Bogatynia.

W  dniu 3 grudnia 2016 roku, w  holu C SP nr 3 w  Bogatyni, od-
był się drugi turniej tenisa stołowego w ramach Młodzieżowej Li-
gi Tenisa Stołowego. Turniej ten miał specjalna rangę, ponieważ 
było to uczczenie 35 rocznicy stanu wojennego w Polsce. 

O  godzinie 10:00 zawo-
dy rozpoczęli uczniowie szkół 
podstawowych z  naszej gmi-
ny.  W kategorii dziewcząt ko-
lejność była następująca : 1m 
Amelia Burbo, 2m Marty-
na Kostrzewska, 3m Zuzanna 
Urbaniak, 4m Anna Listkie-
wicz.

Wśród chłopców ze szkół 
podstawowych wystartowa-
ło 12 zawodników. Kolejność 
na najwyższych miejscach by-
ła podobna do pierwszego tur-
nieju. Wygrał po raz kolej-

ny Paweł Koziej, drugi był po-
dobnie Seweryn Najman. Oto 
kolejność końcowa : 3m- Ad-
ran Piotrowski, 4m  - Igor Wy-
drzyński, 5m- Samuel Benitez, 
6m- Klaudiusz Cieniewicz. Po-
zostałe miejsca można obejrzeć 
na naszej stronie www.smecz-
-rackets.pl .

O  godzinie 12:00 miało 
miejsce uroczyste wręczenie 
nagród dla zawodniczek i  za-
wodników ze szkół podsta-
wowych, w  postaci pucharów 
oraz strojów sportowych, przez 

przedstawicieli naszych spon-
sorów. Była nasza telewizja, 
były wywiady i zdjęcia. W ko-
lejnej części zawodów do gry 
przystąpili uczniowie z gimna-
zjów. Dziewcząt było w  sumie 
3, więc każda zakończyła za-
wody z pucharem oto kolejność 
: 1m Martyna Karadzios, 2m 
Weronika Szylińska, 3m Julia 
Jachimowicz.

Teraz kategoria chłopcy 
gimnazjum. Oto kolejność : 1m 
Mateusz Oleksak, 2m Hubert 
Marczuk, 3m Karol Hantke. 
Wszyscy trenują w grupie mło-
dzieżowej KS Rackets Bogaty-
nia pod okiem trenera Romana 
Czarnieckiego.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali napoje, słodycze oraz 
owoce. Najlepsi otrzymali pu-
chary. Wszyscy zawodnicy KS 
Rackets otrzymali stroje spor-
towe. Sponsorem tych nagród 
i  poczęstunku były NSZZ So-
lidarność z  KWB Turów oraz 
z Elektrowni Turów. Zaprasza-
my do obejrzenia zdjęć na stro-
nie www.smecz-rackets.pl.

Turniejowe rozgrywki

Młodzieżowa Liga 
Tenisa Stołowego W sobotę 3 grudnia br. na strzelnicy sportowej w Bogatyni, od-

były się zawody strzeleckie tzw. „Złoty strzał”. Startowali w nich 
zawodnicy i zawodniczki, którzy rywalizowali z sobą w całym se-
zonie sportowym 2016.

W  trakcie zawodów udeko-
rowano najmłodszych strzel-
ców rywalizujących w  katego-
rii Karabinu pneumatycznego 
młodzików.

Klasyfikacja końcowa w ka-
tegorii Młodzików przedsta-
wiała się następująco: miejsce 
1 - Wiktoria Roman - 913 pkt., 
miejsce 2 - Przemysław Kruk - 
816 pkt., miejsce 3 - Julia Brzu-
chalska - 797 pkt.

„Złoty Strzał” w  kategorii 
Karabin Pneumatyczny Męż-
czyzn zdobył pan Antoni Ka-
czan.

• w  kategorii Karabin Pneu-
matyczny Kobiet zdobyła pa-
ni Mariola Suszyńska.

• w kategorii Pistolet Pneuma-
tyczny Mężczyzn zdobył pan 
Dominik Pitucha.

• w  kategorii Karabin Pneu-
matyczny Młodzików zdo-
była pani Wiktoria Roman.
Wręczenie nagród i dekora-

cja zwycięzców ze wszystkich 
kategoriach seniorskich odby-
ła się 10 grudnia br. na uroczy-
stym zakończeniu sezonu spor-
towego 2016.

Zawody strzeleckie

Złoty Strzał

Mistrzostwa Dolnego Śląska 2016 w Nowej Rudzie

Osiem medali 
dla Bogatyni Nasza najbardziej utytułowana zawodniczka - Olga Szczotka - 

została nominowana w plebiscycie Gazety Wrocławskiej do ty-
tułu „Najlepszego Sportowca Dolnego Śląska” z  powiatu zgo-
rzeleckiego. Serdecznie zapraszamy do oddania głosu na tą nie-
zwykle ambitną i pracowitą dziewczynę, która wspólnie z grupą 
(Kamila Ślązak, Roksana Prądzyńska i Piotr Zalewski) poświęci-
ła swoje młode życie wyjątkowo wymagającej dyscyplinie spor-
tu jaką jest pływanie.

Niektóre najważniejsze osią-
gnięcia Olgi to: Mistrzostwo 
Polski Juniorów 16 lat - 50m 
stylem dowolnym, Mistrzo-
stwo Polski Juniorów 16 lat - 
100m stylem dowolnym, Brą-
zowy medal MPJ 16 lat - 50m 
stylem grzbietowym, Repre-
zentując Polskę - IV Miejsce na 
Wielomeczu Pływackim w So-
fii (Bułgaria) - 4 x 100m sty-
lem dowolnym, Finalistka Mi-
strzostw Polski Seniorów, Re-
kordzistka Okręgu na 200m 
stylem dowolnym, Mistrzo-
stwo Dolnego Śląska w  Dwu-
boju (reprezentując szkołę), 
Wielokrotna złota medalistka 
Dolnego Śląska i innych zawo-
dów okręgowych.

Olga Szczotka, pływanie, 
UKS PatomSwim Bogatynia 
(GWS.449) 

SMS pod nr 72355 o  treści 
GWS.449

Najlepszy Sportowiec Dolnego Śląska

Zagłosuj na 
Olgę Szczotkę
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Panie Dyrektorze zacznijmy 
od nagrody, którą otrzymał 
Pan w ostatnim czasie. Proszę 
powiedzieć, co to za tytuł i ja-
kie ma dla Pana znaczenie?

Wyróżnienie „Pasjonat 
Sportowej Polski” przyzna-
wane jest przez Klub Sporto-
wa Polska w ramach Programu 
„Sportowa Polska”. W tym roku 
klub wyróżnił blisko 140 pod-
miotów działających na rzecz 
rozwoju infrastruktury spor-

towej i  krzewienia 
sportu wśród 

dzieci, mło-
d z i e ż y 
i społecz-
ności lo-
kalnych. 
Jest mi 

niezmier-
nie miło, iż 

znalazłem się 
w tak zacnym gronie 

laureatów, to dla mnie szcze-

gólne wyróżnienie. Cieszę się, 
że moja praca została docenio-
na. Takie nagrody zawsze spra-
wiają, że jest się jeszcze bar-
dziej zmotywowanym do dal-
szej działalności i  aktywności, 
ale też przypominają, że war-
to pracować dla ludzi i angażo-

wać się w życie sportowe naszej 
gminy.
Od wielu lat jest Pan moc-
no zaangażowany w  sprawy 
sportu w Mieście i Gminie Bo-
gatynia, czy to pasja, która 
przełożyła się na życie zawo-
dowe?

Można to tak podsumować. 
Prawdą jest, że sport od zawsze 
jest mi bardzo bliski, towarzy-
szy mi od ponad 20 lat. Tak się 
złożyło, że moje sportowe zain-
teresowania połączyły się z pra-
cą zawodową, już od 9 lat peł-
nię funkcję Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni.  
To praca, która daje mi dużo 
satysfakcji i  zadowolenia. Za-
wsze staram się poprzez swo-
ją działalność zawodową i spo-
łeczną upowszechniać kultu-
rę fizyczną wśród dzieci, mło-
dzieży i osób starszych, a przy 
tym aktywizować różne środo-
wiska, ale też propagować sport 

i  zdrowy styl życia wśród na-
szych mieszkańców. 
Jest Pan osobą, która wspiera 
lokalnych sportowców, Ośro-
dek Sportu i  Rekreacji rów-
nież pomaga organizacjom 
sportowym. 

Bardzo się cieszę, że w Mie-

ście i  Gminie Bogatynia dzia-
ła tak wiele organizacji, klubów 
i  stowarzyszeń o  charakterze 
sportowym. Cieszy mnie fakt, 
że sport odgrywa ważną ro-
lę w życiu mieszkańców naszej 
gminy, którzy z roku na rok są 
bardziej aktywni. Zauważam, 
że coraz więcej ludzi uprawia 
różnego rodzaju sporty i to do-
bry znak. Od wielu lat staram 
się wspierać lokalnych spor-
towców, a także angażować się 
w życie klubów sportowych na 
terenie Miasta i  Gminy Boga-
tynia. Jednak priorytetem jest 
dla mnie zaszczepianie w  naj-
młodszych mieszkańcach pro-
pagowania zdrowego i  sporto-
wego stylu życia, a także zasad 
fair-play.
Pan również dba o  kondycję 
i zdrowy styl życia?

<śmiech> od lat prowadzę 
bardzo aktywny i zdrowy tryb 
życia. Siłownia, CrossFit, a na-
wet ostatnio udział w  Reebok 
Spartan Race, ale oczywiście 
również dieta, która stanowi 
ważny element sportowego ży-
cia. Zainteresowania, ale i  co-
dzienna praca pozwalają mi od 
wielu lat zdobywać doświad-
czenie, które przekłada się na 
jeszcze efektywniejsze podej-
ście do spraw sportu i rekreacji.
Jest Pan inicjatorem wielu 
działań o  charakterze spor-
towym, m.in. popularnego od 
niedawna CrossFit’u. Czy to 
dyscyplina, która pozytywnie 
wpływa na codzienne życie?

Prowadzenie zajęć sporto-
wych, a przez to, szerzenie idei 
uprawiania różnego rodzaju 
sportu, to cele, które przyświe-
cają mi w  codziennej pracy. 
CrossFit’em zacząłem intereso-
wać się jakiś czas temu, zdoby-
łem Certyfikat Ogólnopolskie-
go Szkolenia Crossfit i  posta-
nowiłem zorganizować zajęcia 
w Bogatyni. Dzisiaj mogę śmia-
ło powiedzieć, że dzięki tym 
ćwiczeniom wiele osób prze-
szło spektakularne metamor-
fozy i  przekonało się, że wysi-
łek fizyczny może być idealnym 
uzupełnieniem każdego dnia, 
pomysłem na spędzenie wolne-
go czasu, ale przede wszystkim 
bodźcem do zdrowego i aktyw-
nego stylu życia. Trzeba pamię-
tać, że aby treningi przynio-

sły oczekiwane rezultaty, na-
leży zadbać o  prawidłowo zbi-
lansowaną dietę. Sport to taka 
dziedzina życia, która zdecy-
dowanie potrafi jednoczyć lu-
dzi i  wzbudzać w  nich bar-
dzo pozytywne emocje, dlate-
go wszystkich niezdecydowa-
nych serdecznie zapraszam na 
zajęcia CrossFit. Równie gorą-
co namawiam na treningi, na 
siłowni, zarówno Panów, któ-
rzy chcą poprawić swoją siłę, 
jak i  Panie, które chcą zadbać 
o sylwetkę i poprawić kondycje. 
Jako Ośrodek Sportu i Rekre-
acji jesteście organizatorem 
wielu sportowych działań, ja-
kie imprezy organizujecie?

Jesteśmy instytucją, któ-
ra każdego roku organizuje lub 
współorganizuje szereg imprez 
o  charakterze sportowym i  re-
kreacyjnym na terenie Mia-
sta i  Gminy Bogatynia. Na-
szym głównym zadaniem jest 
upowszechnianie i  populary-
zacja kultury fizycznej, spor-
tu i rekreacji. Imprezami, które 
na stałe wpisały się w kalendarz 
sportowych wydarzeń są: Mię-
dzynarodowy Festiwal Spor-
tu, Mistrzostwa w  Wyciskaniu 
Własnego Ciężaru Ciała, Mi-
strzostwa Euroregionu Nysa 
w  Trójboju Siłowym, Zawody 
CrossFit, Zawody Maswrestling, 
Mistrzostwa Dolnego Śląska Ju-
niorów i  Juniorów Młodszych 
w Lekkiej Atletyce, Turnieje Pił-
ki Nożnej, Liga Pływacka i wie-
le innych. Za każdym razem za-
wody cieszą się dużą popularno-
ścią, widać, że mieszkańcy chęt-
nie biorą udział w  takich ini-
cjatywach, dlatego uważam, że 
warto je organizować.
Czy współpracujecie rów-
nież z  innymi organizacjami? 
Macie też „pod sobą” sekcje 
sportowe, prawda?

Jeśli chodzi o  sekcje spor-
towe, to pod OSiRem działają: 
sekcja pływacka, której adep-
ci zdobywają liczne medale na 
Mistrzostwach Polski oraz sek-
cja turystyki „Bog-Tur”, zrze-
szająca ponad 150 osób z  ca-
łej gminy. Oczywiście współ-
pracujemy z  innymi organi-
zacjami i  stowarzyszeniami 
z  naszego terenu. Wzajemnie 
wspieramy swoje działania, 
a  w  wielu sprawach łączymy 
swoje siły. Korzystając z  oka-
zji chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim, którym 
bliskie są sprawy sportu. Ser-

decznie dziękuję Burmistrzo-
wi Miasta i  Gminy Bogatynia 
Panu Andrzejowi Grzmielewi-
czowi, za pomoc i wsparcie ja-
kie otrzymujemy przy organi-
zacji wielu sportowych przed-
sięwzięć. 
Wspomniał Pan, że szcze-
gólnie ważna jest aktywiza-
cja sportowa najmłodszych. 
Również z  myślą o  nich or-
ganizujecie wiele wydarzeń 
sportowych.

Tak to prawda, zależy 
nam, aby to właśnie najmłod-
si mieszkańcy naszej gminy, 
jak najczęściej uczestniczyli 
w  sportowych wydarzeniach. 
Z  przyjemnością organizuje-
my dla nich różnorodne dzia-
łania. Co roku jedną z  więk-
szych imprez organizowanych 
przez OSiR jest Olimpiada 
Przedszkolaków, która zawsze 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Najmłodsi mieszkańcy 
z  zaangażowaniem podchodzą 
do przygotowanych dla nich 
konkurencji. Nie zapominamy 
również o dzieciach podczas fe-
rii zimowych i wakacji. Zawsze 
staramy się tak zorganizować 
dzieciom czas, by mogły ak-
tywnie spędzić wolne chwile.
Panie Dyrektorze to na za-
kończenie, jakie plany na no-
wy rok?

W  przyszłym roku bardzo 
chciałbym kontynuować za-
wody sportowe organizowane 
przez Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji, mam nadzieję, że miesz-
kańcy dalej z chęcią będą w nich 
uczestniczyć. Największą im-
prezą na pewno będzie organi-
zowany po raz drugi Międzyna-
rodowy Festiwal Sportu, który 
w ubiegłym roku cieszył się du-
żym zainteresowaniem. Mogę 
powiedzieć, że w chwili obecnej 
finalizowane są rozmowy z  za-
praszanymi gośćmi.
Dziękuję za rozmowę, życzę 
powodzenia i  dalszych suk-
cesów.

Rozmowa z Panem Konradem Wysockim  
Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni, 
laureatem tytułu Pasjonat Sportowej Polski 2016

Konrad Wysocki
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Ogłoszenie
Rada Parafialna Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia NMP w  Bogatyni, w  związku z  przy-
gotowaniami do obchodów 150 – lecia kościoła parafialnego 
zwraca się z  prośbą o  udostępnienie wszelkich pamiątek doty-
czących kościoła i parafii takich jak: dawne zdjęcia, widokówki, 
fotografie ze ślubów, chrztów, komunii. Szczególnie cenne będą 
pamiątki i zdjęcia z lat wcześniejszych do roku 1980. Przedmioty 
bardzo prosimy dostarczyć do parafii w godzinach urzędowania 
biura parafialnego - środa: 15.00 - 17.00, ale również po każdej 
mszy św. do zakrystii.
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Bogatynia
od kuchni

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

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, Sławek Legeżyński

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

- Waldek Babarowski
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny

Wtorek
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, Sławek Legeżyński

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

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

nie i okolicznie” - Agniesz-
ka Salata-Niemiec

20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatu-
sia i mamusi” - Aldona Walczak

20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny

Środa
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, Sławek Legeżyński

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

- Maciej Czyżewski, Sławo-
mir Skiba i Damian Sosnowski

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

18:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
19:05 - „Czytam dla was...”- 

Ola Dobrowolska
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:05 - „A-Friko” - Grzegorz Dusza
22:05 - „Muzyczne szepty” - Anna Capriss
24:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny

Czwartek
07:05 - „No to Gramy” Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, Sławek Legeżyński

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

mian Sosnowski
16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

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

rzyszenie Razem Dla Bogatyni
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny

Piątek
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek, Sławek Legeżyński

12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:05 - „ArtRadiowa Lista Przebo-

jów” - Sławomir Legeżyński
23:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny

Sobota
06:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny
10:10 - „Głos Młodzieży” - Damian 

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

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

warzyszenie Razem Dla Bo-
gatyni (powtórka)

14:15 - „Muzyka Pogranicza”
15:10 - „Czytam dla was” - Aleksan-

dra Dobrowolska(powtórka)
17:10 - „Tu byłem...”- Grzegorz Żak
19:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
20:10 - „#Plotka” - Iza Wieczorek
21:30 - „ArtRadio Mix Night” - Ma-

teusz Wojciechowski
22:40 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Podsumowanie Tygodnia

Niedziela
06:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny
09:10 - „Rozmowy Zdrowiem Dyk-

towane” - Dorota Boja-
kowska (powtórka)

10:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny
10:30 - Msza Święta z Kościoła Parafi Św. 

Maksymiliana Marii Kolbego
12:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
13:10 - „Muzyczny kosmos czyli Woj-

na Domowa” - Iwona Majew-
ska i Mateusz Połoczański

15.00 - „Jedno Radio Trzy Języ-
ki” - Wojtek Kulawski

16:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
19:10 - „ArtRadiowa Lista Przebojów” - 

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

Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl
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Składniki: 50 dag mąki, 20 
dag cukru pudru, 20 dag mio-
du, 12 dag masła lub marga-
ryny, 1 jajo, 1 dag sody oczysz-
czanej,  2 łyżki stołowe przy-
praw korzennych do piernika.

Błyskawiczne Pierniczki
Pan Marek Trzciński poleca 

przepis na Błyskawiczne Pier-
niczki, które wspaniale wkom-
ponują się między świąteczne 
potrawy. Legenda głosi, że robi 
się je piorunem i błyskawicznie 
znikają po upieczeniu.

Przygotowanie: Mąkę wy-
mieszać z  sodą (1 dag sody to 
mniej więcej czubata łyżeczka 
do herbaty), zrobić wgłębienie 
na środku, wlać miód, dodać 
przyprawy korzenne, cukier, 
miękkie masło i jajo. Miód, jeśli 
nie jest płynny, można też wcze-
śniej podgrzać razem z masłem, 
cukrem i  korzeniami, a  potem 
przestudzić i  połączyć z  mą-

ką. Zagnieść ciasto jak na pie-
rogi. Wyrabiać, aż będzie gład-
kie i jednolite w przekroju. Róż-
nej grubości pierniczki można 
wykrawać i piec od razu, ale su-
rowe ciasto nadaje się również 
do dłuższego przechowywania 

w  chłodnym miejscu (w  przy-
krytej szklanej lub kamionko-
wej misie albo po prostu owi-
nięte w  folię spożywczą). Pier-
niczki należy piec w temperatu-
rze ok. 180 st. C. około 10 mi-
nut. Wesołych Świąt!

Wszelkich informacji udzie-
la pan Henryk Nawrocki pod nu-

merem telefonu 600 043 251

Produkcja: Rosja
gatunek: animacja, przygodowy
data:

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

07.01.2017 r. godz. 16.00 (dubbing, 3D)  

08.01.2017 r. godz. 16.00 (dubbing, 2D)  

09.01.2017 r. godz. 16.00 (dubbing, 3D)  

10.01.2017 r. godz. 16.00 (dubbing, 3D)  

11.01.2017 r. godz. 16.00 (dubbing, 2D)  

Produkcja: Polska
gatunek: dramat, komedia
data:

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

07-11.01.2017 r.  
godz. 18.00 (2D)  

2D, 3D, dubbing 2D

„Królowa Śniegu 3:  
Ogień i lód”

Kai, Gerda, waleczna łasicz-
ka i gadatliwy troll Orm rusza-
ją na kolejne spotkanie z przy-
godą. Chociaż Królowa Śnie-
gu i samozwańczy Król Śniegu 
zostali pokonani, Kai i  Gerda 
nie mają powodów do rado-
ści. Dziewczynka pragnie od-
naleźć ukochanych rodziców, 
porwanych przez Północny 
Wiatr. Wspólnie z  przyjaciół-
mi wyrusza na kraniec świata, 
w pełną niebezpieczeństw wy-
prawę ratunkową. W  trakcie 
wędrówki bohaterowie natra-
fiają na artefakt, pochodzący 
z  prastarego królestwa trolli. 
To legendarny Kamień Ognia 
i Lodu.

„Szczęście świata”
Warszawski dziennikarz 

i  bon vivant Sobański opuszcza 
stolicę, by odszukać i przeprowa-
dzić wywiad z  autorem bestsel-
lerowych przewodników. Choć 
sam pisarz skrzętnie ukrywa 
tożsamość, nieliczne tropy pro-
wadzą do kamienicy na Śląsku, 
miejsca pełnego ludzi oryginal-
nych i wyjątkowych. Wśród nich 
są piękna Róża, ekscentryczny 
pasjonat botaniki Tomasz, przy-
jaciel domu” Jan, matematycz-
ny geniusz – Rufin, a także pró-
bujący wyrwać się spod wpły-
wów zaborczej matki nastolatek 
Harald. Chwile spędzone przez 
nich z piękną sąsiadką kuszą lek-
kością i swobodą. Pewnego dnia 
Róża znika z kamienicy…


