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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 w każdy 
poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00 
w budynku przy ul. Daszyńskiego 1

Zastępca Burmistrza ds. Polityki 
Regionalnej Monika Oleksak w każdy 
czwartek w godz. 12.00 – 15.00 
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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Gmina Bogatynia otrzymała zaszczytny tytuł „Wzorowej Gmi-
ny”. Tytuł został przyznany w kategorii: Służba Zdrowia. Uroczy-
sta Gala, na której zostały wręczone certyfikaty oraz statuetki 
odbyła się we wtorek 19 września w Zamku Topacz w Kobierzy-
cach. Konkurs „Wzorowa Gmina” honorowym patronatem objął 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wo-
jewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Starosta Powiatu Wro-
cławskiego Roman Potocki.

Podstawowym celem nieko-
mercyjnego konkursu „Wzo-
rowa Gmina” jest nagrodze-
nie i wielotorowa promocja sa-
morządów szczebla gminnego 
działających na terenie RP. Na-
groda i przyznany tytuł „Wzo-
rowa Gmina” to podziękowa-
nie i  docenienie wieloletniego 
wysiłku całego szeregu osób: 
od samorządowców, poprzez 
pracowników gminnych urzę-
dów, nauczycieli, lokalnych 
przedsiębiorców, wolontariu-
szy, aż do mieszkańców - dzię-
ki którym niemal wszystkie 
gminy w Polsce zmieniły swo-
je oblicze, stając się miejscem 
bardziej przyjaznym, bezpiecz-
niejszym, czystszym i  korzyst-
niejszym dla inwestorów. Ty-
tuł „Wzorowa Gmina” to tak-
że symbol sukcesu poszczegól-
nych samorządów RP, który był 
możliwy dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu, pracy i  deter-
minacji lokalnej społeczności.  

Gmina Bogatynia zosta-
ła uhonorowana w  katego-
rii Służba Zdrowia. Nagro-
dę z  rąk Marszałka Cezare-

go Przybylskiego oraz Staro-
sty Romana Potockiego ode-
brał Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Andrzej Grzmiele-
wicz. Zostaliśmy docenieni za 
to, że dbamy o  zdrowie. Dba-
my przede wszystkim o  bezpie-
czeństwo zdrowotne mieszkań-
ców. Dla mnie jako Burmistrza 
Miasta i  Gminy Bogatynia jest 
to spełnienie marzeń, aby w na-
szej gminie pomoc medyczna 
była naprawdę na wysokim po-
ziomie. Bardzo duży zespół pra-
cuje na to, aby tak właśnie by-
ło. – mówił Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz.

Ostatnie lata w  Mieście 
i  Gminie Bogatynia, to szcze-
gólna 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 
sukcesywne remonty oraz wy-
posażany jest w  nowoczesny 
sprzęt.

Dla samorządu Bogatyni 
ochrona zdrowia mieszkańców 
jest priorytetem. Dlatego też 

podejmowane są wszelkie dzia-
łania, aby mieszkańcy czuli się 
bezpiecznie. Dowodem na to są 
prace przeprowadzone w boga-
tyńskiej placówce. W ostatnim 
czasie gruntownie odremonto-
wano i  kompleksowo wyposa-
żono: izbę przyjęć, oddział chi-
rurgiczny, noworodkowy oraz 
porodówkę. Poprawiono rów-
nież estetykę i  otoczenie wo-
kół szpitala, wraz z  wybudo-
waniem nowych miejsc par-
kingowych. Wszystkie te zmia-
ny  służą lokalnej społeczności 
i  wpływają na bezpieczeństwo 
oraz komfort pacjentów, a tak-
że pracę personelu medyczne-
go. 

Misją SP ZOZ w  Bogatyni 
jest zapewnienie lokalnej spo-
łeczności bezpieczeństwa me-
dycznego poprzez świadczenie 
usług medycznych w  zakresie 
podstawowej opieki zdrowot-
nej, lecznictwa zamkniętego 
i ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej. Placówki podległe to 
szpital w Bogatyni z 5 oddzia-
łami i  Izbą Przyjęć, Przychod-
nie Zdrowia przy ul. Wyczół-
kowskiego i  Fabrycznej, Po-
radnia Rehabilitacyjna w  SP 
nr 3, a także Wiejskie Ośrodki 
Zdrowia w Porajowie, Opolnie 
Zdroju i Działoszynie. Z usług 
bogatyńskiego ZOZ-u  rocz-
nie korzysta blisko 70 tysię-
cy pacjentów. Niezwykle waż-

nym elementem funkcjonowa-
nia opieki medycznej na terenie 
Bogatyni jest  działająca cało-
dobowo przez 7 dni w tygodniu 
Izba Przyjęć. Nie byłoby w tym 
nic niezwykłego, gdyby nie 
fakt, że NFZ nie zawarł takie-
go kontraktu, a co za tym idzie 
nie pokrywa kosztów świad-
czenia opieki nocnej i świątecz-
nej w  bogatyńskiej Izbie Przy-
jęć. Jednak dzięki wsparciu ze 
strony samorządu Bogatyni, 
przywrócenie świadczeń było 
możliwe, a co za tym idzie za-
pewnione zostało bezpieczeń-
stwo mieszkańców. W przecią-
gu roku za pośrednictwem Izby 
Przyjęć udzielono 5307 porad 
ambulatoryjnych, z  czego naj-
więcej to porady internistycz-
ne i  chirurgiczne, a  także pe-
diatryczne.

Trzeba pamiętać o  tym, że 
niewiele jest gmin, większych 
czy mniejszych, które decydu-
ją się, aby mieć szpital w  swo-
ich szeregach i  do niego dopła-
cać, bo niestety trzeba powie-
dzieć wprost, że w wielu wypad-

Nagroda za Służbę Zdrowia

„Wzorowa Gmina”

Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz udzielił 
wywiadów podkreślając 
wagę kategorii, w której 
została przyznana nagroda.

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz, tuż po wręczeniu nagrody, mówił o służbie zdrowia w Bogatyni. 
O funkcjonowaniu, priorytetach Samorządu oraz dziękował kapitule za docenienie starań. 
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kach, gdy nie ma specjalistycz-
nej opieki wysokobudżetowej to 
trzeba do tego dopłacać – a  to 
nie jest proste. Osobiście ja-
ko Dyrektor konkursu „Wzo-
rowa Gmina” miałem okazję 
spotkać się z  Samorządowca-
mi dużych miast, którzy pozby-
wali się szpitali licząc, że two-
rzone spółki z prywatnym pod-
miotem w większym stopniu za-
angażują rynek usług. W  nie-
których miastach się to udało, 
w innych nie. Jednak na pewno 
nie było tak małych, a  przede 
wszystkim gmin miejsko-wiej-
skich, które zdecydowałyby się 
na utrzymywanie szpitala. To 
jest bardzo duży obowiązek, 
ponieważ trzeba cały czas in-
westować i  mieć świadomość, 
że klienci, czy też uczestniczą-
cy w leczeniu pacjenci wymaga-
ją coraz bardziej, aby ten szpi-
tal przypominał XXII wiek, aby 
personel był świetnie wykwalifi-
kowany, aby lekarze byli dobrze 
przygotowani i  stawiali zawsze 
trafne diagnozy – to wszystko 
po pierwsze kosztuje, po drugie 
jest ciężkie do zorganizowania 
– Bogatyni się to udało i między 
innymi to był argument, któ-
ry zdecydował o tym, że certyfi-
kat trafił do Miasta i Gminy Bo-
gatynia – argumentował przy-
znanie nagrody Dyrektor Kon-
kursu „Wzorowa Gmina” Ar-
tur Świtoń.

Regulamin konkursu mówi, 
iż nagroda w  kategorii Służba 
Zdrowia przyznawana jest m. 
in. za:
• budowę i  modernizację 

obiektów służby zdrowia,
• organizację służby zdro-

wia w gminach, w tym prze-

kształcenia własnościowe na 
korzyść pacjentów,

• prowadzenie i  finansowa-
nie profilaktyki zdrowotnej 
(m.in. badania stomatolo-
giczne w  szkołach, wspiera-
nie rozwoju gabinetów sto-
matologicznych w  tych pla-
cówkach, badania postawy 
ciała, zajęcia gimnastyki ko-
rekcyjnej, wspieranie akcji: 
„białe niedziele”, mammobu-
sy w  gminie, itp.), organiza-
cja transportu medycznego,

• projekty zwiększające dostęp 
pacjentów do opieki specjali-
stycznej,

• organizację opieki społecz-
nej w gminie,

• nowatorskie projekty wspie-
rające mieszkańców korzy-

stających z pomocy społecz-
nej,

• budowę i  modernizację pla-
cówek opieki społecznej dla 
osób potrzebujących,

• organizację wypoczynku dla 
dzieci i  młodzieży z  rodzin 
wielodzietnych oraz rodzin 
będących w  trudnej sytuacji 
materialnej,

• pomoc materialną w  wy-
prawkach szkolnych i  wyży-
wieniu rodzin wielodzietnych 
oraz rodzin będących w trud-
nej sytuacji materialnej.
Przyznany tytuł „Wzorowa 

Gmina” to swoista motywacja 
do pracy i  podejmowania ko-
lejnych działań na rzecz miesz-
kańców Miasta i Gminy Boga-
tynia.

Laureaci nagrody „Wzorowa Gmina”.

Tego dnia statuetki i certyfikaty wręczone zostały 
wielu samorządom, instytucjom oraz firmom 
w różnych kategoriach.

Zebrani podczas uroczystej gali. 

O Gminie Bogatynia oraz kryteriach przyznania 
nagrody mówił Dyrektor Konkursu „Wzorowa 
Gmina” Artur Świtoń.

Pamiątkowe zdjęcie z członkami kapituły. Od lewej: Zastępca 
Burmistrza Monika Oleksak, Marszałek Cezary Przybylski, 
Dyrektor SP ZOZ w Bogatyni Ewa Szczepkowska, Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz oraz Starosta Wrocławski Roman Potocki.

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz odbiera nagrodę z rąk Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz 
Starosty Wrocławskiego Romana Potockiego.
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Wakacje to czas, kiedy szkoła pustoszeje, nie ma w niej uczniów. 
Jest to odpowiedni czas, by podjąć działania remontowe, od-
świeżyć pomieszczenia i korytarze, przygotować budynek na ko-
lejny rok szkolny.

W te wakacje w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Emilii Plater 
w Bogatyni dużo się działo. Od-
malowano główny hall i boczne 
korytarze, a także główną klat-
kę schodową. Zdemontowano 
szklane drzwi w  łączniku po-
między budynkiem szkoły a sa-
lą gimnastyczną. Został od-
świeżony także korytarz przy 
sali i  wymienione drzwi wej-
ściowe do niej. Nowego wy-
glądu nabrała także stołówka 
szkolna, w  której odmalowano 
ściany. W  pomieszczeniu, któ-
re do tej pory pełniło funkcję 
szatni chłopięcej został utwo-

rzony gabinet lekcyjny. Wyre-
montowano salkę korekcyjną, 
która dodatkowo będzie pełni-
ła funkcję szatani. Oprócz tego 
w szkole powstała przestrzenna 
czytelnia połączona z  bibliote-
ką i  stanowiskami komputero-
wymi. W pomieszczeniu zaś po 
starej bibliotece powstał gabi-
net terapeutyczny. Na ścianach 
korytarzy zawisły cytaty moty-
wacyjne, a na schodach umiesz-
czono naklejki edukacyjne. 

W  tym roku także zosta-
ła gruntownie wyremontowana 
sala gimnastyczna. Ściany i  fi-
lary zostały zabezpieczone spe-

cjalnym materiałem materaco-
wym, a  kaloryfery specjalnymi 
obudowami. Wymieniono także 
elementy wyposażenia sali – ko-
sze, bramki itp. Świeżo wycykli-
nowany parkiet dopełnia całości.

Wszystkie działania mają 
na celu poprawę jakości funk-
cjonowania placówki, mając na 
uwadze głównie bezpieczeń-
stwo uczniów. Ważnym aspek-
tem jest także atrakcyjność po-
mieszczeń, w których odbywa-
ją się zajęcia. W związku z tym 
prace podjęte w  wakacje skie-
rowane były na poprawienie 
wizerunku szkoły, żeby była 
atrakcyjna dla uczniów i  „mi-
ła dla oka”, a  także, aby gwa-
rantowała bezpieczeństwo dla 
wszystkich jej użytkowników. 

Modernizacje w „Jedynce”

Wakacyjne remonty

Czas wakacji to dobry moment do przeprowadzenia remontów 
w palcówkach oświatowych. W naszej gminie zarówno w szko-
łach, jak i w przedszkolach, wykorzystano ten remont, aby zmo-
dernizować i stworzyć jak najlepsze warunki do zabawy, nauki 
i spędzania wolnego czasu.

W  okresie lipca i  sierpnia 
w Przedszkolu Publicznym r 5 
w  Bogatyni wykonano szeroki 
zakres prac remontowych. 

Po opuszczeniu pomiesz-
czeń zamieszkałych przez na-
uczycielki przedszkola, po-
wstała myśl o  utworzeniu no-

wej sali edukacyjnej dla przed-
szkolaków. Potrzeba wynika-
ła z  dużego zainteresowania 
przedszkolem, a co za tym idzie 
koniecznością zwiększenia sta-
tutowej liczby miejsc. Powstała 
sala na 20 dodatkowych miejsc 
przedszkolnych.

Pozostałe pomieszczenie  
przystosowano do funkcji biur, 
co umożliwiło przeniesienie 
administracji w jeden ciąg biu-
rowy. Dzięki  takiemu zagospo-
darowaniu przedszkole zyska-
ło miejsce na utworzenie szat-
ni dla wszystkich pracowników 
przedszkola.

Prace zostały wykonane 
dzięki wparciu finansowemu 
Burmistrza Miasta i  Gminy 
Bogatynia. 

Remonty u przedszkolaków 

Zielone Przedszkole
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W  lutym b.r. Gmina Bogatynia przystąpiła do konkursu ogło-
szonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zespół powołany przez 
Burmistrza Miasta i  Gminy, w  składzie: Grażyna Jarosz, Edyta 
Kierman i  Artur Sawicki, przygotował projekt, który swoim za-
sięgiem obejmie niemal całą gminę Bogatynia.

Do konkursu zgłoszono 74 
wnioski, projekt „Praktyczny 
TIK”, uzyskując 109 punktów 
zajął 4 miejsce wśród projek-
tów Zachodniego Obszaru In-
terwencji.

Celem głównym projek-
tu jest podniesienie kompeten-
cji matematycznych i  podsta-
wowych kompetencji naukowo-
-technicznych w  zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych 
i  kompetencji informatycznych 
uczniów szkół podstawowych 
z terenu miasta i gminy  Boga-
tynia  z  wykorzystaniem TIK 
(czyli technologii informacyj-
no-komunikacyjnej) i  meto-
dy projektu oraz podniesienie 
kompetencji informatycznych 
nauczycieli tych szkół.

Projektem objęte zostaną na-
stępujące szkoły: Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Bogatyni, Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Bogatyni, 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Bo-
gatyni, Szkoła Podstawowa 
w Opolnie Zdroju, Szkoła Pod-
stawowa w  Porajowie, Szko-
ła Podstawowa w Działoszynie. 
Wsparciem w ramach projektu 
nie zostanie objęta jedynie no-
wo powstała Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w  Bogatyni ze wzglę-
du na fakt, że w ranach konkur-
su o  wsparcie mogły starać się 
jedynie szkoły już istniejące na 
dzień składania wniosku.

Projekt uzyskał dofinan-
sowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej w  ramach Europej-
skiego Funduszu Społeczne-

go w wysokości  632.164,08 zł.  
Ogólna wartość projektu wy-
nosi  665.435,88 zł – Gmina Bo-
gatynia w ramach wkładu wła-
snego do projektu dołoży kwo-
tę 33 271,80 zł.

W  ramach projektu w  po-
szczególnych szkołach ucznio-
wie będą mogli wziąć udział 
w  następujących zajęciach: 
„Praktyczna matematyka” – ko-
ło matematyczne dla kl. I-III,  
„Równaj w  górę” – zajęcia dy-
daktyczno-wyrównawcze z ma-
tematyki dla kl. II-III, IV-V, VI-
-VII, Koło informatyczne z  ele-
mentami robotyki dla kl. I-III, 
IV-V, VI-VII, koło przyrodni-
cze dla kl. I-III, IV-V, VI-VII, 
„O  klasę wyżej” koło matema-
tyczne dla uzdolnionych – kla-
sy IV-V, VI-VII. Ogólna liczba 
uczniów, którzy będą mogli sko-
rzystać z  zajęć w  ramach pro-
jektu: 808. Ogólna liczba zajęć 
w ramach projektu: 4080 godz.

Na zakończenie projektu od-
będzie się 7 Międzyszkolnych 
Festiwali Projektów, w których 
wezmą udział wszyscy uczest-
nicy zajęć: Praktyczna matema-
tyka 1-3, przyrodniczych 1-3, 

przyrodniczych 4-5, przyrod-
niczych 6-7, informatycznych 
z  elementami robotyki 1-3, in-
formatycznych z  elementami 
robotyki 4-5, informatycznych 
z elementami robotyki 6-7.

Festiwale odbędą się w SP nr 
3 w Bogatyni. W czasie festiwa-
li uczniowie przedstawią wy-
brane przez siebie najciekawsze 
projekty.

W  ciągu trwania projektu 
uczniowie uczestniczący w  ko-
łach zainteresowań wezmą 
udział  w  jednym wyjeździe 
edukacyjnym do IQlandii w Li-
bercu. W  ramach projektu na-
uczyciele prowadzący koła in-
formatyczne z  elementami ro-
botyki ze wszystkich szkół bio-
rących udział w  projekcie we-
zmą udział w  40 godzinnym 

szkoleniu (2 zjazdy po 3 dni). 
Czternastu nauczycieli zostanie 
przeszkolonych z podstaw robo-
tyki, z  możliwości wykorzysta-
nia na zajęciach zestawów edu-
kacyjnych „Lego Wedo” i  „Le-
go Mindstorms” zakupionych 
w ramach projektu. Projekt za-
kłada doposażenie szkół w  na-
rzędzia TIK: każda ze szkół 
otrzyma z  projektu przenośne 
komputery dla uczniów wraz 
z oprogramowaniem oraz szaf-
kę mobilną z ładowaniem; Pro-
jekt zakłada również zakup pa-
kietów edukacyjnych (Lego We-
Do 2.0 i Lego Mindstorms EV3) 
do prowadzenia kół informa-
tycznych z  elementami roboty-
ki oraz zakupy pomocy dydak-
tycznych do prowadzenia kół 
przyrodniczych. 

Międzyszkolny projekt

Praktyczny TIK

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni in-
formuje, że od dnia 1 października 2017 roku w tutejszej placów-
ce Szpitala Gminnego zostaje uruchomiona Nocna i Świąteczna 
Opieka Zdrowotna.

Nocna i  Świąteczna Opie-
ka Zdrowotna to świadczenia 
w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielane od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 18.00 do 08.00 dnia następ-
nego oraz w  soboty, niedziele 
i  inne dni ustawowo wolne od 
pracy w godzinach od 08.00 do 
godziny 08.00 dnia następne-
go. Świadczenia Nocnej i Świą-
tecznej Opieki Zdrowotnej są 
bezpłatne dla osób ubezpieczo-
nych i udzielane bez skierowa-
nia w dowolnym punkcie noc-
nej opieki.

W  jej ramach odbywają się 
porady lekarskie w Izbie Przy-
jęć w  Szpitalu Gminnym przy 
ul. Szpitalnej 16, porady tele-
foniczne, a  także w  uzasad-
nionych przypadkach wizyty 
domowe. Każdy ubezpieczo-
ny, bez względu na miejsce za-
mieszkania, może skorzystać 
z pomocy Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej, tam gdzie 
ma najbliżej. W razie potrzeby 

lekarz dyżurny może skierować 
pacjenta do szpitala lub wezwać 
karetkę pogotowia.

W  gabinecie zabiegowym, 
a w sytuacji uzasadnionej rów-
nież w domu pacjenta, są wyko-
nywane zabiegi pielęgniarskie 
(np. iniekcja leku), gdy został 
on zlecony przez lekarza ubez-
pieczenia zdrowotnego, wyni-
kający z  potrzeby zachowania 
ciągłości leczenia, a  także gdy 
zleci go lekarz podczas wizyty 
pacjenta w  ambulatorium czy 
w miejscu zamieszkania.

Z  opieki lekarskiej i  pielę-
gniarskiej udzielanej w  punk-
tach Nocnej i Świątecznej Opie-
ki Zdrowotnej można skorzy-
stać w  przypadku nagłego za-
chorowania lub pogorszenia 
stanu zdrowia, gdy:
• nie ma objawów sugerujących 

bezpośrednie zagrożenie ży-
cia lub grożących istotnym, 
uszczerbkiem na zdrowiu;

• zastosowane środki domowe 
lub leki dostępne bez recepty 

nie przyniosły spodziewanej 
poprawy;

• zachodzi obawa, że ocze-
kiwanie na otwarcie przy-
chodni może znacząco nie-
korzystnie wpłynąć na stan 
zdrowia.

• Przykładowe sytuacje uza-
sadniające skorzystanie ze 
świadczeń Nocnej i  Świą-
tecznej Opieki Zdrowotnej:

• zaostrzenie dolegliwości zna-
nej choroby przewlekłej (np. 
kolejny napad astmy oskrze-
lowej z  umiarkowaną dusz-
nością);

• infekcja dróg oddechowych 
z wysoką gorączką, szczegól-
nie u  małych dzieci i  ludzi 
w podeszłym wieku;

• bóle brzucha, nieustępujące 
mimo stosowania leków roz-
kurczowych;

• bóle głowy, nieustępujące mi-
mo stosowania leków prze-
ciwbólowych;

• biegunka lub wymioty, 
szczególnie u dzieci lub osób 
w podeszłym wieku;

• nagłe bóle kręgosłupa, sta-
wów, kończyn itp.;

• zaburzenia psychiczne 

(z wyjątkiem agresji lub do-
konanej próby samobójczej 
wtedy należy wezwać pogo-
towie ratunkowe).
Aby uzyskać poradę lub 

mieć wykonany zabieg, należy 
przedstawić dowód tożsamości 
z numerem PESEL. Dotyczy to 
również porady telefonicznej - 
przepisy zobowiązują do odno-
towania takich samych danych, 
jak przy wizycie w  ambulato-
rium. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami rozmowy telefo-
niczne są rejestrowane (nagry-
wane).

Dzieciom udzielane są 
świadczenia w  ramach Noc-
nej i Świątecznej Opieki Zdro-
wotnej w  obecności opiekuna 
prawnego, wyjątek stanowią 

świadczenia ratujące życie.
Należy pamiętać, że na wi-

zyty kontrolne, np. w  choro-
bach przewlekłych lub na prze-
dłużanie recept należy uma-
wiać się do swojego lekarza ro-
dzinnego.

Porady ambulatoryjne moż-
na uzyskać stacjonarnie w Izbie 
Przyjęć Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w  Bogatyni, tel. 75 77 39 
324, 602 888 310

W celu uzyskania porady le-
karskiej należy dzwonić do le-
karza - nr tel. 500 451 650

W  celu wykonania przez 
pielęgniarkę zleceń stałych lub 
doraźnych należy dzwonić - nr 
tel. 500 451 697

Pogotowie ratunkowe
Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest za-
grożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer 
alarmowy Pogotowia ratunkowego - 112 lub 999.

Zasady Korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna

Projekt przygotował Zespół w składzie:  
Grażyna Jarosz, Edyta Kierman, Artur Sawicki.
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11 października 2017 roku Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii obchodzi pierwszą rocznicę istnienia. Zapytaliśmy koordynatora Gminnego Programu ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii czy działalność Punktu to tylko odpowiedź na narzucony na Sa-
morządy wymóg ustawowy czy też coś więcej?

Krzysztof Witkowski: Prze-
ciwdziałanie narkomanii wy-
nika z  ustawowych obowiąz-
ków narzuconych na gminy. 
Dlatego też, nie odstając od 
wymogów ustawodawcy, Gmi-
na Bogatynia od lat realizu-
je Gminny Program Przeciw-
działania Narkomanii. Roz-
szerzając ofertę Ośrodka Roz-
wiązywania Problemów Uza-
leżnień i  Pomocy Rodzinie, 
Gmina Bogatynia utworzyła 
Punkt Konsultacyjno – Infor-
macyjno ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Wracając do drugiej części 
pytania z przyjemnością odpo-
wiem, że Gmina Bogatynia ro-
bi dużo więcej aniżeli obowiąz-
ki wynikające z ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii.
Czy Bogatynia w  jakiś szcze-
gólny sposób wyróżnia się 
jako zagłębie narkomanii 
wśród innych miast?

K.W.: Narkomania stano-
wi wyzwanie cywilizacyjne 
o zasięgu globalnym, powodu-
je stały wzrost problemów spo-
łecznych, stwarza zagrożenia 
i  obniża ogólny poziom zdro-
wia społeczeństwa Bogaty-
nia, z  uwagi na swoje położe-
nie geograficzne u styku trzech 
państw, narażona jest na wie-
le niebezpieczeństw, w tym za-
grożeń związanych z  przemy-
tem, handlem i  ogólnie prze-
stępczością zorganizowaną.

To właśnie w  Bogatyni zde-
rzają się trzy różnorodne – mię-
dzynarodowe ustawy. Projek-
ty tych ustaw opracowywane 
są przez rządy Polski, Czech 
i  Niemiec, a  niestety funkcjo-
nują w  Bogatyni bądź innych 
miejscowościach przygranicz-
nych. Bez względu na to czy te 

przepisy są dobre czy też wadli-
we, to niewątpliwie ich różnice 
zawsze stwarzają warunki dla 
rozwijania się przestępczości 
zorganizowanej lokalnej. 

Przestępstwa, o których czy-
tamy czy też słyszymy w  me-
diach niekoniecznie popełnio-
ne są przez mieszkańców Bo-
gatyni czy też Zgorzelca. Dzia-
łające w  rejonach przygra-
nicznych grupy przestępcze to 
napływowe szajki z całej Polski 
a czasami nawet Europy.

Tak też miejscowości przy-
graniczne cierpią wizerunko-
wo, gdyż częstokroć ogólno-
polskie media, nieznające prze-
pisów międzynarodowych ro-
bią „z igły widły” psując wize-
runek Gmin przygranicznych.

Dla przykładu podam, że 
zaledwie parę miesięcy temu, 
podający się za dziennikarza 
- nierzetelny bajkopisarz Wi-
told G., uprawiający interneto-
wą gazetkę podejmował liczne 
próby szykanowania władz Bo-
gatyni, że te nic nie robią z pro-
blemem narkomanii.

Wątek ten poruszam, gdyż 
pomówienia takowego Pana 
dotykają nas, czyli zespół cer-
tyfikowanych specjalistów te-
rapii uzależnień. Wiadomym 
jest, że Internet nie zna granic, 
a  społeczeństwo uwielbia czy-
tać newsy o aferach, dlatego też 
czasami zmagamy się z patolo-
gią opisaną powyżej.
Czy utworzenie Punktu uza-
sadnione jest realnymi po-
trzebami?

K.W.: Wracając do meritum, 
w  jednym zdaniu odpowiem, 
że utworzenie Punktu Konsul-
tacyjno – Informacyjnego ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii 
jest trafnym pomysłem, gdyż 

traktujemy nasze działania ja-
ko formę niesienia realnej po-
mocy terapeutycznej, ale rów-
nież jako formę profilaktyki 
uzależnień.
Z  jakiego rodzaju pomocy 
mogą skorzystać mieszkańcy 
Miasta i Gminy Bogatynia?

K.W.: Jako Punkt kładziemy 
nacisk na zapobieganie nega-
tywnym konsekwencjom uży-
wania narkotyków. Mieszkań-
cy Bogatyni mogą liczyć na  po-
moc terapeutyczną świadczoną 
przez zespół wysoko wykwali-
fikowanych fachowców. Waż-
nym założeniem naszej strate-
gii jest permanentne zwiększa-
nie świadomości społeczności 
lokalnej w kwestii uzależnienia 
od substancji psychoaktyw-
nych oraz uświadomienie, że 
narkomania to zaburzenie psy-
chiczne jednostki, dotykające 
całej rodziny.

Oferta Punktu zawiera po-
moc terapeutyczną skierowa-
ną zarówno do osób uzależ-
nionych od narkotyków, jak 
i  członków rodziny, którzy 
zmagają się z  uzależnieniem 
bliskiej osoby. Jesteśmy dyspo-
zycyjni i otwarci dla szkół. Nasi 
specjaliści są przygotowani do 
realizacji szkolnej profilaktyki 
uzależnień. 
Wspominał Pan o wysoko wy-
kwalifikowanych fachowcach, 
jacy to fachowcy i kiedy moż-
na się do Państwa zgłosić?

K.W.: Zacznę może od tego, 
że nasz zespół to aż czterech 
Certyfikowanych przez Kra-
jowe Biuro ds. Przeciwdziała-
nia Narkomanii Certyfikowa-
nych Specjalistów Terapii Uza-
leżnień. Jak na tak małą Gminę 
jest to naprawdę duży poten-
cjał kadry terapeutycznej. Dla 
wzmocnienia naszych działań 
zatrudniamy również psycho-
loga oraz konsultanta punk-
tu. Pracujemy przez pięć dni 
w tygodniu wychodząc z szero-
ką ofertą pomocową dla miesz-
kańców Gminy Bogatynia. 
W ramach działalności Punktu 
prowadzimy grupy wsparcia, 
porady indywidualne, pomoc 
psychologiczną, sesje indywi-
dualne z  terapeutą uzależnień 
oraz telefoniczne poradnictwo. 

Korzystając z  okazji chciał-
bym zaprezentować nasz ze-
spół, który tworzą:

Leopold Lisicki: Uważam, 
że oferta Punktu Konsultacyj-
no - Informacyjnego ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii, cie-
szy się dużym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców 
Miasta i Gminy Bogatynia, po-
nieważ ważna jest dla klien-
tów zasada anonimowości. Nie 
zakłada się w  Punkcie żadnej 
karty choroby i  nie wypytuje 
o  tożsamość klienta. Prosimy 
tylko o podanie imienia i wie-
ku klienta, ale można podać 
nawet fałszywe imię, czy in-
ną ilość przeżytych lat, ponie-
waż i  tak nikt tego nie spraw-
dza. Umożliwia to, bardziej au-
tentyczny i otwarty sposób in-
terakcji z osobą zgłaszającą się 
po pomoc, czy tylko poradę. 
Pomaga to zmniejszyć również 
poziom lęku, wstydu, czy zaże-
nowania u  osób eksperymen-
tujących, używających szkodli-
wie, czy też uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych. 
Dotyczy to także członków ro-
dziny, zmagających się z  uza-
leżnieniem bliskiej osoby.

Ważne jest to, aby szukać 
pomocy, kiedy jest potrzeb-
na i  odrzucić różnego rodza-
ju uprzedzenia  dotyczące uza-
leżnień od narkotyków, czy al-
koholu. Dobrze jest zdać so-
bie sprawę z  tego, że sam, czy 
sama nie poradzę sobie z  pro-
blemem i potrzebna mi będzie 
pomoc od specjalistów, którzy 
mnie odpowiednio pokierują 
i  poszukają rozwiązań, o  któ-

rych mogę nie wiedzieć. Trze-
ba też przyjąć fakt, że korzysta-
nie z pomocy innych, gdy się jej 
potrzebuje, jest przejawem mą-
drości, a  nie słabości, czy po-
niżenia. Mogę też pomagać in-
nym, uczestnicząc w  grupach 
wsparcia, a  w  ten sposób po-
magam też sobie.

Błażej Staniewski: Mo-
ja praca w  Punkcie Konsul-
tacyjno-Informacyjnym ds. 
Przeciwdziałania Narkoma-
nii w  Bogatyni rozpoczęła się 
w  październiku ubiegłego ro-
ku. Klienci, którzy odwiedzali 
punkt w tym czasie, najczęściej 
fakt funkcjonowania takiej pla-
cówki opisywali w jednym zda-
niu „dobrze, że coś takiego tu 
powstało”. Świadczy to o  za-
dowoleniu wynikającym z  za-
spokojenia zapotrzebowania 
mieszkańców Miasta i  Gminy 
Bogatynia na tego typu pomoc. 
Efekty funkcjonowania punk-
tu są wymierne. Wiele osób ko-
rzystając z naszych konsultacji, 
rozmów podtrzymujących czy 
wsparcia (indywidualnie bądź 
grupowo) zmieniło swoje życie 
na bardziej konstruktywne i le-
piej dopasowane do norm obo-
wiązujących w  naszym społe-
czeństwie.

Myślę, że działalność Punk-
tu Konsultacyjno-Informacyj-
nego w  Bogatyni pełni swo-
ją misję niesienia pomocy oso-
bom z  lokalnego środowi-
ska uwikłanym w  narkotyki, 
a  życzliwość i  zrozumienie ze 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

Jubileusz istnienia

Krzysztof Witkowski

Koordynator Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii – Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii Specjalista Terapii Uzależnień

Błażej Staniewski

Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narko-
mani Specjalista Terapii Uzależnień

Leopold Lisicki

Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narko-
mani Specjalista Terapii Uzależnień
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strony specjalistów tu pracują-
cych powoduje chęć do współ-
pracy zgłaszających się klien-
tów.

Adam Balcer: Dzięki ini-
cjatywie Pana Krzysztofa Wit-
kowskiego oraz przychylno-
ści Pana Burmistrza i  Rady 
Miejskiej w  Bogatyni powstał 
Punkt Konsultacyjno – Infor-
macyjny ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii. Od wielu lat pra-
cuję na rzecz wspierania osób 
będących w  potrzebie, szuka-
jących wsparcia, pomocy psy-
chologicznej. Moją misją pra-
cy w Punkcie jest niesienie po-
mocy osobom, którym uza-
leżnienie każdego dnia krad-
nie szczęście oraz sens życia. 
Uświadamiam potrzebującym 
pomocy, w  trakcie zajęć psy-
choedukacyjnych, profilak-
tycznych, że jedną z dróg, któ-
ra prowadzi do wyjścia z nało-

gu jest lecznictwo odwykowe. 
Uświadamiam, że terapia po-
maga wydostać się z zamknię-
tego kręgu samotności, bezsil-
ności i strachu.

Tomasz Dudziński: Punkt 
Konsultacyjno - Informacyj-
ny ds. Przeciwdziałania Narko-
manii jest miejscem mojej pra-
cy, pasji i  rozwoju osobistych 
zainteresowań. Moje wykształ-
cenie jest zarazem moją pasją 
i sposobem na życie.

Klientami punktu są oso-
by, które wymagają wszech-
stronnej pomocy, którą za-
pewniam dzięki swojemu do-
świadczeniu. Osoby zgłaszają-
ce się do mnie są często w ży-
ciowym kryzysie, zagubione 
i  z  brakiem sensu życia. Ce-
chy osobowościowe mojej oso-
by są w stanie pomóc zgłasza-
jącej się osobie. Najnowsze ba-
dania wskazują, że czynni-

kiem leczącym jest osobowość 
psychologa, psychoterapeu-
ty. Motywacja do zmiany jest 
już widoczna od pierwszej wi-
zyty klienta w  Punkcie. Oso-
biście uważam, ze w  dzisiej-
szych czasach takie miejsce jak 
Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii jest bardzo po-
trzeby z  uwagi na duże zapo-
trzebowanie w tym aspekcie.

Sylwia Wilczańska: W każ-
dy poniedziałek od 7:30 do 17:00 
oraz od wtorku do czwartku od 
7:30 do 15:30 i w piątki od 7:30 
do 14:00 prowadzone są zapi-
sy do poszczególnych specjali-
stów. Zachęcamy przyjść oso-
biście do Punktu znajdujące-
go się przy ul. Daszyńskiego 29 
(budynek PEC – wejście z  ty-
łu) lub telefonicznie pod nr tel.: 
75  611 61 63 oraz 783  295  470 

w celu umówienia na konkret-
ną wizytę specjalistyczną, jak 
również uzyskania informa-
cji nt. placówek leczniczo-tera-
peutycznych oraz świadczonej 
przez Punkt pomocy w zakre-
sie rozwiązywania problemów 
uzależnień.

Ponadto należy wymienić, 
iż w  Punkcie każdy ze specja-
listów prowadzi określoną gru-
pę; w  poniedziałki od godz. 
16:00 do 17:00 działa gru-
pa wsparcia skierowana głów-
nie do młodzieży, która eks-
perymentuje ze środkami psy-
choaktywnymi, we wtorki od 
17:45 do 19:00 organizowa-
ne są warsztaty rozwoju oso-
bistego dla osób, które wycho-
dzą z uzależnienia (w tym: tre-
ning grupowy nauki zachowań 
asertywnych), w środy od godz. 
18:15 do 20:00 prowadzona jest 
grupa wsparcia dla osób uza-
leżnionych i  szkodliwie uży-
wających środków odurzają-
cych, natomiast w  piątki od 
godz. 18:15 do 19:30 kierowa-
na jest grupa wsparcia dla osób 
współuzależnionych, czyli osób 
najbliższych: żon, mężów czy 
partnerów.

Adam Balcer

Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narko-
mani Specjalista Terapii Uzależnień

Tomasz Dudziński

Psycholog, Psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie To-
warzystwo Psychoterapii Integratywnej (w  trakcie procesu cer-
tyfikacji), Terapeuta biofeedback

Sylwia Wilczańska

Konsultant Punktu – Ukończyła studia I - ego stopnia na kierun-
ku Pedagogika Opiekuńczo-Prewencyjna, w Wyższej Szkole Me-
nedżerskiej w Legnicy.

Porozumienie o  ustanowieniu Południowo-Zachodniego Kla-
stra Energii zawarli przedstawiciele samorządów lokalnych po-
wiatu zgorzeleckiego, dwóch spółek z Grupy PGE oraz dziesięciu 
lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Głównym celem utworze-
nia klastra jest poprawa jakości powietrza w regionie, podniesie-
nie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także wsparcie 
rozwoju tego obszaru.

Sygnatariuszami porozu-
mienia – Partnerami Założy-
cielami są samorządy lokal-
ne: Powiat Zgorzelecki, Gmina 
Bogatynia, Gmina Węgliniec, 
Gmina Pieńsk, Gmina Zawi-
dów, spółki Grupy Kapitałowej 
PGE – PGE GiEK S.A. (Elek-

trownia Turów i KWB Turów) 
oraz PGE Energia Odnawialna, 
a  także lokalni przedsiębior-
cy – Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-Produkcyjne ELTUR-SER-
WIS, Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Produkcyjne TOP SER-
WIS, MegaSerwis, EPORE, 

Przedsiębiorstwo Transporto-
wo-Sprzętowe „Betrans”, EL-
BEST, Polskie Pomidory, Citro-
nex I, Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej oraz Wielospecja-
listyczny Szpital – Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Zgorzelcu.

Południowo-Zachodni Kla-
ster Energii przyczyni się do 
poprawy lokalnego bezpie-
czeństwa energetycznego, za-
pewniając uzyskanie efektyw-
ności ekonomicznej oraz po-
prawiając stan środowiska, 

w  tym jakość powietrza. Pro-
jekt uwzględnienia lokalną 
specyfikę i  potrzeby aktywi-
zowania rozwoju regionu po-
przez wykorzystanie dostęp-
nych lokalnie zasobów energe-
tycznych, m.in. wysokospraw-
nej kogeneracji i odnawialnych 
źródeł energii.

Klaster to stosunkowo no-
wy model biznesowy, który 
szybko znalazł podatny grunt 
w polskich warunkach. To jed-
na z  wielu inicjatyw wpływa-
jących na innowacyjność nie 
tylko sektora energetyczne-
go, ale i całego regionu. W ra-
mach klastra podejmowane bę-
dą działania mające doprowa-
dzić do stworzenia nowocze-
snego środowiska współpra-
cy w  zakresie badań, wdrożeń 
i  kształcenia kadr z  zapewnie-
niem wzajemnego przekazy-
wania wiedzy, środków oraz 
najnowszych, innowacyjnych 

technologii. Poprzez aktywiza-
cję mieszkańców powiatu kla-
ster będzie sprzyjał także roz-
wojowi społeczeństwa obywa-
telskiego w regionie.

W tym samym dniu listy in-
tencyjne w zakresie planowanej 
w przyszłości współpracy w ra-
mach Klastra podpisały rów-
nież Tauron Dystrybucja, To-
warzystwo Gospodarcze Pol-
skie Elektrownie, Politechni-
ka Warszawska, a  także Naro-
dowa Agencja Poszanowania 
Energii.

Utworzono Południowo-Zachodni Klaster Energii 

Lokalnie o bezpieczeństwie energetycznym
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8 września w Elektrowni Turów odbyła się uroczysta Akademia 
z  okazji Dnia Energetyka. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły 
się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odegrania przez 
orkiestrę zakładową hymnu energetyków.

W  obchodach uczestniczy-
li: przedstawiciele rządu, samo-
rządowcy, związkowcy, ducho-
wieństwo, a także władze PGE 
GiEK S.A. oraz przedstawiciele 
urzędów i instytucji współpra-
cujących z Elektrownią Turów, 
przede wszystkim zaś pracow-
nicy Elektrowni Turów.

Do historii zakładu w  swo-

im wystąpieniu nawiązywał 
Dyrektor Piotr Frąszczak. 

Sławomir Zawada Prezes 
Zarządu PGE GiEK S.A. mó-
wił o  nowoczesnych i  innowa-
cyjnych technologiach wdraża-
nych w Elektrowni Turów.

W  trakcie uroczystości pa-
dło wiele ciepłych słów i  ży-
czeń.

Życzenia pomyślności zło-
żył energetykom również Bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz.

Rok 2017 to również Jubile-
usz 55-lecia istnienia Elektrow-
ni Turów. 

Dalsza część akademii po-
święcona była nadaniu odzna-
czeń państwowych, branżo-
wych i  honorowych dla szcze-
gólnie zasłużonych pracowni-
ków Elektrowni Turów. 

Dzień Energetyka

Uroczysta Akademia

W tym roku obchodzona jest 78. rocznica napaści Rosji Sowiec-
kiej na Polskę, 17 września obchodzony jest również Świato-
wy Dzień Sybiraka. Jak co roku Członkowie Bogatyńskiego Od-
działu Związku Sybiraków zorganizowali spotkanie, by wspól-
nie, często w zadumie, wrócić do tych najtragiczniejszych wspo-
mnień.

18 września w siedzibie Koła 
zebrali się Szanowni Sybiracy, 
zaproszeni goście oraz przyja-
ciele. Spotkanie Sybiraków tra-
dycyjnie rozpoczęło się od wy-
słuchania hymnu „Marsz Sybi-
raków”, minutą ciszy uczczono 
pamięć tych, którzy odeszli. 

W trakcie spotkania wręczo-
no podziękowania, a także zło-
żono życzenia dla najstarszych 

Członków Koła. Pani Zofia Ku-
likowska Prezes Bogatyńskiego 
Oddziału Związku Sybiraków 
każdego roku ze wzruszeniem 
przypomina dramatyczne lo-
sy Sybiraków. Szczególne słowa 
uznania i  szacunku w  stronę 
Sybiraków kierował Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia An-
drzej Grzmielewicz.

Miłym akcentem spotkania 

było wysłuchanie utworów wy-
konanych przez członkinie Bo-
gatyńskiego Oddziału Związ-
ku Sybiraków. Spotkania za-
wsze mają bardzo wzruszają-
cą oprawę, przypominają bo-
wiem okrutne losy zesłańców 
oraz dramatyczne chwile z cza-
sów deportacji. Niestety Sybi-
raków jest coraz mniej, dlatego 
tak ważna jest pamięć o  nich 
i przekazywanie jej z pokolenia 
na pokolenie.

Msza Święta w  intencji Sy-
biraków odbyła się 17 września 
w  Kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Porajowie.

Uroczyste i wzruszające spotkanie

Pamiętajmy o Sybirakach
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Uroczystości dożynkowe na stałe wpisały się w kalendarz imprez 
organizowanych przez sołectwa w Gminie Bogatynia. W piątek 
8 września uroczystości dożynkowe w  swojej miejscowości ob-
chodzili Rolnicy, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Mieszkańcy Sie-
niawki. Uroczystość ta miała swój podniosły charakter także ze 
względu na drugie święto - Jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sieniawce.

Uroczystości w  Sieniawce 
rozpoczęły się od zbiórki pod 
Remizą OSP i przemarszem do 
tamtejszego Kościoła, gdzie od-
prawiona została Msza św. za-
równo w intencji Rolników jak 
też Druhów z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej.

Uroczystym przemarszem, 
w  asyście Orkiestry Reprezen-
tacyjnej PGE GiEK S.A. od-
dział Kopalnia Turów z  Ko-
ścioła do Strażnicy OSP roz-
poczęły się oficjalne, połączone 
uroczystości dożynkowo – ju-
bileuszowe. Ze względu na Ju-
bileusz OSP uroczystość miała 
charakter strażacki. Meldunek 
Prezesowi struktur Miejsko – 
Gminnych OSP Dominikowi 
Matelskiemu złożył Komen-
dant Artur Siwak.

W  trakcie uroczystości do-
konano odznaczeń przyzna-

nych przez Zarząd OSP i  tak, 
Srebrny Medal za zasługi dla 
pożarnictwa  otrzymali: Ja-
nusz Czyżewski, Jan Bulandy 
oraz Andrzej Grzmielewicz. 
Są to jedne z  najwyższych od-
znaczeń państwowych, przy-
znawanych dla osób wybitnie 
wspierających i  zaangażowa-
nych na rzecz Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Druhowie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej nie tylko odbiera-
li życzenia i gratulacje, ale tak-
że wręczyli kilkunastu osobom 
podziękowania i  pamiątkowe 
upominki za wsparcie, jakie na 
co dzień otrzymują.

Część oficjalna uroczystości 
przewidywała również, jak ma 
to miejsce na wszystkich uro-
czystościach dożynkowych, 
uhonorowanie i  podziękowa-
nie dla osób uprawiających zie-

mię, a  w  przypadku Sieniawki 
także członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich. Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz wręczył pamiąt-
kowe dyplomy oraz upomin-
ki Sołtysowi Sieniawki, a także 
Rolnikom oraz paniom z KGW 
w  Sieniawce, które, jak wi-
dać na przykładzie Sieniawki, 
mocno wspierają Sołtysa oraz 
Druhów z  OSP we wszystkich 
przedsięwzięciach.

Na połączonych uroczysto-
ściach w Sieniawce nie zabrakło 
przyjaciół Sieniawki, czyli Kół 
Gospodyń Wiejskich z Marko-
cic i  Działoszyna, a  także Sta-
rosty Detrichova oraz Druhów 
Strażaków z Czech.

Część oficjalna Dożynek 
i  Jubileuszu OSP zakończyła 
się przekazaniem bochna chle-
ba przez tutejszych rolników na 
ręce Burmistrza oraz podziele-
niem tegoż chleba przez Go-
spodarza Gminy wśród wszyst-
kich uczestników uroczystości. 
Zabawa jubileuszowo – dożyn-
kowa trwała do późnych go-
dzin wieczornych.

Dożynki i jubileusz 70-lecia OSP w Sieniawce

Połączone uroczystości
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Bogatyńskie Stowarzyszenie 
„Amazonki” 22 września br. 
świętowało jubileusz 15-lecia 
istnienia. Wspaniała i  wzru-
szająca uroczystość odbyła się 
na sali widowiskowej Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury. 
W  uroczystości wzięły udział 
Amazonki z  różnych regio-
nów, które na co dzień współ-
pracują z bogatyńskimi pania-
mi, ale również samorządowcy, 
duchowieństwo oraz sympaty-
cy i przyjaciele Stowarzyszenia. 

Podczas uroczystości za-
prezentowany został niezwy-
kle wzruszający film, w  któ-
rym bogatynianki opowiada-
ły o swoich historiach, o walce 
z chorobą, ale również o swojej 
działalności w Stowarzyszeniu. 

Jubileuszowe uroczystości 
były również doskonałą okazją, 
aby podkreślić dotychczasowe 
zasługi i dokonania, ale przede 
wszystkim podziękować za 
współpracę i  wsparcie. Boga-
tyńskie Amazonki otrzyma-
ły mnóstwo wyrazów uznania 
i podziękowań, ale także prze-
kazały podziękowania i  wrę-
czyły okolicznościowe statuet-
ki i odznaczenia osobom, któ-

re je wspierają i  współpracują 
z nimi.

Podczas jubileuszu swój pre-
mierowy występ miały również 
gospodynie wieczoru, które 
wystąpiły w uroczych strojach, 
prezentując swój zespół wokal-
ny – swoje najnowsze przedsię-
wzięcie. Panie wykonały znane 
i lubiane hity polskich artystów 
we własnych aranżacjach, ale 
również po raz pierwszy zapre-
zentowały swój hymn napisany 
przez Barbarę Lewandowską – 
bogatyńską Amazonkę. 

Zwieńczeniem uroczystego 
jubileuszu był występ znako-
mitej skrzypaczki Agnes Vio-
lin, która porwała w świat mu-
zyki bogatyńską publiczność, 
tworząc niezapomniane przed-
stawienie muzyczne. Następne-
go dnia, w  ramach piętnasto-
lecia bogatyńskich Amazonek, 
odbyła się VIII Międzynaro-
dowa Spartakiada Amazonek 
z rejonu Dolnego Śląska, Czech 
i  Niemiec, podczas której ze-
brani brali udział w wielu kon-
kurencjach. Pomimo niesprzy-
jającej pogody uczestnicy bawi-
li się doskonale.

Jubileusz Bogatyńskiego 
Stowarzyszenia Amazonki

razem

Jubileusz 15-lecia istnienia Bogatyńskiego Stowarzyszenia 
Amazonki to szczególna uroczystość. To wielkie święto tych, 
którzy w swojej działalności zawsze kierują się najszczytniej-
szymi ideami służenia społeczeństwu i propagowania zdrowe-
go stylu życia.

Występ znakomitej skrzypaczki Agnes Violin oraz zespół Amazonek, 
który wraz z artystką wykonał swoje popisowe numery.

Zespół Amazonki podczas jednego ze swoich premierowych występów. 

Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz skierował 

w stronę wszystkich 
Amazonek słowa 

uznania i szacunku. 

Sekretarz Gminy Aleksandra Tobiasz, Zastępca 
Burmistrza Monika Oleksak z Burmistrzem 
Andrzejem Grzmielewiczem składają gratulacje.

Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak składając 
gratulacje podkreślała „...przede wszystkim 
siebie dajecie innym”.

Leszek Sondaj Dyrektor Oddziału KWB Turów 
PGE GiEK S.A.  składa życzenia i gratulacje.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników VIII Międzynarodowej Spartakiady Amazonek z rejonu Dolnego Śląska, 
Czech i Niemiec, która odbyła się w ramach piętnastolecia bogatyńskich Amazonek.
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Dorota Bojakowska dziękuje: Burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczowi, Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw 
Społecznych, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD Bogusławie Kulińskiej,  Staroście Zgorzeleckiemu Urszuli 
Ciupak oraz Dyrektorowi Oddziału KWB Turów PGE GiEK S.A. Leszkowi Sondajowi za wszelkie wsparcie.

Amazonki dziękują swojej Prezes Dorocie Bojakowskiej za wszelką działalność na rzecz Stowarzyszenia. 

Prezes Bogatyńskiego Stowarzyszenia 
Amazonki Dorota Bojakowska przyjmuje 

podziękowania i gratulacje od przybyłych na 
jubileuszową uroczystość przyjaciół.

Licznie przybyła na uroczystość publiczność gromkimi brawami nagradzała 
występujących tego dnia na scenie.

Zwycięzcy jednej z wielu konkurencji odbywających 
się podczas Spartakiady. 

Bogatyńscy siłacze ze Stowarzyszenia Gladiator 
wspierali konkurencje podczas Spartakiady. Na 
zdjęciu Filip Barbachowski ogłasza zwycięstwo 
Amazonki. 

Bogatyńskie Stowarzyszenie 
Amazonki inauguruje rozpoczęcie VIII 

Międzynarodowej Spartakiady.

Policjanci z Komedy Powiatowej w Zgorzelcu, 
zorganizowali konkurencję jazdy na hulajnodze 
w alkogoglach.

Przemarsz rozpoczynający Spartakiadę.

Zgorzeleccy Policjanci rozdają opaski odblaskowe.

Bogatyńskie Amazonki rozpoczynają Spartakiadę.
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W piątek, 20 października 2017 r. o godzinie 12.00 w sali widowi-
skowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się XII edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewa-
jący Seniorzy”.

Festiwal to spotkanie sze-
rokiego i  różnorodnego grona 
wykonawców, który ze względu 
na swój międzynarodowy cha-

rakter stanowi prawdziwą mo-
zaikę kulturową. Jego głównym 
celem jest propagowanie ama-
torskiej działalności artystycz-

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

Organizator Festiwalu: Bo-
gatyński Ośrodek Kultury.

Zapraszamy na spotkanie 
z  tańcem i  piosenką! Wstęp 
wolny. Patronat honorowy: 
Burmistrz Miasta i  Gminy 
w Bogatyni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowym Prze-
glądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych, który rozpocznie 
się we wtorek, 14 listopada o  godz. 15.00 w  sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Niniejszy Przegląd ma cha-
rakter wielodyscyplinarny. Za-
praszamy zatem do prezentacji 
form scenicznych (teatr, taniec, 
kabaret, muzyka), rękodzie-
ła artystycznego, prac plastycz-
nych,  ceramicznych, fotografii, 
rzeźby oraz innych, różnorod-
nych form twórczości artystycz-
nej. Idei aktywizacji i  promo-
wania twórczości osób niepeł-
nosprawnych przyświeca fun-
damentalny cel, którym jest bu-

dowanie więzi, nawiązywanie 
kontaktów, wzajemna współ-
praca, czyli szeroko pojęta inte-
gracja osób niepełnosprawnych 
ze społecznością lokalną. Prze-
gląd ten sprzyja realizacji celów 
wynikających ze współpracy 
transgranicznej i  szerokiej wy-
mianie doświadczeń pedago-
gicznych oraz terapeutycznych.

Organizator Festiwalu: Bo-
gatyński Ośrodek Kultury. 
Wstęp wolny.

W  poniedziałek, 25 września 2017 r. w  sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl komediowy 
w gwiazdorskiej obsadzie „Selfie.com.pl”.

Sztukę Piotra Jaska zreali-
zowaną przez „TeatrMY” w re-
żyserii Marii Seweryn obejrza-
ło ponad 400 osób zgromadzo-
nych w  sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultu-
ry! Publiczność przez blisko 
dwie godziny nieustannie wy-
buchała śmiechem i  salwami 
oklasków, oglądając wysiłki ro-
dziców, którzy bez względu-
na przeciwności losu, pomaga-

ją swoim dzieciom, organizu-
jąc im randkę przez portal in-
ternetowy. W rolach głównych 
wystąpili: Julia Kamińska, Do-
rota Pomykała, Filip Bobek 
i  Piotr Zelt, którzy po spekta-
klu wręczali autografy, pozo-
wali do zdjęć i rozmawiali z fa-
nami. Zapraszamy na kolejne 
wydarzenia artystyczne w  Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultury! 

Spektakl komediowy w BOKu

„Selfie.com.pl”

XII Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych

Śpiewający Seniorzy

W sobotę, 9 września 2017 r., w sali widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury odbył się 34. Ogólnopolski Finał Turnieju 
Małych Form Satyrycznych, podczas którego kabarety i  soliści 
wyłonieni w półfinałach walczyli o tytuł Króla Łgarzy 2017.

Uroczyście informujemy, że 
tegoroczną zwyciężczynią wy-
braną przez jury w  składzie: 
Natalia Grzeszczyk - Program 
3 Polskiego Radia, Bożena Ma-
zowiecka – Dyrektor Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury, Mar-
lena Justyńska – Stowarzysze-
nie Turnieju Małych Form Sa-
tyrycznych, Łukasz Borowiecki 
– kompozytor muzyki teatral-
nej, Henryk Izydorczyk – PGE 
GiEK S.A. (przewodniczący ju-
ry) ponownie została Paulina 
Potocka z  Białegostoku, która 
obroniła tytuł z  zeszłego roku. 
Za zdobycie pierwszego miej-
sca Królowa Łgarzy otrzyma-
ła Nagrodę Główną ufundo-
waną przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia oraz nagro-
dę rzeczową w  postaci statuet-
ki Kozła autorstwa prof. Piotra 
Gawrona z  Akademii Sztuk 
Pięknych – ufundowaną przez 
Ministra Kultury i  Dziedzic-

twa Narodowego. Druga na-
groda ufundowana przez Bur-
mistrza Miasta i  Gminy Boga-
tynia trafiła do kabaretu „Fifa 
Rafa” z Lublina. Trzecią nagro-
dę ufundowaną przez Burmi-
strza Miasta i  Gminy Bogaty-
nia zdobyła Iwona Buczkowska 
z  Warszawy. Pierwszą nagro-
dę bogatyńskiej publiczności 
ufundowaną przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego i  Bogatyński Ośro-
dek Kultury  otrzymał kabaret 
„A  jak” z  Krakowa, natomiast 
druga nagroda publiczności 
ufundowana przez TVT Tom-
ków Zgorzelec trafiła do Davi-
da Mbeda Ndege z  Raciboro-
wic. Zwycięzcy nagród publicz-
ności wspólnie wylosowali upo-
minki przygotowane specjalnie 
dla zgromadzonych na Turnie-
ju widzów. Poza głównym kon-
kursem na prezentację scenicz-
ną odbył się również konkurs 

na rysunek satyryczny oraz 
tekst satyryczny. Pierwszą na-
grodę konkursu na Rysunek Sa-
tyryczny 34. Turnieju Małych 
Form Satyrycznych Bogatynia 
2017 o  temacie „70 lat Kopalni 
Węgla Brunatnego Turów dla 
energetyki i  kultury” jury po-
stanowiło przyznać Waldema-
rowi Rukść z Olecka za rysunek 
pt. „Skarb”. Nagroda „Złotego 
Kosy 2017” ufundowana przez 
Ministerstwo Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego trafiła 
w  ręce Barbary Stenki za tek-
sty „Nowe buty”, „Zębiełek My-
szaty”, „Jesienny przeroman-
tyzm” i „Wiosna w środku”. 34. 
Turniej Małych Form Satyrycz-
nych tradycyjnie poprowadził 
Artur Andrus, znany artysta 
kabaretowy, piosenkarz i  kon-
feransjer, który jednocześnie 
wystąpił na tegorocznym Tur-
nieju jako gwiazda. Bogatyńska 
publiczność usłyszała wiele pio-
senek, w tym szlagiery „Baba na 
psy” oraz „Królowa nadbałtyc-
kich raf”. Już po raz 34 Boga-
tynia na jeden wieczór stała się 
polską stolicą uśmiechu i  do-
brego humoru. Pięknie i  gorą-
co gratulujemy wszystkim lau-
reatom imprezy. Kolejne kaba-
retowe emocje już za rok pod-
czas jubileuszowego 35. Turnie-
ju Małych Form Satyrycznych. 
Serdecznie zapraszamy!

34 Finał Turnieju Małych Form Satyrycznych

Królowa Łgarzy 
niepokonana!

XI Międzynarodowy Przegląd Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych

Integracja 
przez kulturę
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Ubiegłoroczny przegląd.

Fragment zeszłorocznego występu.

Finaliści Turnieju.

Fragment spektaklu.
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W dniu 16 września 2017r. odbyły się zawody wędkarskie pt. „Pu-
char Burmistrza MiG Bogatyni” na Zalewie Miejskim w Bogatyni 
w dyscyplinie spławikowej oraz spinningowej na Zbiorniku Za-
tonie. Zawody zostały zorganizowane przez Koło PZW przy Elek-
trowni Turów.

Zbiórka zawodników za-
planowana była na godzi-
nę 8,00. Przybyło 24 zawodni-
ków, 14 spławikowych w  tym 
3 Juniorów oraz 10 spinningi-
stów. Po wylosowaniu stano-
wisk dla wędkarzy spławiko-
wych wszyscy udali się na swo-
je miejsca, a  wędkarze spinin-
gowi na Zbiornik Zatonie. Po 
trzygodzinnym łowieniu na-
stąpiło ważenie złowionych ryb 
na stanowiskach, po czym ryby 
wróciły do wody. Prawie każdy 

z  zawodników wrzucił do swej 
siatki kilka sztuk. Największe 
emocje wywołała zacięta walka 
naszych Juniorów, wyniki wa-
rzenia ryb pokazały zaledwie 
5-gramową różnicę pomiędzy 
każdym zawodnikiem. Zawod-
nicy mieli chwile, aby przedys-
kutować swoje osiągnięcia oraz 
zjeść ciepły posiłek, po czym 
zostały ogłoszone wyniki i wrę-
czone puchary przez naszego 
gościa Burmistrza MiG Bogaty-
nia Pana Andrzeja Grzmielewi-

cza. Zawody zostały rozegrane 
na żywej rybie.

Wyniki: 
Dyscyplina spławikowa: 1 

miejsce Junior - Pegen Paskal, 
2 miejsce Junior - Wujec Mate-
usz, 3 miejsce Junior - Walczak 
Kamil.

Dyscyplina spławikowa:1 
miejsce Senior - Sybik Andrzej, 
2 miejsce Senior- Konieczny 
Rafał, 3 miejsce Senior - Skoru-
pa Artur.

Wyniki: Dyscyplina spin-
ningowa: 1 miejsce Senior 
-Czop Darek, 2 miejsce Senior- 
Kostecki Zygmunt, 3 miejsce 
Senior - Listkiewicz Jan.

Koło PZW

Koło PZW przy Elektrowni Turów

Zawody o Puchar 
Burmistrza

Tadeusz Okorski to mieszkaniec Porajowa, który z wielkim zaan-
gażowaniem i sukcesami od lat startuje w zawodach sportów si-
łowych. Ostatnimi zmaganiami, w jakich brał udział, były 17 Mi-
strzostwa Polski w Armwrestlingu w Szczyrku.

Armwrestling to dyscypli-
na sportowa polegająca na si-
łowaniu się na rękę. Pan Tade-
usz wystartował zarówno w ka-
tegorii na lewą, jak i  prawą rę-
kę. W  jednych i  drugich za-
wodach wywalczył zaszczytne 
drugie miejsce, zdobywając ty-
tuły wicemistrza Polski – prze-
grywając tylko z 4-krotnym mi-
strzem świata Wiesławem Pod-
górskim. Pan Tadeusz Okorski 
wywalczył podwójną nomina-
cję do mistrzostw Europy, jed-
nak z  prywatnych względów 
nie mógł wystartować. Co rów-
nież warte uwagi, był to debiut 
sportowca na tego rodzaju za-
wodach.

Pan Tadeusz brał również 
udział w XVI Festiwalu Gwiazd 
Sportu. Również tam zaprezen-

tował się znakomicie wygrywa-
jąc regaty kajakowe o  Puchar 
Olimpijczyków: Marka Łbika, 
Tomasza Kucharskiego oraz 
Natalii Madaj.

W  planach zawodnika 
jest start na Pucharze Polski 
w  Armwrestlingu, który odbę-
dzie się w Jabłonkach koło Zako-
panego. Życzymy powodzenia.

Sukcesy mieszkańca Porajowa

Medale 
Mistrzostw 
Polski

Aleksandra Czarniecka zo-
stała wicemistrzynią Polski 
w  Szachach Błyskawicznych. 
Od 6 do 9 sierpnia 2017 r. we 
wrocławskiej Hali Stulecia od-
były się Mistrzostwa Polski Ju-
niorów w  Szachach Szybkich 
i Błyskawicznych. 

Była to największa w  Polsce 
szachowa impreza juniorska – 
na liście zgłoszeń widniało po-
nad 1000 nazwisk, a wśród nich 
bogatyńska szachistka, repre-
zentantka klubu UKS SP 3 Bo-
gatynia i uczennica Gimnazjum 
nr 2 w  Bogatyni - Aleksandra 
Czarniecka. Ola zdobyła ty-
tuł wicemistrzyni Polski junio-
rów do lat 14 w szachach błyska-

wicznych. Współdzieliła miej-
sce pierwsze ze złotą medalist-
ką. Obie zawodniczki zdobyły 
po 16,5 pkt. O  medalu zadecy-
dowała punktacja pomocnicza.

Warto wspomnieć również 
o  bardzo dobrym występie 
Aleksandry na Mistrzostwach 
Polski Juniorów w  Szachach 
Szybkich. Ola, podobnie jak 
srebrna i  brązowa medalistka, 
zdobyła 8 z  11 punktów. Nie-
stety w tym przypadku pecho-
wa dla naszej zawodniczki oka-
zała się punktacja pomocnicza, 
która uplasowała ją na 4 miej-
scu. Gratulacje i  podziękowa-
nia dla Oli oraz jej trenera.

Aleksandra Czarniecka Wicemistrzynią Polski

Najlepsza 
w szachach

W sobotę 23 września 2017 roku korty tenisowe przy ul. Białogór-
skiej w Bogatyni po raz ostatni w tym sezonie gościły miłośników 
tenisa na Międzynarodowym Turnieju Tenisa Ziemnego. 

Na turniej, oprócz miesz-
kańców Bogatyni, przyjecha-
li gracze z  Pieńska, Zgorzelca, 
Lubania oraz zagraniczni go-
ście z  Czech, a  nawet z  odle-
głego Wietnamu. Rozgrywki 
toczyły się w  systemie grupo-
wo-pucharowym, dzięki temu 
każdy z  grających miał okazję 
do zagrania przynajmniej kil-
ku pojedynków. Aura nie by-
ła zbyt sprzyjająca, ale tur-
niej udało się rozegrać do koń-

ca.  Zwycięzcą rywalizacji oka-
zał się Jan Cejka z Hradka nad 
Nysą, który w  finałowym po-
jedynku pokonał bogatynia-
nina Krzysztofa Burbo. Trze-
cie miejsce na podium zajął 
Michał Bodziony z  Lubania. 
Zwycięzcy zostali nagrodze-
ni pucharami ufundowanymi 
przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w  Bogatyni oraz nagroda-
mi rzeczowymi.

Ostatni Turniej w sezonie

Grali w tenisa
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PIKNIKoraz

miejsce:
Arena Motocross
Bogatynia

www.bkm-cross.pl
tel. +48 691 731 392

Kategorie:
Roweraki Przedszkolaki (do 7 lat)

Młodzik (7-10 lat)

Junior (11-15 lat)

Open M (men)

Open K (women)

Patronat
medialny:

W dniu 23. września na boisku „Orlik” w Działoszynie rozegrane 
zostały Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Piłce 
Nożnej Chłopców. W  zawodach prawo gry otrzymali uczniowie 
klas 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klas gimnazjum. W turnieju 
wystartowało 5 szkół z terenu Miasta i Gminy Bogatynia. 

Mecze rozgrywano syste-
mem każdy z każdym. Bezkon-
kurencyjni okazali się reprezen-
tanci Szkoły Podstawowej nr 3, 
którzy z  kompletem zwycięstw 
pewnie sięgnęli po tytuł Mistrza 
Miasta i Gminy Bogatynia. Ty-
tuł wicemistrza zdobyli ucznio-
wie z Działoszyna, którzy prze-
grali tylko z  SP 3. Na najniż-
szym stopniu podium zameldo-
wali się chłopcy z SP 4 Bogaty-
nia. 4 miejsce zajęli uczniowie 
z  Niepublicznego Gimnazjum 
Ziemi Bogatyńskiej, a  5 repre-
zentanci SP Porajów.

Mistrz i Wicemistrz Bogaty-

ni reprezentować będzie naszą 
gminę w  rozgrywkach powia-
towych, które odbędą się 4.10 
w Zawidowie (SP 3) i Zgorzelcu 
(SP Działoszyn). 

SP 3 Bogatynia – Olejniczak 
Dawid, Nalepka Gabriel, Ko-
tyś Kacper, Gościniak Mateusz, 
Płowuszyński Szymon, Szy-
mański Jakub, Szyliński Łu-
kasz, Wydrzyński Igor, Tymo-
chowicz Radosław, Zaborek Ja-
kub. Opiekun – Warzeło-Panfil 
Agnieszka.

SP Działoszyn – Mieciec-
ki Krystian, Szemberski Jakub, 
Makulski Piotr, Krauze Kor-

dian, Kiszel Patryk, Kiszel Da-
mian, Makowski Hubert, Ba-
nak Kacper, Musielak Klau-
diusz, Danielec Jakub. Opiekun 
– Pluciński Remigiusz. 

SP 4 Bogatynia - Mikołaj-
czyk Oliwier, Pujszo Jakub, 
Płowuszyński Oskar, Tyszkie-
wicz Jakub, Brędowski Kacper,  
Tyszkiewicz Bartosz, Długosz 
Igor, Drozdek Michał, Sucho-
las Szymon. Opiekun – Mikul-
ski Wojciech.

NGZ Bogatyńskiej – Re-
mian Nikodem, Majewski Szy-
mon, Hantke Karol, Gnacy Ja-
kub, Cuber Szymon, Słowiński 
Paweł, Janicki Jakub. Opiekun 
Ożóg Anna. 

SP Porajów – Borowski Ka-
mil, Żądeł Jakub, Dehmel Ma-
teusz, Stochmal Jakub, Ski-
ba Konrad, Modrzyński Ke-
win, Majka Dawid, Dębski Łu-
kasz, Rogalski Oskar, Kosiar-
ski Oskar, Cieśliński Kacper. 
Opiekun – Krzos Tomasz.

Organizator Imprez Mię-
dzyszkolnych

Wojciech Mikulski

Mistrzostwach Miasta i Gminy Szkół Podstawowych 
w Piłce Nożnej Chłopców 

Trójka ponownie 
najlepsza

SP Porajów

SP Działoszyn

SP 4 Bogatynia

NG Ziemi Bogatyńskiej

SP 3 Bogatynia
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Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Stowarzysze-
nie Igła z  Nitką, Bogatyński Klub Motocrossowy, Rada Osiedla 
nr 3, Stowarzyszenie Byłych Pracowników „Doltex” oraz Funda-
cja „Maja” byli organizatorami festynu w Parku Preibischa, który 
odbył się 23 września br. Patronat nad imprezą objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz. 

Każdy, kto wybrał się w desz-
czowe, sobotnie popołudnie do 
parku mógł się świetnie bawić, 
zjeść przy tym grillowaną kieł-
baskę i  karkówkę, grochówkę, 
popcorn, smażone ziemniaki 
i wiele, wiele więcej. Na przyby-
łych czekały liczne atrakcje, jed-
nak największą popularnością 
cieszyły się konkursy i  loterie. 
Kupując los za 5 zł, można było 

wygrać nagrody o dużej warto-
ści, jak telewizor czy rower. 

Organizatorzy przygotowa-
li wiele rożnych atrakcji, jedną 
z  nich niewątpliwie był występ 
„Małych Sówek” z  Przedszko-
la nr 3 w Bogatyni, które swoim 
repertuarem wpisały się w  kli-
mat festynu. Z pewnością, każ-
dy kto przyszedł do parku w so-
botnie popołudnie nie żałował.

Występy, konkursy, loteria i wspólna zabawa

Festyn w rytmie 
Disco Polo

W Porajowie po raz kolejny odbył się, cieszący się zawsze dużym 
zainteresowaniem festyn pod nazwą „Dzień Porajowa 2017”. 
Jest to cykliczna impreza organizowana przez Sołectwo oraz 
Radnego Rady Miejskiej Tomasza Korniaka. Założeniem organi-
zatorów podczas tej kulturalno - rozrywkowej imprezy jest inte-
gracja i wspólna zabawa. Tegoroczny festyn rozpoczął się w go-
dzinach popołudniowych i  trwał do późnych godzin nocnych. 
Nie zabrakło licznych atrakcji, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak 
i starszych Mieszkańców Porajowa.

Wspólna zabawa na placu 
przed Remizą OSP w Porajowie 
rozpoczęła się o  godz. 15:00. 
Liczne atrakcje dla dzieci cie-
szyły się niesłabnąca popular-
nością do godzin wieczornych. 
Wata cukrowa, zawody strong 
man, malowanie twarzy czy 

dmuchane zamki to niektóre 
z atrakcji obleganych przez naj-
młodszych mieszkańców Pora-
jowa. W  miarę upływu czasu 
przybywało atrakcji dla star-
szych uczestników tegoroczne-
go dnia Porajowa. Każdy mógł 
posilić się daniami kuchni pol-

skiej i pobawić się przy muzy-
ce na żywo. Dzień Porajowa to 
również konkurencje dla doro-
słych. Mnóstwo dobrej zabawy 
i śmiechu dostarczyli uczestni-
cy pierwszej konkurencji, któ-
rzy za zadanie mieli wcelować 
przywieszonym do pasa przed-
miotem w  pojemnik ustawio-
ny na ziemi. Zawody te wygra-
ła najmłodsza grupa uczestni-
ków pod przewodnictwem pa-
ni Ani. Kolejną konkurencją, 
mogłoby się wydawać przezna-
czoną dla mężczyzn, było pi-
łowanie drzewa. Nic bardziej 
mylnego, w  konkurencji tej 
udział wzięło kilkanaście par, 
a wśród nich były również ko-
biety. Wspólna zabawa trwała 
do późnych godzin nocnych. 

Integracja i wspólna zabawa

Dzień Porajowa
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Alicja Fajfrowska
11 lipca 2017

Bartosz Stelmaszczyk
12 lipca 2017

Igor Zawada
15 lipca 2017

Lara Myczkowska
23 lipca 2017

Jakub Cyrys
4 sierpnia 2017

Nasze 
maleństwa

Emilia Szałapata
9 sierpnia 2017

Kinga Sienkiewicz
16 sierpnia 2017

Liliana Ziłkowska
26 sierpnia 2017

Michalina Warsocka
29 sierpnia 2017

Magdalena Kamińska
29 sierpnia 2017

Natalia Mochnal
30 sierpnia 2017

Jakub Jakubowski
31 sierpnia 2017

Blanka Zawiślak
31 sierpnia 2017

Kacper Wiecheć
1 września 2017

Przemysław Błażejewski
5 września 2017

Joszko Sobolewski
6 września 2017

Dawid Zychowicz
7 września 2017

Od września do października 2017 roku w Bibliotece Publicznej 
w  Bogatyni obejrzeć można wystawę malarstwa pana Włodzi-
mierza Kaliniaka. 

Artysta znany jest głównie 
z  akwareli przedstawiających 
zabudowę łużycką. Tym ra-
zem jednak zaprezentował gó-
ry: Tatry, Bieszczady i  Sudety. 
Te wyjątkowe pejzaże wykona-
no trzema technikami. Zapre-
zentowano obrazy olejne, pa-
stele i akwarele.

Włodzimierz Kaliniak 
znany jest nie tylko w  na-
szym regionie, ale też w  Pol-
sce i  za granicą. Jego obra-

zy wystawiane były wielo-
krotnie w  Bogatyni i  w  Zgo-
rzelcu, a  także w  Czechach  
i  Niemczech. Jest samoukiem. 
Jego pasja trwa wiele lat, bo 
maluje od dzieciństwa. Prze-
kłada się to na wysoki poziom 
artystyczny prac.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich miłośników sztuki, 
gór i  twórczości Pana Włodzi-
mierza na tę niezwykłą, klima-
tyczną wystawę.

...tym razem Tatry, Bieszczady i Sudety

Malarstwo 
Włodzimierza 
Kaliniaka
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Powieścią „Objawienie” - opisującą w  literacki sposób życie 
i  twórczość Korli Awgusta Kocora (recenzja RM 7-8/2015, s. 74) 
bogatynianka Halina Barań rozpoczęła cykl dokumentujący 
największych twórców i  działaczy łużyckich XIX wieku. Autor-
ka jest jedynym literatem, który w sposób beletrystyczny zajmu-
je się historią i kulturą Serbów Łużyckich - najmniejszego ze sło-
wiańskich narodów.

Halina Barań od niemal 20 
lat konsekwentnie wplata w swe 
książki akcenty łużyckie. Po-
wieści „Przedświt” (2001), 
„Więź” (2003), „Ciernie wi-
chrów” (2007), „Cień brzasku” 
(2009), „Słowiański ogród” 
(2011) oraz „Nad doliną” (2013) 
w  mniejszym lub większym 
stopniu pokazują pogranicze 
czterech narodów: polskiego, 
niemieckiego, czeskiego i  wła-
śnie łużyckiego.

Najnowsze dzieło pisarki 
nosi tytuł Świtanie i  jest opo-
wieścią o  życiu i  twórczości 
Handrija Zejlera (1804-1872) - 
łużyckiego wieszcza narodowe-
go, pastora luterańskiego, po-

ety, pisarza i działacza niepod-
ległościowego. Ten twórca słów 
do hymnu Łużyczan urodził się 
w małej wiosce Słona Borść na 
górnych Łużycach w  biednej 
rodzinie. Jednak chęć kształ-
cenia, połączona z pobożnością 
ewangelicką, wrażliwością i  - 
wcześnie odkrytym przez na-
uczycieli wielkim talentem li-
terackim, pozwoliły Zejlero-
wi wykształcić się i zostać naj-
większym z łużyckich poetów.

Halina Barań sugestywnie 
przedstawia rys charakterolo-
giczny głównego bohatera oraz 
członków jego rodziny i  przy-
jaciół. Handrij Zejler jawi się 
Czytelnikowi jako postać pełna 

empatii, otwarta na drugiego 
człowieka, o wielkim poczuciu 
patriotyzmu i przywiązania do 
wartości narodowych. Dzięki 
działalności m.in. tego pastora 
germanizujące się w  szybkim 
tempie w II poł. XIX w. środo-
wisko łużyckie na powrót zain-
teresowało się językiem i  kul-
turą swoich przodków. Poeta 
opracował m.in. podręcznik do 
gramatyki „Krótką gramaty-
kę języka łużyckiego” (Kurzge-
fasste Grammatik der Sorben-
-wendischen Sprache). W  ten 
sposób Zejler i  grupa związa-
nych z nim działaczy łużyckich 
(m.in. Korla Kocor, Arnošt 
Smoljer) obudzili świadomość 
narodową Serbów Łużyckich.

Z  książki Haliny Barań do-
wiemy się o losach rodzinnych 
Zejlera i  jego dwóch córek na 
tle ważnych wydarzeń histo-

rycznych II połowy XIX wieku 
z  wojną francusko-pruską na 
czele. Wśród postaci występu-
jących w  książce, oprócz wiel-
kiego przyjaciela Zejlera Korli 
Awgusta Kocora, odnajdziemy 
Arnošta Smoljera - pisarza, pu-
blicystę i  wydawcę. Jego życie 
i  twórczość ma być kanwą ko-
lejnej powieści cyklu łużyckie-
go pisarki.

Powieści Haliny Barań - 
choć pisane z  wyobraźni au-
torki - są poprzedzane wnikli-
wą kwerendą, poszukiwania-
mi faktów z  życia bohaterów, 
które są narracyjnie wplecio-
ne w  fikcyjne, acz prawdopo-
dobne dialogi. W tych poszuki-

waniach wielką pomoc autorce 
okazywali nieodżałowani prof. 
Krzysztof R. Mazurski i Alfred 
Měškank. Zawsze pomagają też 
swoją wiedzą profesorowie Ewa 
Siatkowska, Stefan Bednarek 
i Rafał Leszczyński. Halina Ba-
rań współpracuje także w  tym 
zakresie z Instytutem Serbskim 
w Budziszynie i badaczem mu-
zyki i literatury łużyckiej Měr-
ko Śołtą.

To piękne, wartościowe 
i  godne wielkiego uznania, że 
jest ktoś, kto zajmuje się lite-
racko tym niewielkim i niema-
jącym historycznego szczęścia 
do samostanowienia narodem.

Robert Błaszak

Dwie Książki

Halina Barań 
„Świtanie”

W sobotę 9 września od godz.16.00 Rada Osiedla nr 6 zorgani-
zowała dla mieszkańców Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata’’. 
Dla uczestników Festynu przygotowano poczęstunek, konkur-
sy oraz nagrody. Na najmłodszych czekała zabawa z animato-
rami i wspaniałą muzyką. Zabawę poprowadził DJ.

Przedstawiciele Rady Osie-
dla nr 7 składają podzięko-
wania za pomoc w zorganizo-
waniu Festynu: Burmistrzo-
wi Miasta i  Gminy Bogatynia 

Andrzejowi Grzmielewiczo-
wi, Kołu Łowieckiemu Diana, 
Pani Kierownik Domu Kultu-
ry w Zatoniu Joannie Workun, 
Alicji i  Janowi Leszczyńskim, 

PGE GiEK S.A. Elektrowni 
Turów, PGE GiEK S.A. Kopal-
ni Węgla Brunatnego Turów, 
NSZZ Solidarność KWB Tu-
rów, Radnemu Markowi Mar-
czakowi.

Rada Osiedlowa nr 6
Wiceprzewodnicząca

Dorota Anklewicz

Rada Osiedla nr 6

Pożegnanie Lata
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Bardzo podniosła i refleksyjna uroczystość miała miejsce w nie-
dzielę 24 września. Minęło dokładnie 25 lat od wybudowania 
i konsekracji Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Bogatyni.

Uroczystej, dziękczynnej 
mszy świętej z  tej okazji prze-
wodniczył Ks. Biskup Marek 
Mendyk. Licznie przybyli Pa-

rafianie oraz Goście dziękowali 
za minione ćwierćwiecze.

Podczas uroczystości padło 
wiele ciepłych słów i podzięko-

wań. Zarówno Parafianie, jak 
i  zgromadzeni goście docenia-
li wysiłek księdza Proboszcza 
Aleksandra Marii Leszczyń-
skiego, który dba o  Kościół 
i  Parafię oraz motywuje wier-
nych do podejmowania wielu 
inicjatyw na rzecz Parafii. 

Uroczysta msza święta by-
ła również okazją do przypo-
mnienia historii kościoła, bu-
dowanego jakże w  niełatwych 
czasach, ale jak podkreślał 
ksiądz Proboszcz Aleksander 
„z  wielkim sercem i  zapałem”. 
Zarówno ksiądz Biskup, jak 
i  ksiądz Proboszcz, skierowa-
li wiele ciepłych słów do wcze-
śniejszych księży, którzy spra-
wowali posługę na przestrzeni 
tych 25 lat. Słowa uznania i po-
dziękowania odebrali obecni 
podczas mszy duchowni, któ-
rzy na zaproszenie księdza Pro-
boszcza Aleksandra przybyli 
na uroczystość, aby raz jeszcze 
spotkać się ze swoją byłą para-
fią i wspólnie świętować jubile-
usz świątyni. Niezwykle wzru-
szającym momentem było rów-
nież odczytanie listu od byłe-
go Proboszcza Parafii księdza 
Józefa Sabasia, który nie mógł 
przybyć na uroczystość. Ksiądz 
Józef Sabaś pisał: „…Jako eme-
ryt łączę się duchowo z  Wami 
w  moich modlitwach i  wspo-
mnieniach i  dalej chcę Was 
wspierać pamięcią modlitew-
ną, prosząc również o  modli-
twę za mnie. Chcę Wam po-
wiedzieć, że stara miłość nie 
rdzewieje. Zakochałem się, ja-
ko młody wówczas proboszcz 
parafii, która była pierwszą. To 

zakochanie się, pasterza pro-
boszcza, w  swoich owieczkach 
zna każdy duszpasterz. Chcę 
też powiedzieć, że niełatwo by-
ło mi odejść stąd, ale wolą Kar-
dynała było, abym objął Zgo-
rzelec. W  poświęceniach, jak 
każdy kapłan, przyrzekałem 
posłuszeństwo. Księże pro-
boszczu Aleksandrze serdecz-
nie dziękuję Ci za zaprosze-
nie mnie na tę wspaniałą uro-
czystość 25-lecia poświęcenia 
przez księdza biskupa Rybaka 
tego kościoła. Obiecuję w póź-
niejszym czasie przekroczyć 
progi tej jubileuszowej świąty-
ni, by na modlitwie za wszyst-
kich żyjących i wielu zmarłych 
już parafian, którzy przyczyni-
li się do powstania tej świątyni, 
złożyć hołd Panu Bogu, za po-
średnictwem tej, której świąty-
nia jest poświęcona…”

Uroczystość 25-lecia Ko-

ścioła Matki Bożej Królowej 
Polski w niejednym wzbudziła 
refleksje i wzruszenie. Jubileusz 
był podniosłym przeżyciem, 
zarówno dla zgromadzonych 
gości, jak i wszystkich Parafian. 
Tego dnia gratulacje i  podzię-
kowania na ręce księdza pro-
boszcza złożył burmistrz An-
drzej Grzmielewicz, który pod-
kreślał, jak ważne jest to wyda-
rzenie dla tutejszej społeczno-
ści, ale podkreślał, jak ważne 
jest również zaangażowanie 
księdza Proboszcza Aleksan-
dra w życie tutejszej społeczno-
ści. Burmistrz dziękował księ-
dzu Aleksandrowi za wyjąt-
kową działalność i  prowadze-
nie świetlicy parafialnej, któ-
ry w  sposób szczególny dba 
o  dzieci i  młodzież. Życzenia 
złożyła również Pani Urszula 
Ciupak – Starosta Zgorzelecki 
oraz inni  przybyli goście.

25 lat konsekracji Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Bogatyni

Jubileusz konsekracji

7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, na granicach 
całej Polski zbiorą się ludzie, aby modlić się różańcem za Ojczy-
znę i cały świat. Będzie to wielka narodowa modlitwa odmówio-
na w 140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie i 100. rocznicę ob-
jawień w Fatimie, podczas których Maryja prosiła ludzkość o od-
mawianie modlitwy różańcowej.

Diecezje graniczne wyzna-
czyły kościoły stacyjne, któ-
re będą ośrodkami koordynu-
jącymi przedsięwzięcie w  wy-
miarze lokalnym. W  naszym 
dekanacie Biskup Zbigniew 
Kiernikowski wyznaczył trzy 
kościoły:
• Kościół św. Maksymiliana 

Marii Kolbego w  Bogaty-
ni, koordynator: ks. Jan Do-

chniak, kontakt: tel. 516 003 
617, e-mail: kolbe.bogaty-
nia@gmail.com

• Kościół św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Bogatyni, ko-
ordynator: ks. Ryszard Trzó-
sło, kontakt: tel. 75 77 32 830

• Kościół św. Bartłomieja 
w  Działoszynie, koordyna-
tor: ks. Ryszard Kulpa, kon-
takt: tel. 781 668 270, e-mail: 

dz.bart@interia.pl
Plan wydarzenia jest iden-

tyczny w  każdej parafii i  wy-
gląda następująco:
• 10:30 - zbiórka i konferencja 

wprowadzająca,
• 11:00 - Msza Święta,
• 12:00 - nabożeństwo eucha-

rystyczne z  adoracją Naj-
świętszego Sakramentu,

• 13:00 - wyruszenie do wy-
znaczonych stref modlitwy,

• 14:00 - modlitwa różańcowa 
- dwie części różańca za Pol-
skę oraz dwie za cały świat,

• 16:00 - zakończenie i powrót 
do domów.

Wielka narodowa modlitwa również w Bogatyni

„Różaniec do granic”
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Działkowcy w  naszej gminie stanowią liczną grupę, któ-
ra prężnie działa i  zrzesza mieszkańców. Rodzinne Ogro-
dy Działkowe zaspokajają potrzeby społeczności w  zakre-
sie aktywnego wypoczynku i  prowadzenia upraw ogrodni-
czych, jest to jednak ciężka i  długotrwała praca, za którą 
kryje się przede wszystkim pasja, a także umiłowanie przy-
rody i natury. Ogrody to miejsca, gdzie można w spokoju od-
począć od zgiełku dnia codziennego.

Jak co roku zbliżająca się 
jesień to czas, kiedy Rolni-
cy i  Działkowcy podsumo-
wują i  świętują zakończenie 
sezonu oraz prac w  polu, sa-
dzie i  ogrodzie. Zakończenie 
sezonu na działkach to za-
wsze świetna okazja do spo-
tkań, podsumowań ale też 
wspólnej zabawy. Nie inaczej 
było w  Gminie Bogatynia, 
gdzie swoje święto obchodzili 
wszyscy działkowcy.

Na zaproszenie działkow-
ców za każdym razem starał się 
odpowiedzieć burmistrz An-
drzej Grzmielewicz, który na 
ręce przewodniczących skła-
dał podziękowania i gratulacje 
dla wszystkich działkowców za 
ciężką i  efektywną pracę. Jak 
co roku burmistrz na dział-
kach nie pojawiał się z pustymi 
rękami. Jest to już tradycją, że 
każdy ogród otrzymuje od sa-
morządu prezent, który będzie 

służył wszystkim użytkowni-
kom działek. W tym roku były 
to pilarki spalinowe czy kosiar-
ki. Narzędzia przekazane Pre-
zesom ogrodów działkowych 
z  pewnością wspomogą prace 
pielęgnacyjne na działkach.

Dzień Działkowca w  ogro-
dzie „Przylesie” był również 
okazją do podziękowań dla 
osób zasłużonych dla związ-
ku działkowców. Antoni Mol-
ka - Prezes Okręgowego Zarzą-
du Polskiego Związku Dział-
kowców wręczył Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bogatynia An-
drzejowi Grzmielewiczowi dy-
plom z  okazji 120-lecia ogro-
dów działkowych w  Polsce, 
z podziękowaniami za osobiste 
zaangażowanie w rozwój ogro-
dów działkowych oraz współ-
udział w  tworzeniu, umacnia-
niu oraz obronie związku.

Rodzinne Ogrody Działkowe  
w Mieście i Gminie Bogatynia
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Produkcja: Dania, USA 
gatunek: animacja

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

13-17.10.2017 r.  
godz. 16.00  
dubbing, 3D  

Produkcja: Kanada, USA 
gatunek: horror

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

27-31.10.2017 r.  
godz. 20.00  
napisy, 2D  

(3D, dubbing) (2D, napisy)

„Lego® Ninjago®: 
Film”

W  pełnometrażowym fil-
mie „Ninjago” do walki o Nin-
jago City staną: młody Lloyd, 
zwany również Zielonym Ninją, 
oraz jego przyjaciele – tajni wo-
jownicy i Master Builderzy LE-
GO. Grupie przewodzi mistrz 
kung fu, Wu, równie mądry, 
co dowcipny. Bohaterowie fil-
mu muszą pokonać złego lorda 
Garmadona, Najgorszego Go-
ścia Wszech Czasów — i jedno-
cześnie ojca samego Lloyda. To 
epickie starcie mecha z mechem 
i ojca z synem wystawi na próbę 
członków groźnej, choć niezdy-
scyplinowanej grupy współcze-
snych wojowników ninja. Każdy 
z nich będzie musiał poskromić 
swoje ego i uczynić wszystko, by 
pokazać swoją prawdziwą moc.

„To”
Kiedy w  mieście Derry w  sta-

nie Maine zaczynają znikać dzie-
ci, grupa dzieciaków musi stawić 
czoła swoim największym lękom. 
Na ich drodze staje nikczemny 
klaun o imieniu Pennywise, który 
zapisał się na kartach historii jako 
morderca lubujący się w  zadawa-
niu bólu. Film oparty jest na mo-
tywach niezwykle popularnej po-
wieści  Stephena Kinga  pod tym 
samym tytułem, która przeraża 
czytelników od dziesięcioleci. Czy 
odważysz się poznać tę przeraża-
jącą historię? Serdecznie zaprasza-
my na Halloween w Kinie KADR 
3D! „To” - przerażający horror 
i  przygoda w  jednym. Dla miło-
śników grozy i  strachu. Po obej-
rzeniu filmu żółty płaszczyk zmie-
ni znaczenie już na zawsze!

Poniedziałek
07:05 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z Artradiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek i Sławek Legeżyński

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

- Sylwia Trzonkowska
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 i Sławek Legeżyński

12:05 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
16.06 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Sylwia Trzonkowska
19:05 - „Muzyczne, historycznie i oko-

licznie” - Agnieszka Salata
20:05 - „Dobranocka do podusi bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
Co godzinę serwis informacyjny

Środa
07:05 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z Artradiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek i Sławek Legeżyński

12:05 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
16.06 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Sylwia Trzonkowska

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

22:05 - „Muzyczny Kosmos” 
- Anna Capriss

23:45 - „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 i Sławek Legeżyński

12:05 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
16:05 - „Szkoda Gadać” - Grzegorz Żak
18:30 - „Bogatynia w Ete-

rze” - Adam Balcer
20:05 - „Dobranocka do podusi bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 - „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 i Sławek Legeżyński

12:05 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
16.06 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Sylwia Trzonkowska
19:05 - „Sportowe Podsumowanie Ty-

godnia” - Maciek Czyżewski
20:05 - „Dobranocka do podusi bez tatu-

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

jów” - Sławek Legeżyński
23:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę serwis informacyjny

Sobota
06:10 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
08:00 - „Gość ArtRadia”
09:00 - „Gość ArtRadia”
11:10 - „Rozmowy zdrowiem dykto-

wane” - Dorota Bojakowska
12:30 - „Bogatynia w Eterze” - 

Adam Balcer (powtórka”
14:15 - Muzyka Pogranicza
15.00 - „Gość ArtRadia”
16:10 - „Sportowe Podsumowa-

nie Tygodnia” - Maciek Czy-
żewski (powtórka)

17:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
18.00 „Gość ArtRadia”
godz. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17,19, 21 
podsumowanie tygodnia

Niedziela
06:10 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
10:30 - Transmisja Mszy Świętej z Ko-

ścioła św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego w Bogatyni

13:00 - „Wojna Domowa” - Iwo-
na Majewska

15:10 - „Rozmowy zdrowiem dykto-
wane” - Dorota Bojakowska

17:10 - „Szkoda Gadać” - Grzegorz Żak
18:00 - „Spotkanie z Muzą” - Syl-

wia Trzonkowska
19:10 - „ArtRadiowa Lista Przebo-

jów” - Sławek Legeżyński
22:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
23.00 - „Gość ArtRadia”
godz. 6, 7, 8, 10,12, 15, 17, 20, 22 
podsumowanie tygodnia

„Sernik z wiśniami”
W  tym miesiącu polecamy 

Państwu pyszny sernik z  wi-
śniami w  kakaowym cieście 
kruchym, z kakaową kruszon-
ką. Tegoroczna jesień będzie 
słodka jak nigdy dotąd! 

Przygotowanie ciasta: Pie-
karnik nagrzać do 180 stopni 
C. Dno tortownicy o  średnicy 
min. 26 cm wyłożyć papierem 
do pieczenia, zapiąć obręcz wy-
puszczając papier na zewnątrz. 
Do misy miksera lub na stol-

nicę wsypać mąkę, dodać ka-
kao, cukier, proszek do piecze-
nia, sól oraz pokrojone w kost-
kę zimne masło. Miksować 
mieszadłem miksera lub siekać 
składniki na desce aż powsta-
nie drobna kruszonka (moż-
na też użyć melaksera lub roz-
cierać składniki palcami). Do-
dać jajko i  zagnieść składniki 
w jednolite ciasto. Podzielić na 
2 części, jedną większą od dru-
giej. Większą część pokroić na 
plasterki i  wyłożyć nimi spód 

oraz 1 - 2 cm boków formy, 
doklejając palcami brakujące 
miejsca. Resztę ciasta odłożyć 
na wierzch.

Przygotowanie masy sero-
wej: Do misy miksera włożyć 
twaróg sernikowy, cukier i pro-
szek budyniowy. Zmiksować 
do połączenia się składników, 
następnie dodać jajka i  znów 
zmiksować do połączenia się 
składników. Masę serową wy-
łożyć na spód, następnie wy-
łożyć wiśnie. Resztę ciasta ze-
trzeć na tarce o dużych oczkach 
i  wyłożyć na wiśnie. Wstawić 
do piekarnika i  piec przez ok. 
45 minut. Wyjąć z  piekarnika 
i ostudzić. Po ostudzeniu wsta-
wić sernik na godzinę do lo-
dówki. Smacznego!

Składniki na ciasto: 250 g mąki pszennej, 3 łyżki kakao, 1 ły-
żeczka proszku do pieczenia, 1/2 szklanki cukru, szczypta soli, 150 
g zimnego masła, 1 jajko.
Składniki na masę serową: 1 kg twarogu sernikowego zmie-
lonego, 2/3 szklanki cukru, 1 opakowanie budyniu śmietankowe-
go w proszku, 2 jajka. + 500 gram wiśni (świeżych lub mrożonych) 
wydrylowanych. 

Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych

dla mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia 

zatrudnionych na terenie Czech i Niemiec 

mieści się w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Bogatynia.

Biuro czynne jest we wtorek i czwartek 
od godziny 16.00 do godziny 18.00.

W tych dniach można uzyskać wszelkie 
niezbędne informacje oraz pobrać druki.

Numer telefonu do biura 731 725 352  
(telefon aktywny w godzinach otwarcia biura)


