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Występy taneczne, wokalne, 
recytatorskie, aktorskie i grę 
na instrumentach można 
było podziwiać w „Trójce” 
pierwszego dnia wiosny.
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Witaj wiosno

Barwnie, kolorowy i głośno 
Mieszkańcy Miasta 
i Gminy Bogatynia żegnali 
zimę i witali wiosnę. 
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Otwarcie 
ginekologii

17 marca oficjalne otwarto 
oddział ginekologiczny 
Szpitala Gminnego w Bogatyni.

str. 10

Pielgrzymka 
na Jasną Górę

Międzynarodowa Pielgrzymka 
do duchowej stolicy naszego 
narodu odbyła się pod hasłem 
„Maryja naszą Matką”.
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Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
niosących nadzieję i odrodzenie życia, składam najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności oraz błogosławieństwa Chrystusa 
Zmartwychwstałego.
Niech nadzieja wypływająca z Wielkanocnego poranka budzi radość 
i ufność oraz pomaga odkryć dobro w sercu każdego człowieka, a świąteczny 
czas będzie chwilą zadumy, wyciszenia i odpoczynku.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni serca pokojem 
i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość.
Życzę pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, 
a także radosnego i wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie 
najbliższych oraz pogody ducha.
Składam najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia, samych 
słonecznych dni, optymizmu na każdy dzień, a także sukcesów 
w życiu prywatnym i zawodowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
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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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W  poniedziałek 27 lutego w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy w Bogatyni odbyła się 54 sesja VII kadencji bogatyńskie-
go Samorządu. Program sesji obejmował podjęcie wielu uchwał, 
wśród których znajdowały się również te związane z dopłatami za 
wodę i odprowadzane ścieki.

Sesja rozpoczęła się jednak 
od bardzo miłego akcentu, ja-
kim było wręczenie odznaczeń 
przydzielonych zasłużonym dla 
Ligi Oborny Kraju, które wrę-
czył Zdzisław Strzykała. Nagro-
dzeni zostali: Andrzej Grzmie-
lewicz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Bogatynia, Konrad Wysocki 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w  Bogatyni oraz Artur 
Wieczorek Redaktor Naczelny 
ArtRadia Bogatynia.

Następnie Radni przeszli 
do zaproponowanego porząd-
ku obrad i  tematów związa-
nych z  cenami wody. Zarów-
no uchwałę w  sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w  wodę i  odprowadza-
nie ścieków na terenie miasta 
i gminy Bogatynia, jak i uchwa-
łę w  sprawie ustalenia dopła-
ty do taryfy za zbiorowe zaopa-
trzenie w  wodę i  odprowadze-
nie ścieków dla grupy taryfowej 
stanowiącej gospodarstwa do-
mowe na terenie miasta i gminy 
Bogatynia, Radni przyjęli jed-
nogłośnie, pozostawiając ceny 
za wodę oraz ścieki na niezmie-
nionym poziomie.

Od 8 lat cena wody w Boga-
tyni nie uległa zmianie. To du-
ży sukces Samorządu Bogaty-
ni, że mieszkańców nie dotknie 
podwyżka cen wody i  ścieków 

- podkreślił Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz.

W dalszej części Rada Miej-
ska przyjęła szereg uchwał 
w  sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku try-
bu przetargowego i zawarcie ko-
lejnej umowy dzierżawy.

Kolejna sesja odbyła się na-
tomiast 28 marca, wyjątkowo 
w  Sali widowiskowej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury. Jed-
nym z pierwszych i najbardziej 

obszernych punktów sesji był 
raport z  wykonania i  efektów 
realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy i  Miasta Bogatynia 
na lata 2016-2018 za 2016 rok. 
Raport został przedstawiony 
przez Krzysztofa Witkowskie-
go - certyfikowanego specjalistę 
terapii uzależnień i  składał się 
z dwóch elementów: prezentacji 
multimedialnej oraz wystąpień 
zaproszonych gości.

W prezentacji zostały przed-
stawione między innymi zada-
nia własne gminy, zawierają-
ce katalog działań, opartych na 
założeniach Krajowego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkoma-
nii na lata 2011-2016. Te założe-
nia to:
• Zwiększanie dostępności po-

mocy terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób uzależnio-

nych i osób zagrożonych uza-
leżnieniem,

• Udzielanie rodzinom, w  któ-
rych występują problemy nar-
komanii, pomocy psychospo-
łecznej i prawnej,

• Prowadzenie profilaktycz-
nej działalności informacyj-
nej, edukacyjnej oraz szkole-
niowej w  zakresie rozwiązy-
wania problemów narkoma-
nii w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadze-
nie zajęć sportowo-rekreacyj-
nych dla uczniów, a  także 
działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczęszczających do pro-
gramów opiekuńczo-wycho-
wawczych i terapeutycznych,

• Wspomaganie działań insty-
tucji, organizacji pozarządo-
wych i osób fizycznych, służą-
cych rozwiązywaniu proble-
mów narkomanii,

• Pomoc społeczną osobom 
uzależnionym i  rodzinom 
osób uzależnionych dotknię-
tym ubóstwem i  wyklucze-
niem społecznym i  integro-
wanie ze środowiskiem lokal-
nym tych osób z wykorzysta-
niem pracy socjalnej i  kon-
traktu społecznego.
Jak zaznaczał Krzysztof Wit-

kowski jednostką odpowiedzial-
ną za realizację Gminnego Pro-
gramu przeciwdziałania narko-
manii jest Ośrodek Rozwiązy-
wania Problemów Uzależnień 
i Pomocy Rodzinie w Bogatyni, 
Punkt Konsultacyjno-Informa-
cyjny ds. Przeciwdziałania Nar-
komanii. Na sesji zostali również 
przedstawieni terapeuci, którzy 

na co dzień pracują we wspo-
mnianym powyżej punkcie. Po-
nadto podczas prezentacji zosta-
ły przedstawione statystyki do-
tyczące narkomanii na terenie 
Miasta i  Gminy Bogatynia, za-
równo policyjne, jak i te wynika-
jące z przeprowadzonych badań, 
czy też ankiet. Co warte zazna-
czenia w tej części obrad na Sa-
li widowiskowej obecni byli rów-
nież zaproszeni goście, wśród 
których była także Urszula Ciu-
pak Starosta Zgorzelecki oraz 
Bogusława Witkowska Dyrek-
tor Wydziału Edukacji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w  Zgo-
rzelcu.

Na sesji głos zabrał również 
Grzegorz Hryszkiewicz, Spe-
cjalista ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, który 
przedstawił gminny program 
profilaktyki i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych na te-
renie Miasta i Gminy Bogatynia.

W dalszej części Radni podję-
li szereg uchwał, wśród których 
były między innymi uchwała 
w sprawie trybu udzielania i roz-
liczania dotacji dla niepublicz-
nych szkół, przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkol-
nego prowadzonych na terenie 
Gminy Bogatynia oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i  wykorzystania dota-
cji, uchwała w sprawie dostoso-
wania sieci szkół podstawowych 
i  gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego, uchwała w  spra-
wie przyjęcia programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy 
Bogatynia w  2017 roku, czy też 
uchwała w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na 
2017 rok.

Sesja zakończyła się informa-
cjami i komunikatami Przewod-
niczącej.

VII Kadencja Bogatyńskiego Samorządu

Dopłaty za wodę oraz 
Programy Profilaktyki
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Okres Wielkiego Postu ma za zadanie przygotować chrześcijan na 
przeżywanie Świąt Wielkanocnych. Wielu uczestniczyło w nabożeń-
stwach wielkopostnych. Wielu też podejmowało specjalne postano-
wienia, by okres ten przyniósł większe owoce w ich życiu, będąc tym 
samym źródłem dodatkowej radości z nadchodzących świąt. 

Kiedy jednak zapytamy zwy-
kłego zjadacza chleba, o  jakie 
święta chodzi, możemy być nie-
raz zdziwieni z  niepełnej znajo-
mości ich treści. 

A  przecież te święta, jak gło-
si Kościół, są: „największym mi-
sterium ludzkiego odkupienia”, 
„święto świąt”, „uroczystość uro-
czystości”, „Wielka Niedziela”, 
„Triduum Paschalne”, „kulmi-
nacja życia liturgicznego”, „naj-
większe misteria ludzkiego od-
kupienia”. 

Wszystkie te nazwy wyraża-
ją ich istotę: chodzi o coś najważ-
niejszego w  Chrześcijaństwie, 
o coś, co stanowi fundament, bez 
którego wszystko inne traci swój 
sens. Są to święta celebracji mę-
ki, śmierci i  zmartwychwstania 
Chrystusa, celebracji wydarzeń, 
które zmieniły bieg całej ludzko-
ści i otworzyły perspektywę two-
rzenia nowej cywilizacji miłości, 
niespotykanej dotychczas w  hi-
storii, bez względu na to, czy ktoś 
w to wierzy czy nie.

Te wydarzenia mają miejsce 
w  ciągu trzech kolejnych dni 
(Wielki Czwartek, Wielki Pią-
tek i Wielka Sobota, a właściwie 
Wigilia Paschalna); „paschal-
ne”, ponieważ ich istota wyraża 
się w tym, co nazywa się „Pas-
chą” Chrystusa. To ofiara Jego 
męki i śmierci na krzyżu, która 
dopełniona w Jego zmartwych-
wstaniu przynosi ludzkości rze-
czywiste wyzwolenie z grzechu 
i  śmierci oraz daje nadzieję ży-
cia wiecznego.

To ofiara Chrystusa – baranka 
ofiarnego, który najpierw spra-
wował z  uczniami Paschę, usta-
nawiając podczas niej Euchary-

stię, nową bezkrwawą ofiarę z sa-
mego siebie pod postaciami chle-
ba i wina – Wielki Czwartek.

Podczas Mszy św. w tym wy-
jątkowym dniu wspominamy 
wydarzenia z  Ostatniej Wiecze-
rzy w  Wieczerniku - ustano-
wienie sakramentów: Euchary-
stii i  kapłaństwa. Chrześcijanie 
- zgodnie z  poleceniem Jezusa: 
„Czyńcie to na moją pamiątkę” 
- sprawować mają te wydarzenia, 
które On zainicjował. Do tego 
są powołani szczególnie kapła-
ni, którzy „przez modlitwę i wło-
żenie rąk” w  sposób wyjątkowy 
uczestniczyć będą w jedynym ka-
płaństwie Jezusa Chrystusa.

Kapłaństwo ma też charakter 
służebny, co ukazuje Ewangelia, 
gdy przypomina o tym, jak Jezus 
przed wieczerzą umył uczniom 
nogi. Ten, którego nazywamy 
„Nauczycielem i  Panem” zrobił 
coś, co zwykle czynił sługa. 

Na pamiątkę tego wydarzenia 
w wielu parafiach po homilii ka-
płan umywa wybranym parafia-
nom nogi. Przypomina to praw-
dę, że wszelkie przewodzenie 
w Kościele powinno odbywać się 
w duchu służby bliźniemu.

Podczas Mszy św. rozbrzmie-
wa bicie dzwonów, które po 
chwili milknie. Cisza ta świadczy 
o cierpieniach wydanego na mę-
kę krzyżową Chrystusa.

Na zakończenie uroczystości 
Eucharystia zostaje przeniesiona 
do specjalnie przygotowanej ka-
plicy - ołtarza adoracji, zwanej 
„Ciemnicą”. Tam wierni ucznio-
wie czuwać będą wraz z Jezusem, 
wspominając Jego samotną mo-
dlitwę w  Ogrójcu, zdradzieckie 
pojmanie i pierwsze przesłucha-

nia. Tabernakulum jest opróż-
nione i  otwarte, gaśnie wieczna 
lampka, a  ołtarz, przy którym 
jeszcze przed chwilą sprawowa-
no Najświętszą Ofiarę, stoi obna-
żony i pusty. 

Wchodzimy w  czas męki 
Chrystusa. Trwamy w  gotowo-
ści na przeżycie jeszcze raz te-
go ważnego wydarzenia – złoże-
nia przez Boga – człowieka, swe-
go ciała i krwi na krzyżu - Wiel-
ki Piątek.

Wierni przestrzegają ścisłego 
postu, a  także oddają się chwi-
lom zadumy, związanej z  mę-
ką i  śmiercią Chrystusa. Jest to 
czas powagi, smutku, chwili za-
stanowienia się nad sensem ży-
cia i wielkością ofiary poniesionej 
dla ludzi przez Syna Bożego. Ca-
ły dzień trwa adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, w kościołach 
odprawiane są Drogi Krzyżowe. 

Na pamiątkę śmierci ponie-
sionej przez Chrystusa w  czasie 
Wielkiego Piątku nie odprawia 
się Mszy św. Obrzędy liturgicz-
ne tego dnia składają się z trzech 
części: Liturgii Słowa, adoracji 
Krzyża i obrzędów Komunii św. 
Podczas wszystkich obrzędów 
milczą organy i dzwony, zaś su-
rowy charakter wystroju wnętrza 
kościoła podkreśla pokutny cha-
rakter dnia.

Przed ołtarzem kapłan pada 
na twarz. Wszyscy obecni w Ko-
ściele klękają. Wobec zbawczej 
śmierci Jezusa wszelkie słowa 
są nieodpowiednie. W  tej chwi-
li cisza mówi znacznie więcej. 
Zbawcze wydarzenia przypomi-
na Ewangelia, z  której czytany 
jest opis Męki Pańskiej. Na za-
kończenie Liturgii Słowa odby-
wa się wyjątkowo uroczysta mo-
dlitwa powszechna. W dziesięciu 
wezwaniach prosimy Boga, aby 
miał w  opiece cały świat. Roz-
poczyna się adoracja Krzyża. Od 

dwóch tygodni wszystkie krzy-
że w  kościołach były zasłonię-
te. W  Wielki Piątek ukazuje się 
je ponownie wiernym. Kapłan 
odsłania krzyż, śpiewając: „Oto 
drzewo krzyża, na którym zawi-
sło zbawienie świata”, a wszyscy 
odpowiadając: „Pójdźmy z  po-
kłonem” i padają na kolana. Przy-
chodzi czas, aby ucałować krzyż 
Jezusa. Po adoracji Krzyża na-
stępuje Komunia św. Rozdaje się 
Eucharystię, konsekrowaną po-
przedniego dnia. Wielkopiątko-
wą liturgię kończy przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do 
kaplicy, zwanej Bożym Grobem.

Gwarantem przyjęcia samej 
ofiary przez Boga miało być osta-
teczne pokonanie śmierci po-
przez zmartwychwstanie Chry-
stusa, które zgodnie z  Jego za-
powiedziami i  z  Pismem mia-
ło miejsce trzeciego dnia po Jego 
śmierci krzyżowej - Wielka So-
bota – Wigilia Paschalna. 

W  ten sposób wydarzenia 
dokonane na krzyżu w  oparciu 
o  ryty Starego Testamentu, sta-
ły się wydarzeniami paschalny-
mi, zwycięstwem Chrystusa nad 
śmiercią, jednym wielkim świę-
tem całego Chrześcijaństwa zwy-
cięstwa życia nad śmiercią. 

W atmosferze zadumy, modli-
twy i postu Kościół, czyli ludzie, 
oczekują na Zmartwychwsta-
nie Chrystusa celebrowane pod-
czas liturgii Wigilii Wielkiej No-
cy, która następuje po zapadnię-
ciu zmierzchu.

Wielka Sobota to czas rozwa-
żania Męki i Śmierci Chrystusa. 
Wierni przez cały dzień przycho-
dzą, aby modlić się przy Grobie 
Pańskim. Do kościołów, kaplic 
czy wielu innych miejsc przy-
noszona jest „święconka”, będą-
ca koszykiem wypełnionym po-
trawami, które obfitują w różne, 
przypisane im symbole. Warto 

nadmienić, iż jajka są symbolem 
nowego życia, baranek - zmar-
twychwstania Chrystusa, chleb 
gwarantuje dobrobyt i nawiązuje 
do Ciała Pana Jezusa, wędlina to 
symbol dostatku, sól natomiast 
chroni przed zepsuciem. Poświę-
conych pokarmów nie należy 
spożywać tuż po przyjściu do do-
mu - w ogóle nie należy ich spo-
żywać w  Wielką Sobotę. Muszą 
się one zachować do uroczyste-
go śniadania w  Niedzielę Wiel-
kanocną, które to rozpoczyna 
tradycyjne dzielenie się jajkiem 
oprószonym poświęconą solą. 

Obrzędy Wigilii Paschalnej 
stanowią nierozerwalną całość 
z Wielkanocą i dlatego są bogate 
w treści liturgiczne i obrzędowe. 

Człowiek staje w  gotowo-
ści przyjęcia Zmartwychwstałe-
go Chrystusa i  jeżeli zechce, ten 
cud prawdziwy staje się faktem, 
przede wszystkim w  sercu czło-
wieka. Wtedy spełnia się nowe 
przymierze, Przymierze między 
Bogiem i ludźmi. 

A uroczyste Alleluja obwiesz-
cza tę wielką prawdę – Chrystus 
Zmartwychwstał – Prawdziwie 
Zmartwychwstał. 

My wszyscy natomiast, aby 
autentycznie przeżyć ogrom Bo-
żych tajemnic, musimy dać Bo-
gu czas. Trzeba tak zaplanować 
zajęcia, aby sprawy mniejszej 
wagi oraz te, których nie musi-
my odkładać na te dni załatwić 
wcześniej. Pamiętajmy o ogrom-
nej wadze Triduum Paschalne-
go i  o  jego głębokiej wymowie, 
a także pięknie liturgii i starajmy 
się jak najlepiej przeżyć ten naj-
ważniejszy czas w  ciągu całego 
roku liturgicznego.

Życząc Wszystkim, spokoju, 
pogody ducha na ten wyjątko-
wy czas, życzymy otwartości na 
ten Wielki i  Niepojęty Dar da-
ny nam przez Boga – Swojego Je-
dynego Syna, uświadomienia so-
bie po raz kolejny, że dla Boga nie 
mam nic niemożliwego, że nie 
zna śmierci Pan Żywota, chociaż 
przeszedł przez je wrota. Roze-
rwała grobu pęta ręka Święta – 
Alleluja.

Triduum Paschalne – Pascha 
Pana – Jak Je przeżyć?
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Prosimy o wsparcie
dzieci, młodzieży i seniorów niepełnospraw-

nych, którymi opiekujemy się od 34 lat.

Jako Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnospraw-
nej prowadzimy głównie rehabilitację społeczną. Opie-
kujemy się również seniorami w Domu Dziennego Po-

bytu dla Osób Niepełnosprawnych i Seniorów.

Każda kwota pomoże nam realizować nasze cele.

By ofiarować nam 1% podatku wystarczy w pozycji

NR KRS wpisać: 0000198933
a w pozycji cel szczegółowy 1 % wpisać: 

BOGATYNIA KOŁO 1.

Tak łatwo być dobrym - dobro powraca stokrotnie.

Dziękujemy za zrozumienie i okazaną pomoc

Od 7 lutego 2017 r. trwa kolejna akcja zorganizo-
wana przez Bogatyńskie Stowarzyszenie „Ama-
zonki”. Organizatorzy zapraszają wszystkich za-
interesowanych, którzy chcą skorzystać z pomo-
cy przy sporządzaniu zeznania podatkowego za 
rok 2016.

Porad udzielają przeszko-
lone w  zakresie prawa podat-
kowego Panie ze Stowarzy-
szenia „Amazonki” w  każdy 
wtorek i piątek w godz. 17.00-
18.00 w  Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury, sala na pierwszym 

piętrze. Akcja potrwa do 25 
kwietnia br. Dodatkowo uru-
chomione zostały punkty:
• w  Bibliotece Publicznej 

w  każdy czwartek od godz. 
11.00 do 12.00

• w  Świetlicy w  Sieniawce 

w każdą środę od godz. 17.00 
do 18.00

• w  Świetlicy w  Porajowie 
w  każdą środę od godz. 
18.00 do 19.00

Zeznania podatkowe za rok 2016

Rozlicz PIT

Z A P R O S Z E N I E
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Bogatyni serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców uczniów obecnych 
klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 im. E. Plater w Bogatyni, którzy 
w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną naukę w klasie siódmej w Szkole 
Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni (ul Chopina 15) 
na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się 26 kwietnia 
2017 r. o godz. 16.30 w holu na parterze w Publicznym Gimnazjum nr 

1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni.

Dyrektor i nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni

W poniedziałek 27 marca o godz. 17.00 w Zespole Szkoły Podsta-
wowej i  Gimnazjum w  Porajowie odbyło się Zebranie Wiejskie 
mieszkańców Sołectwa Porajów, którego celem był wybór no-
wego Sołtysa. Spotkanie oraz wybory miały związek z rezygna-
cją dotychczasowego sołtysa Mateusza Smosarskiego.

Zebranie rozpoczęło się od 
przedstawienia porządku przez 
przewodniczącego. Jednym 
z  pierwszych punktów zebra-

nia było sprawozdanie ustępu-
jącego sołtysa Mateusza Smo-
sarskiego, który podsumo-
wał dwuletnią kadencję mó-

wiąc między innymi o  wyda-
rzeniach, które udało się w tym 
czasie zorganizować. Najważ-
niejszym punktem zebrania 
mieszkańców Porajowa był wy-
bór nowego sołtysa. Zgłoszo-
nych zostało dwóch kandyda-
tów - Tomasz Froński oraz Ta-
deusz Okorski. Ważnych gło-
sów oddano 178, z  czego 118 
otrzymał Tomasz Froński, 60 
natomiast Tadeusz Okorski. 
Tak, więc, w wyniku głosowa-
nia mieszkańców sołectwa Po-
rajów, nowym sołtysem został 
Tomasz Froński.

Zebranie mieszkańców sołectwa

Nowy sołtys 
w Porajowie

Lp. Rodzaj czynności

Termin 
w postę-
powaniu 
rekruta-
cyjnym

Termin 
w postę-
powaniu 

uzupełnia-
jącym

1.

Złożenie wniosku o przy-
jęcie do klasy I publicznej 
szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

do 09.05. 
2017 r.

01.06 – 
06.06. 
2017 r.

2.

Weryfikacja przez komi-
sję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do klasy I publicz-
nej szkoły podstawowej i do-
kumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów bra-
nych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodni-
czącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa 
w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59)

19.05. 
2017 r.

13.06. 
2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiado-
mości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów zakwa-
lifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

23.05. 
2017 r.

20.06.2017 
r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświad-
czenia

23.05 – 
26.05. 
2017 r.

20.06 – 
23.06. 
2017 r.

5.

Podanie do publicznej wia-
domości przez komisję re-
krutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nie-
przyjętych

30.05. 
2017 r.

30.06. 
2017 r.

Zgodnie z  Zarządzeniem 
nr 33/2017 Burmistrza Miasta 
i  Gminy Bogatynia w  sprawie 
ustalenia terminów przepro-
wadzenia postępowania rekru-
tacyjnego i postępowania uzu-

pełniającego, ustalono terminy 
składania dokumentów, na rok 
szkolny 2017/2018 do klas I pu-
blicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
Bogatynia.

Terminy składania dokumentów

Rok szkolny 
2017/2018
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Wielu badaczy poszukujących przyczyn narkomanii jako jeden 
z ważniejszych czynników chroniących przed używaniem narko-
tyków wymienia rodzinę.

Dobrze funkcjonująca ro-
dzina to jak sprawnie działa-
jąca maszyna. Wystarczy jed-
nak, że jeden z członków rodzi-
ny ma problemy, a cała rodzina 

może przestać sprawnie dzia-
łać. Niektóre szkody są krótko-
trwałe i odwracalne, ale niektó-
re mogą spowodować trwałe 
ślady i wywołać niemiłe wspo-

mnienia na długie lata. Nie-
znajomość działania narkoty-
ków może spowodować, że już 
pierwszy kontakt z nimi będzie 
miał fatalne następstwa.

Oferta Punktu zawiera po-
moc terapeutyczną skierowa-
ną zarówno do osób uzależ-
nionych od narkotyków, jak 
i  członków rodzin, które zma-
gają się z uzależnieniem bliskiej 
osoby.

Każdego dnia tygodnia mo-
żecie Państwo skorzystać z bez-
pośredniej lub telefonicznej po-
mocy świadczonej przez pro-
fesjonalistów. Zespół pracow-
ników Punktu Konsultacyjno 
– Informacyjnego ds. Przeciw-
działania Narkomanii tworzy 
aż czterech certyfikowanych 
przez Krajowe Biuro ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii Spe-
cjalistów Terapii Uzależnień:

• mgr Krzysztof Witkowski
• mgr Leopold Lisicki
• mgr Błażej Staniewski
• mgr Adam Balcer.
Ponadto w skład zespołu te-

rapeutycznego wchodzi mgr 
Tomasz Dudziński - psycholog,

rekomendowany przez Pol-
skie Towarzystwo Psychotera-
pii Integratywnej, psychotera-
peuta będący w trakcie procesu 
certyfikacji.

Zażywanie jakichkolwiek narkotyków nie 
pozostaje bez wpływu na zdrowie fizyczne 
i psychiczne człowieka

Szukasz pomocy dla siebie lub bliskich?
Przyjdź do Punktu Konsultacyjno - Informacyjny ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii 

Lub Zadzwoń: 75 6116163
Wspólnie poszukamy rozwiązania

Gdzie Jesteśmy?
ul. Daszyńskiego 29 (Budynek Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej - wejście od strony podwórza)

Oferujemy pomoc w zakresie:
 yprowadzenia działań konsultacyjno- informacyjnych 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

 yudzielaniu porad i wsparcia emocjonalnego dla osób 
uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami,

 ymotywowaniu do podjęcia leczenia osób uzależnio-
nych od narkotyków i  innych substancji Psychoak-
tywnych w tym dopalaczy,

 yprowadzeniu warsztatów profilaktyczno – edukacyj-
nych,

 yprowadzeniu grup wsparcia,

 yupowszechnianiu informacji na temat placówek te-
rapeutycznych i  programów udzielających specjali-
stycznej pomocy osobom uzależnionych,

 y konsultacjach psychologicznych dla osób zażywają-
cych środki odurzające i ich rodzin,

 yudzielaniu rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

 y konsultacjach specjalistyczno - psychologicznych dla 
członków rodzin, w których występują problemy nar-
komanii,

 y edukacji rodziców w  zakresie zagrożeń związanych 
z narkotykami.

K i e d y  p ra c uj e my?
Poniedziałek
15.00 -17.00

Wtorek
8.00 – 10.00

17.00 – 19.00

Środa
9.00 – 13.30

16.30 - 20.30

Czwartek
Wyłącznie 
dyżur telefoniczny

11.00 – 15.00

Piątek
16.30-19.30

Leopold Lisicki - Certyfikowany przez 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii Specjalista Terapii 
Uzależnień w trakcie porady 
specjalistycznej.
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Jak co roku o tej porze w Trójce zrobiło się wyjątkowo radośnie, ko-
lorowo i  głośno. A  to wszystko za sprawą uczniów, którzy właśnie 
pierwszego dnia wiosny zaprezentowali swoje talenty. 

W szkolnej sali gimnastycz-
nej mieliśmy wielką przyjem-
ność podziwiać występy ta-
neczne, wokalne, recytatorskie, 
aktorskie i  grę na instrumen-
tach. Wielki aplauz widow-
ni wzbudził pokaz układa-
nia kostki Rubika. W  prze-
rwie między występami oglą-
daliśmy zgromadzone przez 
uczniów kolekcje wytworów 
pracy własnej. Były to między 
innymi prace z  klocków Lego, 
tektury, gumek. 

W  sali konferencyjnej dy-
plomy, medale i  puchary udo-
stępnili młodzi sportowcy. Ko-
rytarze zapełniły się nowy-
mi pracami plastycznymi. Ten 
wyjątkowy dzień uświadomił 
nam wszystkim, jak prawdzi-
we są słowa Stanisława Staszica 
(motto tegorocznego Dnia Ta-
lentu): Talent jest jak kawałek 
szlachetnego, ale surowego me-
talu; dopiero pilna praca go ob-
robi i wartość mu wielką nada-
je. Stanisław Staszic.

Wyjątkowy dzień w Trójce

Dzień Talentu
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14 marca br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. 
Jadwigi Śląskiej w Działoszynie odbył się Miejsko – Gminny Kon-
kurs Recytatorski klas I – III pt. „Radość w poezji”.

Celem konkursu było rozbu-
dzenie wśród uczniów zamiło-
wania do poezji, szerzenie kul-
tury słowa poetyckiego oraz 
wspieranie uzdolnień recyta-
torskich. W  konkursie wzięło 
udział 34 uczniów ze szkół pod-
stawowych w  Gminie Boga-
tynia. W  jury zasiedli opieku-
nowie ze wszystkich placówek 
biorących udział w  konkursie. 
Przy ocenie kierowano się na-
stępującymi kryteriami: dobór 
tekstu, interpretacja utworu, 
ogólne wrażenie artystyczne. 
Po wysłuchaniu recytacji wier-
szy wszystkich uczniów, bio-

rących udział w konkursie, ju-
ry wyłoniło zwycięzców w po-
szczególnych kategoriach wie-
kowych:

Klasy pierwsze: I  miejsce – 
Anna Darłak – Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Bogaty-
ni, II miejsce – Michalina Sta-
wiarska – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w  Działoszynie, 
III miejsce – Hanna Sochacka 
- Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Działoszynie.

Klasy drugie: I  miejsce – 
Maja Krukowska – Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 3 
w  Bogatyni, II miejsce – Ma-

ja Paprocka - Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Bogaty-
ni, III miejsce – Iga Zawada - 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Bogatyni.

Klasy trzecie: I miejsce – Bo-
rys Remian - Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 3 w  Bogaty-
ni, II miejsce – Karol Siemaszko 
- Publiczna Szkoła Podstawo-

wa w Opolnie Zdroju, III miej-
sce – Sylwia Gwiazda - Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Dzia-
łoszynie.

Wszyscy uczniowie otrzy-
mali dyplomy oraz piękne na-
grody książkowe. W  prze-
rwie przed rozdaniem nagród 
uczestnicy konkursu zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek. 

Potem zwiedzali Szkolną Izbę 
Regionalną. Uczniowie, którzy 
zajęli pierwsze i  drugie miej-
sca, zakwalifikowani zostali do 
Powiatowego Konkursu Recy-
tatorskiego klas I-III. Konkurs 
ten odbędzie się 26 kwietnia 
2017 r. w Miejskim Domu Kul-
tury w Zgorzelcu. Gratulujemy!

Miejsko - Gminny Konkurs Recytatorski Klas I – III

Radość w poezji

24 marca 2017 r. w ZSPiG w Działoszynie odbył się etap rejonowy 
XIII Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Krajoznawczego Edu-
kacji Wczesnoszkolnej pod hasłem „Bądźmy przyjaciółmi przy-
rody”.

W  konkursie wzięło udział 
28 uczniów z  dziewięciu 
szkół: SP nr 3 w Zgorzelcu, SP 
w Działoszynie, SP nr 3 w Bo-
gatyni, SP w  Opolnie Zdroju, 

SP w Pieńsku, SP nr 1 w Boga-
tyni, SP w Porajowie, SP w Ru-
szowie i SP w Zawidowie.

Konkurs zorganizowany zo-
stał we współpracy z  Preze-

sem Zarządu Okręgowego LOP 
w  Jeleniej Górze panem Zdzi-
sławem Gaszem.

Do finału regionalnego 
konkursu z  Gminy Bogaty-
nia awansowali następujący 
uczniowie: Aleksandra Bory-
czewska z  SP w  Działoszynie, 
Szymon Malcer z  SP w  Dzia-

łoszynie, Karol Siemaszko z SP 
w Opolnie Zdroju, Aleksandra 
Janas z SP nr 3 w Bogatyni.

 Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

XIII Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Krajoznawczy

Bądźmy przyjaciółmi 
przyrody

21 stycznia 2017 roku odbył się już drugi charytatywny bal kar-
nawałowy „Jedynki”. W trakcie jego trwania odbyła się licytacja, 
z  której dochód przeznaczony został na potrzeby szkoły. Część 
zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na wyposażenie sa-
li gimnastycznej (nowe bramki i kosze), a część zostanie wyko-
rzystana na zagospodarowanie terenu wokół szkoły, tak, aby 
mogły z niego korzystać dzieci w każdym wieku szkolnym.

Dyrekcja Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w  Boga-
tyni wraz z  Radą Rodziców 
działającą przy szkole serdecz-
nie dziękuje wszystkim oso-
bom, firmom, instytucjom i or-
ganizacjom, które w  jakikol-
wiek sposób wspomogły orga-
nizację balu charytatywnego 
„Jedynki”. Dziękujemy za fan-
ty, vouchery, karnety oraz in-
ne dary przekazane na licyta-
cję; wszystkim restauracjom za 

przekazany poczęstunek; oso-
bom zaangażowanym za nie-
ocenione wsparcie…

Serdecznie dziękujemy ze-
społowi „Impuls” za uświetnie-
nie imprezy swoją muzyką.

Dziękujemy także: Ewie 
Wapniarczuk, Annie Stojek, 
Agnieszce Wolkiewicz, Karo-
linie Witek, Katarzynie Gór-
skiej, Joannie Tusień, Moni-
ce Flak, Ilonie Witkowskiej, 
Edycie Kruszyńskiej, Rena-

cie Szczygielskiej, Annie Ja-
niak, Andrzejowi Użarowskie-
mu, Tomaszowi Janiakowi, Do-
minikowi Zawadzie, Filipowi 
Barbachowskiemu, A.G. Czaj-
kowskim, J.G. Jurewicz, Lidii 
Molak, Zbigniewowi Szklar-
kowi, Karolinie Giernackiej, 
Markowi Radziechowskiemu, 
Remigiuszowi Naruszewiczo-
wi, Bartoszowi Kowalskiemu, 
Adrianowi Szyrwielowi, Mał-
gorzacie Chabiniak, Salono-
wi Merlin, Salonowi fryzjer-
skiemu Euphoria, Studiu urody 
Claris, Salonowi Naomi, Bu-
kieciarni Róża, studiu fotogra-
ficznemu Sweet Photo Studio, 
Klubowi Happy Planet, Myjni 
samochodowej Autospa San-

dra, Fitness Świat AGA, Fitness 
Studio Fit& Gim, Siłowni miej-
skiej OSiR, Poradni dietetycz-
nej Amarena, Pracowni Studio 
Stygmat Tattoo, stacji Muzycz-
ne Radio, Klubowi Sportowe-
mu „Turów”, Bogatyńskiemu 
Ośrodkowi Kultury.

Za catering dziękujemy: 
KGW Markocice, Restauracji 
Dom Zegarmistrza, Restaura-
cji Bistro Bogatynia, Restau-
racji JanGolonka, Państwu 
I.M.Łuków (Dom weselny), Re-
stauracji Kebabownia, Restau-

racji Bar Awaryjny, Bogusła-
wowi Radawcowi („Kurczak 
z rożna”), Gminnej Spółdzielni 
,,Samopomoc Chłopska” w Bo-
gatyni oraz wszystkim rodzi-
com, którzy przekazali ciasta 
na kiermasz słodkości.

Tegoroczna impreza zakoń-
czyła się ogromnym sukcesem 
– z  licytacji udało się zebrać 
kwotę 9250 zł, a za bilety wstę-
pu prawie 6000 zł. Wszystkim 
uczestnikom za gest otwartości 
serca… i  portfela ;) serdecznie 
dziękujemy. Zapraszamy za rok!

Bal charytatywny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

„Jedynkowy”  
bal już za nami…
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Pierwszy Dzień Wiosny, głośno i  kolorowo, przywitały przed-
szkolaki z terenu Miasta i Gminy Bogatynia. Maszerując ulicami 
miasta, w asyście Zakładowej Orkiestry Dętej PGE GiEK S.A. Od-
dział Kopalnia Turów, najmłodsi mieszkańcy witali nadejście no-
wej pory roku.

Wiosenny spacer zaprowa-
dził przedszkolaków na plac 
przy Urzędzie Miasta i  Gminy 
w  Bogatyni, gdzie na najmłod-
szych mieszkańców ze słod-

kim upominkiem czekali: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bogaty-
nia Andrzej Grzmielewicz oraz 
Zastępca Burmistrza ds. Polity-
ki Regionalnej Monika Oleksak.

Przedszkolaki

Najmłodsi 
przywitali wiosnę

21 marca odbyła się corocz-
na akcja „Sprzątanie Świata”. 
Uczestniczyli w niej uczniowie 
ze szkoły w  Porajowie, którzy 
podzieleni na grupy, ruszyli do 
działania w  terenie. Wszyscy 
byli bardzo zdziwieni tak du-
żą ilością śmieci. Wbsprząta-
niu pomagała Ochotnicza Straż 

Pożarna w Porajowie. Po wiel-
kim sprzątaniu uczniowie uda-
li się na boisko wiejskie, spali-
li Marzannę i uroczyście przy-
witali wiosnę. Mogli poczęsto-
wać się ciepłym posiłkiem i na-
pojem. Wszyscy świetnie bawili 
się na świeżym powietrzu.

Sprzątanie Świata

Porajów w akcji
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I  my też przywitaliśmy pierwszy dzień wiosny. Stowarzyszenie 
Amarylis z Zatonia po raz kolejny zadbało o swoich podopiecz-
nych i wspólnie przygotowano uroczyste powitanie wiosny.

Dzieci wraz z  opiekunami 
własnoręcznie wykonali Ma-
rzannę, którą symbolicznie 
utopiono i w  ten sposób poże-
gnano zimę a przywitano wio-
snę. Tego dnia dzieci wspól-
nie świętowały pierwszy dzień 
wiosny, wspaniale się bawiąc. 
Tegoroczne powitanie wiosny 
odbyło się pod hasłem: „Dzie-
ci oraz rodzice zostawmy te 
komputery, wyjdźmy na spa-
cer, a to wyjdzie nam na zdro-
wie”. Amarylis wraz ze swo-
imi podopiecznymi, z racji roz-
poczynającej się wiosny, życzy 

wszystkim mieszkańcom gmi-
ny Bogatynia samych słonecz-
nych i przepięknych dni.

Świetlica Amarylis w Zatoniu

Żegnaj zimo
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień 
Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzie-
ci. Rada Osiedlowa nr 5 w  Markocicach dla swoich podopiecz-
nych zorganizowała uroczyste powitanie Wiosny.

25 marca br. najmłod-
si mieszkańcy Markocic wraz 
z  opiekunami już od godziny 
12 szukali pierwszych oznak 
wiosny. W  towarzystwie dru-
hów z  Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Bogatyni, którzy czu-
wali nad bezpieczeństwem ze-
branych, dokonali symbolicz-
nego spalenia Marzanny.

Organizatorzy przygotowali 
także inne atrakcje. Było ogni-

sko i pieczenie kiełbasek, wspól-
ne gry i zabawy oraz przejażdż-
ka wozem strażackim, który te-
go dnia nie miał przed dziećmi 
żadnych tajemnic.

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim, którzy pomogli zorgani-
zować tegoroczne powitanie 
wiosny.

Rada Osiedlowa nr 5 znalazła wiosnę

Radosna pora roku
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Wysoki standard, nowoczesny i funkcjonalny oddział

Nowa ginekologia 
w bogatyńskim szpitalu
W uroczystej atmosferze, w otoczeniu personelu szpitalne-
go oraz zaproszonych gości, przecinając symboliczną wstę-
gę, 17 marca 2017 roku dokonano oficjalnego otwarcia od-
działu ginekologicznego Szpitala Gminnego w Bogatyni.

Uroczystość uświetnił Wo-
jewoda Dolnośląski Pan Paweł 
Hreniak, który po raz pierw-
szy odwiedził Bogatynię. Pod-
kreślał, iż szpital w  Bogatyni 
jest wyjątkowy i  dobrze przy-
gotowany do służenia lokal-
nej społeczności. Wojewoda 
zaznaczył również, że boga-
tyńska placówka jest jedynym 
szpitalem na Dolnym Śląsku, 
gdzie organem założycielskim 
jest gmina.

W  otwarciu uczestniczy-
li również: Prezes PGE GiEK 
S.A. Pan Sławomir Zawada, 
Dyrektor Dolnośląskiego Od-
działu Narodowego Funduszu 
Zdrowia Pan Andrzej Oćwie-
ja, nie zabrakło również sa-
morządowców, mieszkańców 
oraz przedstawicieli zaprzy-
jaźnionych organizacji.

O  tym, jak ważna jest 
ochrona zdrowia mieszkań-
ców, podczas uroczystości mó-
wił Burmistrz Miasta i  Gmi-
ny Bogatynia Pan Andrzej 
Grzmielewicz. „Nasz szpital 
jest szpitalem rodzinnym, tu-
taj każdy pacjent ma indy-
widualną i  osobistą opiekę. 
W  ciągu ostatnich czterech 
lat samorząd Bogatyni prze-
znaczył na szpital 22 mln zł. 
Oczywiście są to programy 
profilaktyczne, remonty i  in-
westycje. Chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy ma-
ją swój udział w  tym, że ko-
lejne oddziały naszego gmin-
nego szpitala są odnawiane 
i  remontowane oraz spełnia-
ją wszelkie normy i są bardzo 
estetyczne, funkcjonalne oraz 
przyjazne dla pacjenta”.

W  ramach inwestycji prze-
prowadzono szereg prac re-
montowych. Oddział zyskał 
nowoczesny wygląd i  wysoki 
standard, ale przede wszyst-
kim wyposażony został w nie-
zbędny sprzęt medyczny. Pra-
ce remontowo-budowlane wy-
konał Miejski Zakład Gospo-
darki Komunalnej.

Dyrektor Szpitala Gmin-
nego w  Bogatyni Pani Ewa 
Szczepkowska podkreślała, iż 
otwarcie oddziału to wyjątko-
wa chwila dla wszystkich.

Przypomnijmy, że bogatyń-
ski szpital przechodzi sukce-
sywne remonty oraz wyposa-
żany jest w nowoczesny sprzęt. 
W  ubiegłym roku do użyt-
ku oddano kompleksowo wy-
remontowany oddział nowo-
rodkowo-położniczy. Wszyst-
ko po to, by nieustannie po-
prawiać komfort pacjentów, 
a  także pracę personelu me-
dycznego.
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We wtorek, 7 marca 2017 r., w sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się wyjątkowy Musical „Bodo” zorganizo-
wany specjalnie z okazji Dnia Kobiet.

Musical „Bodo” w  reżyse-
rii Dariusza Taraszkiewicza 
to wspaniała sztuka, traktują-
ca o  życiu i  karierze Eugeniu-
sza Bodo, w którego rolę wcie-
lił się Dariusz Kordek. Skrzydeł 
u  ramion dodawali mu tance-
rze, którzy, w znakomitej cho-
reografii, ukazali popis swo-
ich możliwości. Dariusz Kor-
dek zaśpiewał największe prze-
boje Eugeniusza Bodo, a  jego 
interpretacja była przejmująca 
i wzruszająca. Wspaniałe zgra-
nie muzyki i  śpiewu oraz gra 
aktorska na najwyższym po-

ziomie sprawiły, że każda z Pań 
poczuła się wyjątkowo w  ten 
wtorkowy wieczór. Musical 
obejrzało ok. 250 osób zgroma-
dzonych w  sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultu-
ry. Po sztuce każda z Pań mo-
gła zdobyć autograf oraz pa-
miątkowe zdjęcie z  niesamo-
witym „Eugeniuszem Bodo”. 
Jeszcze raz składamy najser-
deczniejsze życzenia wszyst-
kim Paniom i  zapraszamy na 
kolejne wydarzenia kulturalne 
w  Bogatyńskim Ośrodku Kul-
tury.

Dzień Kobiet w BOKu

Musical Bodo

We wtorek, 14 marca 2017 r. w sali widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury odbyły się miejsko-gminne eliminacje do 62. 
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, a tydzień później, 21 
marca 2017 r. miejsko-gminne eliminacje do 62. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego.

Jury, po wnikliwej analizie 
wszystkich prezentacji, wyłoni-
ło laureatów, którzy otrzyma-
li przepustki do kolejnego eta-
pu konkursu. Eliminacje odby-

wały się w dwóch kategoriach: 
recytacja i poezja śpiewana. Li-
sta laureatów: DKR: Recytacja: 
Gabriela Makarewicz, Mar-
celina Stachyra, Mateusz Hęś, 

Karol Tomasz Hantke. Poezja 
śpiewana: Natalia Hęś, An-
na Szymaniak. OKR: Recyta-
cja: Rafał Wołczek, Magdale-
na Sala. Gratulujemy serdecz-
nie! Dziękujemy rodzicom oraz 
opiekunom za przygotowywa-
nie młodzieży oraz życzymy 
dalszych sukcesów!

Bogatyński Ośrodek Kultury

62. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski

W  środę, 29 marca 2017 r. o  godz. 16.00 w  sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się XV Festiwal Piosenki 
Dziecięcej „Wielkie Maluchów Śpiewanie”.

Prezentacje wokalne przed-
stawiły przedszkolaki oraz 
dzieci ze szkół podstawowych 
I-III z  terenu Miasta i  Gmi-
ny Bogatynia. Obejrzeliśmy 17 
prezentacji, podczas których 
wystąpiło ponad 130 dzieci! 

Festiwal miał charakter prze-
glądu, dlatego też dzieci i  ich 
występy nie podlegały ocenie 
jurorów, a  każda prezentacja 
została nagrodzona słodkim 
upominkiem oraz okoliczno-
ściowym dyplomem. Dzieci na 

scenie pokazały nieprzeciętne 
talenty aktorskie oraz wokalne, 
a przy tym wspaniale się bawi-
ły przy wtórującej i dopingują-
cej publiczności. Serdecznie za-
praszamy na kolejne spotkania 
z  najmłodszymi śpiewającymi 
artystami już za rok!

XV Festiwal Piosenki Dziecięcej

Wielkie Maluchów 
Śpiewanie
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W środę, 1. marca 2017 r. w Kinie Kadr 3D w Bogatyni miał Premie-
rę dokument „Goni nas wiatr” w reżyserii Szymona Wasylowa.

Po zeszłorocznym sukce-
sie dokumentu „Mury mówią”, 
który przedstawiał historię na-
zistowskiego kompleksu „Zit-
twerke”, mieszczącego się na te-
renie dzisiejszego szpitala w Sie-
niawce, przyszedł czas na ko-
lejny projekt młodego reżysera 
z Bolesławca. „Goni Nas Wiatr” 

to opowieść o przemijaniu, cza-
sie i radości życia. Trójka boha-
terów - Sabina, Zosia i  Rysiek 
opowiadają, co w życiu jest naj-
ważniejsze oraz jak zmienił się 
nasz świat na przestrzeni dekad. 
A  wiedzą o  czym mówią, gdyż 
wszyscy dawno już przekroczy-
li sześćdziesiątkę. Przed projek-

cją reżyser zabrał głos i opowie-
dział zgromadzonej w  sali wi-
dowiskowej publiczności o pro-
cesie tworzenia filmu, głównych 
bohaterach i  inspiracjach. Prze-
mysław Tracz, twórca muzyki 
do filmu, również mówił o kom-
ponowaniu ścieżki dźwiękowej 
oraz o  początkach współpracy 
z  młodym bolesławieckim re-
żyserem. Z  rąk Dyrektor Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury Pani 
Bożeny Mazowieckiej Szymon 
Wasylów oraz Przemysław Tracz 
otrzymali podziękowania. Dzię-
kujemy serdecznie i zapraszamy 
na kolejne wydarzenia w  Boga-
tyńskim Ośrodku Kultury.

Film dokumentalny w Kinie Kadr 3D

Goni nas wiatr

W  czwartek i  piątek, 30 i  31 marca 2017 roku w  Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury odbył się wyjątkowy Kiermasz Wielkanocny.

Różnego rodzaju rękodzie-
ła wystawiały osoby prywatne, 
stowarzyszenia z terenu Miasta 
i  Gminy Bogatynia oraz nasi 
sąsiedzi z Czech i Niemiec. Za 
symboliczną cenę można by-
ło nabyć między innymi pięk-
ne palmy, ręcznie wykonywane 

pisanki, koszyczki wielkanoc-
ne, zajączki oraz wiele innych 
arcydzieł lokalnych twórców. 
Kiermasz odbywał się w godzi-
nach od 14.00 do 18.00. Dzię-
kujemy serdecznie za obecność 
i zapraszamy za rok!

Bogatyński Ośrodek Kultury

Kiermasz 
Wielkanocny

26 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się spektakl komediowy 
„Nic nie gra”.

Sztuka Wrocławskiego Te-
atru Komedia opowiada o ama-
torskim zespole teatralnym jed-
nej z  politechnik próbującym 
zrealizować premierę przed-
wojennego dreszczowca. Mi-
mo usilnych starań zespołu, 
przedstawienie, z powodu prze-
różnych, zabawnych kłopo-
tów technicznych, nie przebiega 
w  zamierzony sposób. Im bar-
dziej wykonawcy starają się te 
problemy ominąć - tym stają się 
one coraz większe, aż do niespo-
dziewanego zakończenia. Połą-
czenie kryminału Agaty Chri-
stie z  kabaretem „Monty Py-
thon”. Angielski humor w  naj-
lepszym i  najczystszym wyda-
niu. Serdecznie zapraszamy już 

26 kwietnia 2017 roku o  godz. 
18.00 do sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultu-
ry. Bilety w cenie 50 zł do naby-
cia w kasach BOK. Organizator: 
Wrocławski Teatr Komedia.

Spektakl teatralny w BOK

Nic nie gra
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W czwartek 23. marca odbyła się trzecia i zarazem ostatnia run-
da rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Siatkowej dziewcząt szkół gim-
nazjalnych, organizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W  zmaganiach brały udział 
trzy szkoły: Publiczne Gim-
nazjum nr 1 w  Bogatyni, Pu-
bliczne Gimnazjum nr 2 w Bo-
gatyni oraz Gimnazjum w Po-
rajowie. Rozgrywki odbywa-

ły się systemem „każdy z  każ-
dym” do dwóch wygranych 
setów w  cyklu trzech spotkań, 
podczas których drużyny wal-
czyły o prymat mistrza Miasta 
i  Gminy Bogatynia. Rywaliza-

cja toczyła się na bardzo wy-
sokim poziomie sportowym, 
jak i  organizacyjnym. Zaan-
gażowanie drużyn było widać 
od pierwszego do ostatniego 
gwizdka sędziego. Mistrzem 
ligi została drużyna z Publicz-
nego Gimnazjum nr 2, która 
w  decydującym meczu poko-
nała dziewczęta z  Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w  Bogatyni. 
Natomiast brązowy medal zdo-
były zawodniczki Gimnazjum 
z Porajowa.

Rozgrywki ligowe zakoń-
czyły się wręczeniem medali 
oraz nagród dla szkół. Była to 
już szósta edycja Gminnej Ligi 
i mamy nadzieję, że spotkamy 
się za rok. Zwycięzcom gratu-
lujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

Gminna liga piłki siatkowej szkół gimnazjalnych

PG nr 2 mistrzem!

W sobotę 18 marca br. w Bo-
gatyni na hali OSiR odbyły się 
Mistrzostwa Euroregionu Ny-
sa w  Trójboju Siłowym. Orga-
nizatorem zawodów był Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Boga-
tyni, Fitness Studio fit&Gym II 
oraz Stowarzyszenie Sportowe 
Gladiator.

W Rywalizacji uczestniczyło 
38 zawodników podzielonych 
na 6 kategorii. Wyniki w  po-

szczególnych grupach przed-
stawiają się następująco:
Kat. Młodzicy
• M1 - Piotr Kobita, M2 - Da-

wid Bojanowski, M3 - Patryk 
Szlembarski

Kat. Juniorzy
• M1 - Patryk Jędral, M2 - 

Marcin Stram, M3 - Przemy-
sław Kaźmierczak

Kat. Seniorzy
• M1 - Szymon Borkowski, M2 

- Mateusz Rufkiewicz, M3 - 
Damian Sieradzki

Kat. Weterani
• M1 - Grzegorz Rompalski, 

M2 - Przemysław Karwański, 
M3 - Mariusz Rufkiewicz

Kat. Oldboje
• M1 - Hieronim Dereń, M2 - 

Piotr Węsławowicz, M3 - Ta-
deusz Okorski

Kat. Kobiety Open
• M1 - Magdalena Talarczyk, 

M2 - Izabell Pokrywka, M3 
- Anna Kosowska
Klasyfikację drużynową wy-

grali zawodnicy z  Fitness Stu-
dio Fit&Gym II

Mistrzostwa Euroregionu Nysa

Trójbój Siłowy

Na hali sportowej Zespołu Szkół z  Oddziałami Integracyjnymi 
w Bogatyni w 4 marca odbył się III Zimowy Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Rad Osiedlowych. W turnieju wzięli udział reprezentanci 
sześciu Rad Osiedlowych naszego miasta.

Drużyny rywalizowały 
w  dwóch grupach, z  których 
po dwie najlepsze awansowa-
ły do półfinałów. W  półfina-
łach spotkały się ze sobą: Rady 
Osiedla nr 4 z  Radą nr 5 oraz 
„ósemka” z  „dwójką”. Zwycię-
sko z  tych pojedynków wyszły 
Rady nr 4 oraz nr 8, które spo-
tkały się ze sobą w finale. Naj-
pierw jednak w meczu o trzecie 
miejsce w  turnieju swoją wyż-
szość udowodniła Rada Osie-
dla nr 2 pokonując Radę nr 5 
wynikiem 2:1. W  meczu fina-
łowym po zaciętym boju padł 
bezbramkowy remis. W tej sy-
tuacji drużyny grały dogrywkę 
do tzw. „złotej bramki”. Strzeli-

ła ją drużyna Rady Osiedlowej 
nr 4 i  tym samym zwycięży-
ła w całym turnieju. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątko-
we puchary za poszczególne 
miejsca. Drużyny z  miejsc 1-3 
otrzymały nagrody rzeczowe 
ufundowane przez OSiR Bo-
gatynia. W  turnieju wyłonio-
no także najlepszego bramka-
rza oraz najlepszego strzelca. 
Statuetka najlepszego bramka-
rza powędrowała do Marcina 
Kałmuka z Rady Osiedlowej nr 
8. Tytułem najlepszego strzelca 
turnieju cieszył się natomiast 
Dawid Więckiewicz – strzelec 
czterech goli dla drużyny Ra-
dy nr 4.

Halowa piłka nożna

Turniej Rad 
Osiedlowych
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30 kwietnia

www.datasport.pl

1 maja
Dystans: +10 km

+60 przeszkód
Start: godz. 13⁰⁰

V
 E

D
YC

JA

regulamin  i  zapisy na
info:

tel. +48 691 731 392

1 maja
+3km
+20 przeszkód
Start: godz. 22⁰⁰

Dystans 1 km
Start: godz. 11⁰⁰

Bieg pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Andrzeja Grzmielewicza
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26 lutego br. na bogatyńskim zalewie odbył się Bieg Tropem Wil-
czym, upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”. Do rywalizacji 
zgłosiło się ponad 200-stu sportowców z Bogatyni i okolic.

Biegi odbyły się na trzech 
dystansach. W tym roku, poza 
dystansem podstawowym 1963 
m, który miał wymiar sym-
boliczny i  nawiązywał do da-
ty śmierci ostatniego Żołnie-
rza Wyklętego - Józefa Fran-
czaka ps. Lalek, organizatorzy 
poszerzyli ofertę o dwa dystan-
se: 500 metrów, który przezna-
czony był dla dzieci, całych ro-
dzin i mniej wprawnych biega-
czy oraz 3926 m, który był po-
dwojonym dystansem podsta-
wowym.

W  poszczególnych startach, 
o  miejsca na podium, rywali-
zowano w  pięciu kategoriach 
wiekowych: szkoły podstawo-
we kl. I-III, szkoły podstawo-
we kl. IV-VI, gimnazja, Open 
Mężczyzn i Open Kobiet.

Pogoda tego dnia nie roz-
pieszczała uczestników, jak 

i  licznie zgromadzoną publicz-
ność, jednak nie popsuło to 
wspólnej zabawy, a  rywalizacja 
we wszystkich kategoriach była 
bardzo zacięta, z jednoczesnym 
zachowaniem sportowych za-
sad fair-play. Organizatorzy te-
go dnia przygotowali również 
partyzanckie ognisko, połączo-
ne z pieczeniem kiełbas.

Końcowe wyniki przedsta-
wiały się następująco:

Dystans 1963 m kat. kl. I-III: 
miejsce 1 Goran Burbo, miejsce 
2 Łukasz Maciejewski, miejsce 
3 Kuba Rzeczkowski.

Dystans 1963 m kat. kl. IV-
-VI: miejsce 1 Maciej Suszczyń-
ski, miejsce 2 Michał Mirek, 
miejsce 3 Samuel Mały.

Dystans 1963 m kat. gimna-
zja: miejsce 1 Radosław Tymo-
chowicz, miejsce 2 Kacper Ki-
dałowski, miejsce 3 Szymon 

Rzeczkowski.
Dystans 1963 m kat. Open 

Mężczyzn: miejsce 1 Tomasz 
Rudnik, miejsce 2 Dariusz Ole-
chowski, miejsce 3 Tomasz 
Mandziak.

Dystans1963 m kat. Open 
Kobiet: miejsce 1 Ewa Dzimi-
dowiec, miejsce 2 Julia Rosa, 
miejsce 3 Justyna Łakota.

Dystans 3926 m kat. kl. IV-
-VI: miejsce 1 Maciej Wapniar-
czuk, miejsce 2 Oskar Walczak, 
miejsce 3 Krystian Suszko.

Dystans 3926 m kat. gim-
nazja: miejsce 1 Karol Kaczor, 
miejsce 2 Piotr Śliwiński, miej-
sce 3 Krystian Wajer.

Dystans 3926 m kat. Open 
Mężczyzn: miejsce 1 Łukasz 
Klatka, miejsce 2 Andrzej 
Remian, miejsce 3 Bartosz 
Omrzeczuk.

Dystans 3926 m kat. Open 
Kobiet: miejsce 1 Sylwia Pa-
procka, miejsce 2 Joanna Man-
dziak, miejsce 3 Marta Pyc.

II bogatyńska edycja

Bieg Wilczym Tropem
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Karol Karczyński
16 lutego 2017

Wiktor Szot
18 lutego 2017

Hania Kusy
20 lutego 2017

Zofia Nowakowska
23 lutego 2017

Milena Piotrowicz
23 lutego 2017

Hubert Miechurski
24 lutego 2017

Filip Wille
2 marca 2017

Franciszek Czekański
7 marca 2017

Aleksandra Młodzianowska
9 marca 2017

Sebastian Chlebuś
10 marca 2017

Bruno Krzeszowiec
10 marca 2017

Laura Moczko
10 marca 2017

Oskar Rybińki
25 stycznia 2017

Rozalia Cisek
31 stycznia 2017

Wojciech Mikulski
15 lutego 2017

Gabriel Kania
15 lutego 2017

Nasze 
maleństwa

22 lutego 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bo-
gatyni miało miejsce uroczyste wydarzenie. Pracownicy palców-
ki uhonorowali Pana Mariana Lorka tytułem Człowieka Roku Bi-
blioteki.

Laureat otrzymał statuet-
kę za wieloletnią współpracę 
z biblioteką a  także za działal-
ność na rzecz środowiska lo-
kalnego. Uroczystość połą-
czono z  otwarciem wystawy 
prac Pana Lorka wykonanych 
techniką słomoplastyki. Czło-
wiek Roku 2016 od wielu lat 
jest wiernym sympatykiem Bi-
blioteki Publicznej w Bogatyni. 
Przygotował wiele wystaw cie-

szących się ogromną popular-
nością. Zorganizował również 
warsztaty artystyczne dla dzie-
ci i  młodzieży. Zawsze wspie-
rał swoją aktywną obecnością 
wszelkie działania biblioteka-
rzy. Prace zaprezentowane na 
ekspozycji przedstawiają sceny 
batalistyczne ze słynnych bi-
tew. Można je oglądać do poło-
wy kwietnia.

Serdecznie zapraszamy.

Człowiek Roku Biblioteki

Wernisaż 
Mariana Lorka 8 marca br. w Hirszfelde (Niemcy) odbyła się konferencja pt.: „Ak-

tualna sytuacja kobiet w  rejonach przygranicznych trzech kra-
jów: Niemiec, Polski i Czech”. W konferencji uczestniczyły przed-
stawicielki różnych organizacji i stowarzyszeń kobiecych ze stro-
ny tych trzech państw.

Polskę reprezentowały ko-
biety z  Koła Gospodyń Wiej-
skich - Markocice Gmina Bo-
gatynia, a ściślej członkinie Ze-
społu Ludowego „Rozmaryn”. 
Konferencję w języku niemiec-
kim prowadziła Pani Gise-
la Sprenger, reprezentująca or-
ganizację kobiecą z  Hirszfelde 
przy udziale tłumaczy języka 
polskiego i czeskiego.

Podczas konferencji kobie-
ty z  poszczególnych organiza-
cji i stowarzyszeń każdego kra-
ju przedstawiły zakres i specy-
fikę swojej działalności, a  tak-
że przedstawiły aktualną sy-
tuację, wskazując problemy 
kobiet, na które napotykają się 
w swojej działalności. Także te, 
wynikające ze specyfiki regio-
nów, na których zamieszkują 
oraz polityki państw, które re-
prezentują.

W  dyskusji powtarzały się 
stwierdzenia, że pomimo po-
prawy sytuacji na tym obsza-
rze, w  dalszym ciągu sytu-
acja kobiet w  poszczególnych 
krajach jest gorsza niż męż-
czyzn. Dotyczy to także polity-
ki państw w tym zakresie.

Zgodnie ustalono, że ko-
nieczna jest ściślejsza współpra-
ca i  integracja kobiet poszcze-
gólnych regionów i krajów oraz 
koordynacja działań w  kierun-
ku zwiększenia udziału i  ro-
li kobiet w ich działalności oraz 
życiu i rozwoju poszczególnych 
regionów, a  także poprawy sy-
tuacji kobiet w ich krajach. Ko-
nieczna jest także wzajemna 
wymiana doświadczeń między 
organizacjami kobiecymi oraz 
potrzeba dzielenia się z  oto-
czeniem swoimi osiągnięciami 
w  działaniach na rzecz zwięk-

szenia roli kobiet. W  drugiej 
części konferencji Pani Martica 
Rellin przedstawiła najnowszą 
publikację swojej książki, czy-
tając zebranym jej fragmenty.

Z  uwagi na to, iż konferen-
cja odbywała się w Dniu Kobiet, 
miała ona szczególnie uroczy-
sty charakter. Każda z uczestni-
czek konferencji została obdaro-
wania kwiatkiem, a obrady od-
bywały się w bardzo miłej i ser-
decznej atmosferze, przy po-
częstunku serwowanym przez 
stronę niemiecką.

Tego typu spotkania kobiet, 
reprezentujących organizacje 
kobiece trzech państw - Nie-
miec, Polski i Czech, organizo-
wane są cyklicznie. Wcześniej 
spotkanie takie miało miej-
sce 11. lutego br. w  Zgorzelcu, 
na którym m.in. przedstawio-
no plan pracy na 2017 rok Sto-
warzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych i  Życzliwych oraz 
Stowarzyszenia Eurocentrum 
Kobiet.

mgr Barbara Gabryniewska

Sytuacja kobiet w rejonach przygranicznych

Kobiety o współpracy
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W dniach 24-25 marca miało miejsce niecodzienne wydarzenie 
religijne - międzynarodowa pielgrzymka do duchowej stolicy 
naszego narodu - Jasnej Góry w Częstochowie. Pielgrzymka od-
była się pod hasłem: „Maryja naszą Matką”. Jej organizatorem 
było Stowarzyszenie „Zło Dobrem Zwyciężaj”, a patronat i opie-
kę duchową sprawował ks. Ryszard Trzósło - proboszcz parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni.

Pielgrzymka była kontynu-
acją nawiązanych serdecznych 
więzi z  Braćmi Czechami, po 
ubiegłorocznej dziękczynnej, 
pieszej pielgrzymce do Cze-
skich Hejnic z  okazji 1050-le-
cia Chrztu Polski. W  hejnic-
kiej bazylice łask udziela Matka 
Boża Urocza (Mater Fromosa). 
Uczestniczyliśmy też w  piel-
grzymce pojednania, która 
również przyczyniła się do za-
cieśnienia serdecznych relacji. 
To wspólne świętowanie z  na-
szymi braćmi w wierze, zyska-
ło sobie szczególne błogosła-
wieństwo Boże, bo każdej piel-
grzymce towarzyszyły piękna 
pogoda i przyjazna radosna at-
mosfera. Tak było i tym razem.

W pielgrzymce wzięło udział 
40 osób z Czech, w tym dwóch 
kapłanów i  jeden diakon oraz 
58 Polaków. Podróż przebiegła 
w modlitewnej atmosferze.

O godz. 14.30 w Kaplicy Cu-
downego Obrazu odbyła się 
wspólna Msza Święta, w  któ-
rej udział wzięli wszyscy piel-
grzymi. Tu czekała na nas nie-
spodzianka, gdyż straż z Jasnej 
Góry zaprosiła nas przed Ob-
licze Matki i  Królowej. Mszę 
Świętą w  koncelebrze sprawo-
wali: ks. Ryszard Trzósło oraz 
księża z Czech ks. Pavel Andrs 
i ks. Radek Vasinek. Głównym 
celebransem był ks. Ryszard 
Trzósło.

Czytania odbywały się 
w  dwóch językach: polskim 

i  czeskim. Ze strony czeskiej 
homilię wygłosił diakon, który 
nawiązał do czytanej Ewangelii 
w języku czeskim.

Ks. Ryszard, nawiązując 
również do Ewangelii, wielo-
krotnie podkreślał cuda i  ła-
ski, jakie za przyczyną Mat-
ki Bożej dokonują się na Ja-
snej Górze. Dowodem czego 
są niezliczone wota (w tym la-
ski i kule świadczące o licznych 
uzdrowieniach), a  także wpi-
sy w  księgach sanktuarium. 
Dla Pana Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego. Nawiązując 
do naszej pielgrzymki ks. Ry-
szard zauważył, że do niedaw-
na, choć dzieliła nas niewiel-
ka odległość, to oddzielał nas 
drut kolczasty, zasieki i  słupy 
graniczne, uniemożliwiające 
wspólną modlitwę.

Dziś w  Sanktuarium Pol-
skiego Narodu możemy, wspól-
nie z  Braćmi Czechami, spra-
wować dziękczynną Ofiarę Eu-
charystyczną i  prosić o  błogo-
sławieństwo i  wspólną, dobrą 
przyszłość. Niemożliwe stało 
się możliwym. Tak działa Pan 
Bóg.

Po Mszy Świętej, przed ob-
liczem naszej Matki i  Królo-
wej, kapłani odczytali uroczy-
sty Akt Zawierzenia w obydwu 
językach. Aktem tym przedsta-
wiciele narodów oddali się Ma-
ryi do jej dyspozycji prosząc, by 
się przysłużyła w  zdobywaniu 
dusz dla Chrystusa. Aby odro-

dziła się na nowo wiara, a naro-
dy, idąc drogą Chrystusowego 
Krzyża, stały się Królestwem 
Chrystusa i Maryi.

Było to wielkie, wzruszają-
ce wydarzenie, które poruszyło 
wiele serc, a  w niejednym oku 
zakręciła się też łza.

Wieczorem, w  promieniach 
zachodzącego słońca, odpra-
wiliśmy wspólnie Drogę Krzy-
żową - również w dwóch języ-
kach. To niebywałe, jak wspól-
ne przeżywanie Męki Pańskiej 
i  wspólna modlitwa jednoczy 
ludzi, nawet jeśli istnieje barie-
ra językowa.

O  godz. 21.00 wzięliśmy 
udział w  Apelu Jasnogórskim, 
łącząc się z Matką Bożą, a po-
przez „TV Trwam” i  „Ra-
dio Maryja” z  całym światem. 
W  ten sposób wypraszaliśmy 
potrzebne łaski dla nas, Ko-
ścioła i pokój dla świata.

Wielkie zadziwienie i  po-
dziw na Braciach Czechach 
i  kapłanach wywołały tłumy 
młodzieży maturalnej oraz to-
warzyszące im duchowieństwo 
na czele z  biskupami poszcze-
gólnych diecezji.

Rano o  godz. 6.00 przeżyli-
śmy odsłonięcie obrazu Mat-
ki Bożej. To wyczekiwanie na 
ukazanie się jej cudownej twa-
rzy również wywołało wzru-
szenie.

Po wspólnej Mszy Świę-
tej i  śniadaniu uczestnicy piel-
grzymki mieli możliwość zwie-
dzenia Jasnej Góry, m.in. mu-
zeum. Wielkim wzruszeniem 
dla gości było obejrzenie pa-
miątek po ofiarach katastrofy 
smoleńskiej i ks. Jerzym Popie-
łuszko. Pielgrzymi podziwia-
li również suknie zdobiące cu-

downy obraz Matki Bożej.
To niebywałe, że zaledwie 

kilka godzin wspólnie przeży-
tych w  atmosferze modlitwy 
i  zadumy, w  tym wyjątkowym 
dla nas miejscu, zbudowało tak 
silną więź.

Pożegnanie odbyło się 
o  pięknym zachodzie słońca. 
Czuliśmy wielką wdzięczność 
Braci Czechów, zadowolenie 
i radość, że mogli być uczestni-
kami tego pięknego wydarze-
nia, które zapisze się w  histo-
rii sąsiedzkich stosunków. Ze 
wzruszeniem padały zapew-
nienia o wzajemnej modlitwie. 
Wszyscy dziękowaliśmy Pa-
nu Bogu za ogrom łask, jakimi 
w  swojej dobroci obdarzył nas 
przez wstawiennictwo naszej 

wspólnej Matki.
Korzystając z  okazji pragnę 

gorąco podziękować tym, któ-
rzy ofiarnie włączyli się w przy-
gotowania i  organizację piel-
grzymki. Szczególne podzię-
kowania składam Stanisławowi 
Jaroszowi i  Franciszkowi Ro-
maniakowi - naszemu fotogra-
fowi i wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego dzieła.

Serdeczne podziękowania 
kierujemy do opiekuna ducho-
wego - ks. Ryszarda Trzósły - 
za życzliwość i  troskę, a  także 
duchownym czeskim: ks. Pa-
vlowi Andrs i ks. Radkowi Va-
sinkowi.

Marianna Urban 
Stowarzyszenie  

„Zło Dobrem Zwyciężaj”

Międzynarodowa pielgrzymka do duchowej stolicy naszego narodu

Polsko-Czeska Pielgrzymka 
na Jasną Górę
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Natalia, jesteś bardzo mło-
da, można powiedzieć, że je-
steś na początku swojej ka-
riery, swojej drogi ze sportem 
sylwetkowym, ale już można 
mówić o  bardzo dużym suk-
cesie, jakim niewątpliwie jest 
6 miejsce w  Debiutach kultu-
rystycznych. Jak oceniasz ten 
start?

Było to dla mnie ogromne 
przeżycie, ale przyznam tak-
że, że stres był równie wielki. 
Samo wejście do finału trak-
tuję jako sukces i  pamiętam 
moment, gdy się o tym dowie-
działam – emocje były tak du-
że, że podbiegłam do rodziców 
ze łzami w oczach oznajmiając, 
że się udało. Dla mnie jako za-
wodniczki, która zaczyna przy-
godę z tym sportem, każde sce-
niczne przetarcie jest na wagę 
złota. Im więcej takich zawo-
dów, tym łatwiej będę radzi-
ła sobie ze wspomnianym stre-
sem, presją i całą otoczką zwią-
zaną ze startem.
Mówimy o najbardziej presti-
żowych zawodach, w  jakich 
brałaś udział, ale przecież 
masz za sobą również starty 
w naszej gminie, prawda?

Tak, dokładnie tak. Jeśli 
miałabym się skupić na wy-
nikach, to były następujące: 
Crossfit Bogatynia kat. kobie-
ty open 2015 - 2 miejsce, Cross-
fit Night Bogatynia kat. kobiety 
open sierpień 2015 - 4 miejsce, 
Crossfit Bogatynia kat. kobie-
ty open czerwiec 2016 - 3 miej-
sce. Wyniki nie są być może ja-
kieś oszałamiające, ale tak jak 
mówiłam wcześniej…dla spor-
towca najważniejszy jest start. 
Zbieranie doświadczenia i  po-
konywanie niekiedy własnych 
słabości. Tylko w  taki sposób 
można osiągnąć sukces.
Ten sukces to chyba wykład-
nia bardzo wielu czynników. 
Żeby wyglądać tak jak Ty, 
trzeba poświęcić bardzo du-
żo. Mam na myśli dosłownie 
wszystko: czas, wysiłek, od-
powiednie posiłki.

Powiem szczerze, że tych 
poświęceń trochę jest. Bardzo 
ważna w tym wypadku jest też 
rola mojego trenera, który naj-
pierw zauważył we mnie po-
tencjał, a  następnie doprowa-
dził do formy, w  jakiej aktual-
nie się znajduję. Chodzi oczy-
wiście o  Konrada Wysockiego 

i  korzystając z  okazji chciała-
bym mu również bardzo gorą-
co podziękować. A wracając do 
wyrzeczeń. W  procesie przy-
gotowania do zawodów ważne 
jest niemal wszystko. Mam do-
kładnie zaplanowany harmo-
nogram dnia. Mówiąc o  tym 
też chciałabym zwrócić uwagę 
na jedną rzecz, mianowicie na 
sposób żywienia. Wiele osób 
nazywa to dietą, ja jednak po-
wiedziałabym raczej o  racjo-
nalnym żywieniu. Jak słyszymy 
słowo dieta – mamy na myśli 
ograniczanie sobie posiłków, 
a mówiąc wprost, często mamy 
obraz osób, które po prostu się 
głodzą. A chodzi o coś zupełnie 
innego. Racjonalne żywienie 
polega na odpowiednim dobo-
rze posiłków – idealnie zbilan-
sowanych do naszych potrzeb 
i wymagań. Istotna jest też sys-
tematyczność naszych dzia-
łań i wytrwanie w postanowie-
niach. Podam, taki być może 
zabawny przykład, ale miałam 
taką sytuację, że będąc na im-
prezie ze znajomymi zamiast 
zjeść serwowany posiłek, wy-
jęłam swój, odpowiednio przy-
gotowany. Wtedy wydawało 
się to wszystkim bardzo dziw-
ne i  patrzyli z  lekkim niedo-
wierzaniem, że, aż tak bardzo 
uważam na to, co jem. Jednak, 
kiedy przyszedł sukces i  do-
bry wynik, te same osoby gra-
tulowały i wtedy nie wyglądało 
już to tak dziwnie. Być może to 
wszystko o  czym teraz mówię 
jest ciężkie do zrozumienia, ale 
należy też odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy sport traktuje-
my rekreacyjnie, czy wyczyno-
wo. W tym drugim przypadku 
nie ma miejsca na błędy i  od-
puszczanie. Ja właśnie na tę for-
mę sportu postawiłam.
Natalia, prowadzisz również 
Fanpage oraz jesteś bardzo 
aktywna ma Instagramie. 
Ilość osób śledzących Twoje 
profile rośnie w  bardzo szyb-
kim tempie. Media społecz-
nościowe są chyba idealnym 
miejscem na promocję zdro-
wego stylu życia?

Tak, zgadza się. W tym miej-
scu chciałabym powołać się 
jeszcze raz na mojego trene-
ra, który wpoił mi, iż to co ro-
bię, nie jest czymś przejścio-

wym, nie jest tylko hobby. Dla 
mnie już teraz to styl życia. 
I  nim właśnie chciałabym za-
rażać innych. Zawodnicy z na-
szego kraju są w czołówce, jeśli 
chodzi o zawody w sportach si-
łowych niemal każdego szcze-
bla. Takich jak ja jest znacznie 
więcej, ale wszyscy dążymy do 
podobnego celu. Chcemy pro-
pagować sportowy i  przede 
wszystkim zdrowy styl życia. 
Nie trzeba nastawiać się na 
wielkie sukcesy, zawody i osią-
ganie konkretnych wyników. 
Ważne jest, że wyjdziemy z do-
mu, przebiegniemy kilka kilo-
metrów, pójdziemy na siłow-
nię, na zajęcia crossfit. Nie ma 
znaczenia rodzaj sportu. Waż-
ny jest fakt jego uprawiania. Je-
stem przekonana, że wydzielo-
ne podczas wysiłku endorfiny 
posmakują każdej osobie, któ-
ra tego spróbuje. I wierzcie mi 
– każdy, naprawdę każdy jest 
w stanie osiągnąć sukces. Trze-
ba tylko chęci i odrobinę samo-
zaparcia.
Rozmawiamy o sporcie. O za-
wodach. O przygotowaniach. 
Jednak rok 2017 jest dla Cie-
bie bardzo ważny również 
z  innego powodu. Matura. 
Czy coś mówi Ci to słowo?

Nie może być inaczej 
(śmiech). Zgadza się. W  tym 
roku zdaję maturę i  szczerze 
mówiąc, jest to dla mnie rów-
nie ważne jak zawody. Przygo-
towuję się do niej bardzo skru-
pulatnie i z racji tego, czym się 
zajmuję wymaga to ode mnie 
bardzo dobrej organizacji dnia. 
Jednak, jak to się mówi: „dla 
chcącego nic trudnego”. Ja rów-
nież wyszłam z  tego założenia 
i  tak wszystko zaplanowałam, 
że mam czas zarówno na na-
ukę, jak i przygotowywanie się 
do kolejnych startów.
Powiedz, gdzie i kiedy będzie-
my mogli Cię zobaczyć w naj-
bliższym czasie? Mam na my-
śli oczywiście zawody sporto-
we.

Najbliższe zawody do jakich 
się przygotowuję to Mistrzo-
stwa Polski Juniorów i Wetera-
nów w  Mińsku Mazowieckim, 
które odbędą się pomiędzy 7 i 8 
października. Będą to tym sa-
mym eliminacje do Mistrzostw 
Świata Juniorów w Kulturysty-
ce i  Fitness. Następnie chcia-
łabym wystartować w Białym-
stoku w Pucharze Polski w Kul-
turystyce i Fitness – 14, 15 paź-

dziernika. Później być mo-
że start w  Czechach – zawody 
Grand Prix PEPA – Opava. Ta-
kim największym chyba spor-
towym marzeniem jest start 
w  zawodach Arnold Classic, 
które odbywają się w  kolebce 
sportów siłowych, czyli w USA. 
Dla zawodników zajmujących 
się sportami siłowymi jest to 
niczym Olimpiada dla lekko-
atlety. Będę robiła wszystko, 
aby się to udało. Udowadniam 
sobie każdego dnia, że niemoż-
liwe nie istnieje.
Natalio, bardzo dziękuję za 
rozmowę i życzę dalszych suk-
cesów.

Rozmowa z Natalią Grzyb, młodą bogatynianką, która 
rozpoczęła przygodę ze sportem sylwetkowym i już zajęła 6 
miejsce w Debiutach kulturystycznych Bikini Fitness do 163cm.
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Bogatynia
od kuchni
„Frittata ze szpinakiem i kaszą jaglaną”

W  tym miesiącu polecamy 
Państwu frittatę ze szpinakiem 
i kaszą jaglaną. Jest to wytraw-
ne danie pochodzące ze sło-
necznych Włoch.

Wskazówka: Do przygoto-
wania frittaty przydaje się pa-
telnia z  odpinaną rączką (lub 
rączką przystosowaną do uży-
wania w  piekarniku). Można 
też od razu umieścić składniki 
w naczyniu żaroodpornym bez 
używania patelni, wówczas na-

leży wydłużyć o  ok. 2 minuty 
pieczenie.

Przygotowanie: Kaszę ja-
glaną kilkakrotnie przepłu-
kać na sicie ciepłą wodą, wło-
żyć do garnka i  zalać 125 ml 
wody. Gotować pod przykry-
ciem, aż kasza wchłonie cały 
płyn. Zdjąć pokrywę i ostudzić. 
Piekarnik nagrzać do 180 stop-
ni C. Jajka wbić do miski, do-
dać mleko, sól, pieprz, pokro-
joną w kosteczkę cebulę, posie-

kane suszone pomidory, ugoto-
waną kaszę jaglaną i kurkumę. 
Dokładnie wymieszać widel-
cem. Szpinak umyć i odsączyć. 
Na małej patelni o średnicy ok. 
18 - 20 cm delikatnie podsma-
żyć na maśle starty czosnek, do-
dać szpinak i mieszając smażyć 
przez ok. 2 minuty.Dodać ma-
sę jajeczną, delikatnie przemie-
szać w  kilku miejscach i  sma-
żyć na małym ogniu przez ok. 
2 minuty. W międzyczasie wło-
żyć w masę przekrojone na po-
łówki pomidorki lub pokrojoną 
paprykę, następnie wstawić do 
nagrzanego piekarnika i  piec 
przez ok. 13 minut bez przykry-
cia, aż masa będzie ścięta. Pozo-
staje tylko zjeść! Smacznego!

Wydawca: Gmina Bogatynia, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Redaguje zespół: Marcin Peremicki, Grzegorz Urban, Angelika Wieczorek, Marcin Woroniecki 
redaktor naczelna: Katarzyna Pilipiszyn, tel. 75 77 25 190, e-mail: redakcja@bogatynia.pl 
redaktor techniczny: Piotr Grenda

Druk: Drukarnia Top Druk, ul. Nowogrodzka 151 a, 18-400 Łomża, 
www.drukarniattp.pl ISSN: 2299-9868 Nakład: 5000 egz.

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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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.

Wszelkich informacji udzie-
la pan Henryk Nawrocki pod nu-

merem telefonu 600 043 251

Produkcja: Polska
gatunek: dokumentalny
data:

Ceny biletów: 17,00 z³ normalny, 15,00 z³ 
ulgowy, 5,00 z³ okulary do seansów 3D.

13.05.2017 r.  

NYSA FILM FESTIWAL

godz. 18.00 (2D)  

Produkcja: Polska
gatunek: dramat
data:

Ceny biletów: 17,00 z³ normalny, 15,00 z³ 
ulgowy, 5,00 z³ okulary do seansów 3D.

13.05.2017 r.  

NYSA FILM FESTIWAL

godz. 20.15 (2D)  

2D 2D

„Plac zabaw”
Niewielkie miasto w Polsce. 

Dzień z życia nastolatków, któ-
rzy właśnie kończą szkołę pod-
stawową. Niewinnie zapowia-
dające się spotkanie trójki bo-
haterów prowadzi do nieocze-
kiwanego, przerażającego fi-
nału. Scenariusz, nagrodzony 
w  konkursie Script Pro, został 
oparty na faktach.

„Nawet nie wiesz, jak 
bardzo Cię kocham”

Co kryje się pod słowem 
„miłość”? Dwie kobiety spo-
tykają się w  gabinecie psycho-
terapeuty. W  intymnym dia-
logu trzech osób dawne urazy 
i głęboko ukryte emocje powo-
li wychodzą na powierzchnię. 
Terapeuta zabiera bohaterki 
w  trudną podróż ku polepsze-
niu ich relacji.

Składniki: 60 g (1/4 szklanki) suchej kaszy jaglanej, 4 jajka, 2 łyżki 
mleka, 1/2 łyżeczki kurkumy, 1/4 cebuli (np. czosnkowej lub cukrowej), 3 
kawałki suszonych pomidorów, 100 g szpinaku, 1 ząbek czosnku, 1 łyż-
ka masła, kilka pomidorków koktajlowych lub kawałek czerwonej pa-
pryki pokrojonej w kostkę.

Międzynarodowy Nysa Film Festiwal


