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Na łamach gazety publikujemy 
kalendarz z rysunkami 
z naszego miasta.
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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. 10.00 – 16.00 
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 
Konrad Wysocki w każdy 
poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00 
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. Żołnierzy II Armii WP 14
tel. 75 77 25 291
tel. 75 77 25 292
tel. 75 77 25 293
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W piątek 29 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy w Bogatyni odbyła się jedna z ostatnich sesji Rady Miej-
skiej w 2017 r. Jeszcze przed zatwierdzeniem porządku obrad Wi-
ceprzewodniczący Rady Jerzy Wiśniewski złożył wniosek formal-
ny o odwołanie Doroty Bojakowskiej z funkcji Przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Bogatyni.  

Wśród zarzutów kierowa-
nych w stronę Przewodniczącej 
dominował ten związany z nie-
umiejętnym zarządzaniem pra-
cami Rady Miejskiej oraz brak 
merytorycznego przygotowa-
nia do pełnionej funkcji. Rad-
ny Wiśniewski zwrócił również 
uwagę na fakt, iż do tej pory nie 
powstała komisja mająca na ce-
lu zbadanie sytuacji z nadmier-
ną umieralnością na terenie 
Miasta i Gminy Bogatynia.

Jeszcze przed przystąpie-
niem do głosowania wspo-
mnianego wniosku do zarzu-
tów odniosła się Przewodniczą-
ca Dorota Bojakowska. W swo-
im wystąpieniu mówiła, że nie 
zgadza się ze słowami Radne-
go Wiśniewskiego i  nawiąza-
ła również do dobrej współpra-
cy z  Burmistrzem Andrzejem 
Grzmielewiczem. 

W następnej kolejności Rad-
ni przystąpili do głosowania 
wniosku o  odwołanie Prze-
wodniczącej Doroty Bojakow-
skiej. Za odwołaniem zagłoso-
wało 12 Radnych, przeciw na-
tomiast było 4 Radnych. 

W  związku z  odwołaniem 
Przewodniczącej Radni zosta-
li zobligowani do wyboru no-
wego Przewodniczącego Rady. 
W  wyniku głosowania, jedno-
głośnie na tą funkcję wybrano 
dotychczasowego Wiceprze-
wodniczącego Rady – Krzysz-
tofa Peremickiego.

Również w  piątek 29 grud-
nia w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta i  Gminy w  Bogaty-
ni odbyła się Sesja Rady Miej-
skiej podczas której Radni pod-
jęli uchwały w  sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bogatynia na lata 2018– 

2026 oraz w  sprawie budżetu 
Gminy i  Miasta Bogatynia na 
2018 rok.

Tzw. sesja budżetowa jest 
zwieńczeniem prac nad budże-
tem jakie trwają przez wiele 
miesięcy. Projekt budżetu jest 
przedkładany Radnym na ko-
misjach problemowych, gdzie 
Radni szczegółowo zapozna-
ją się z budżetem, planując jego 
ostateczny kształt. Na sesji 29 
grudnia Skarbnik Gminy An-
drzej Remian przedstawił fi-
nalne efekty prac nad budże-
tem Gminy i Miasta Bogatynia 
na 2018 rok.

Na temat budżetu wypowia-
dał się również Burmistrz An-
drzej Grzmielewicz. W  budże-
cie jest wiele zadań, które do-
tyczą nas wszystkich. Jednym 
z nich bez wątpienia jest konty-
nuowanie prac związanych z bu-
dową kąpieliska w Bogatyni. To 
jest inwestycja bardzo potrzeb-
na i myślę, że mocno oczekiwa-
na. Proszę też o  to, aby aktyw-
nie włączyć się w temat rozpla-
nowania prac związanych z  re-

montami cząstkowymi. W  bu-
dżecie jest kwota, która może 
być w odpowiedni sposób zago-
spodarowana. Należy pamiętać 
również, że została zaplanowa-
na rezerwa inwestycyjna. My-
ślę, że ten budżet, jak i wszyst-
kie poprzednie przez ostatnie 
lata, będzie realizowany na za-
sadzie pewnych proporcji – mó-
wił Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz.  Projekt budżetu Gminy 
i Miasta Bogatynia na 2018 zo-
stał przyjęty jednogłośnie.

We wtorek 30 stycznia odby-
ła się pierwsza w 2018 roku se-
sja Rady Miejskiej w Bogatyni. 
Jednym z pierwszych punktów 
obrad był wybór II Wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w  Bogatyni. W  wyniku głoso-
wania Radnych II Wiceprze-
wodniczącą została Krystyna 
Gnacy.

Również na wspomnia-
nej Sesji Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz przedstawił swo-
jego nowego zastępcę, który zo-
stał powołany w miejsce odwo-
łanego Dominika Matelskiego. 
Nowym Burmistrzem ds. in-
westycji został Konrad Wysoc-
ki, który wcześniej przez ponad 
12 lat piastował funkcje Dyrek-
tora Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji w Bogatyni.

Wśród pozostałych punktów 
sesji znalazło się między inny-
mi zatwierdzenia planu pracy 
Rady Miejskiej w  Bogatyni na 
2018 rok, czy też uchwały doty-
czące wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku trybu 
przetargowego i  przedłużenie 
umowy dzierżawy.

Rada Miejska w Bogatyni

Nowy Przewodniczący Rady

Zastępca Burmistrza ds. 
Inwestycji Konrad Wysocki

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Peremicki
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Tradycyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z te-
renu Miasta i  Gminy Bogatynia to wyjątkowy czas, ale także 
szczególna okazja, aby móc się spotkać, podzielić opłatkiem, ale 
także przekazać najserdeczniejsze życzenia. Dla członków To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Bogatyni oraz ich rodzin i bliskich to jedno 
z ważniejszych świąt w kalendarzu.

W tym roku spotkanie odbyło 
się 18 stycznia 2018 roku w Mul-
tifunkcjonalnym Centrum Trój-
styku. Tradycyjnie rozpoczęło się 
mszą św. w  Kościele Niepokala-
nego Poczęcia NMP w  Bogaty-
ni, której przewodniczył Dyrek-
tor Caritas Diecezji Legnickiej 
Ksiądz Robert Serafin. 

W  tej wyjątkowej uroczysto-

ści każdego roku uczestniczą: sa-
morządowcy, duchowieństwo, 
a  także przyjaciele i  sympatycy 
Koła. Burmistrz Miasta i  Gmi-
ny Bogatynia Andrzej Grzmie-
lewicz w trakcie spotkania złożył 
członkom Koła najserdeczniejsze 
noworoczne życzenia, ale rów-
nież kierował słowa podziękowa-
nia za troskę i serce jakie okazują 

osobom niepełnosprawnym.
W trakcie uroczystości, w mi-

łej i rodzinnej atmosferze, zebra-
ni podzielili się opłatkiem, zło-
żyli sobie noworoczne życzenia, 
a  także wysłuchali kolęd przy-
gotowanych przez zespół „Boga-
tynianki”. Nastrój spotkania był 
jak zawsze pełen ciepła, radości 
i zrozumienia.

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania wolonta-
riuszkom z Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. św. Barbary w  Bo-
gatyni za wsparcie, poświęcony 
czas oraz pomoc podczas uro-
czystości. 

Noworoczne spotkanie osób niepełnosprawnych

Wyjątkowa uroczystość

W ubiegłym roku na spotkaniu Rady parafialnej została podję-
ta decyzja o przystosowaniu nieczynnej kaplicy bocznej kościoła 
parafialnego pw. Św. Ap. Piotra i Pawa na Kaplicę Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Podjęta decyzja była odpowiedzią na 
oczekiwanie wielu Parafian aby utworzyć miejsce adoracji Naj-
świętszego Sakramentu dostępne w  ciągu dnia dla Parafian 
i mieszkańców Bogatyni.

Po uzyskaniu zgodnie z prze-
pisami odpowiednich pozwoleń 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i Starostwa Powiato-
wego - Wydział Budownictwa 
i  Środowiska - przystąpiliśmy 
do prac remontowych.

Zostały wymienione drzwi 
wejściowe do kaplicy oraz okna 
na drewniane, wykonaliśmy 
ogrzewanie pod granitową po-
sadzką, został wstawiony sta-
ły kamienny ołtarz w  prezbi-
terium, na ścianach prezbite-
rium został położony trawer-
tyn wkomponowany również 
w  stacje Drogi Krzyżowej. Ka-

plica posiada nową instalację 
elektryczną i  oświetlenie, zo-
stało wykonanych 9 nowych ła-
wek w przestrzeni dla wiernych 
i  krata oddzielająca część mo-
dlitewną dla wiernych. W  ka-
plicy został zamontowany mo-
nitoring, a w prezbiterium zna-
lazła swoje miejsce figura św. 
Ojca Pio. W przygotowaniu jest 
konfesjonał do kaplicy.

Biskup Legnicki Zbigniew 
Kiernikowski zezwolił na cało-
dzienną adorację Najświętsze-
go Sakramentu w kaplicy św. o. 
Pio i życzył, aby adoracja Chry-
stusa Eucharystycznego przy-

czyniła się do wzrostu poboż-
ności eucharystycznej miesz-
kańców Bogatyni.

Składamy serdeczne po-
dziękowanie wszystkim Para-
fianom, którzy wspierali pra-
ce remontowe w  kaplicy oraz 
wykonawcom remontu. Niech 
kaplica św. Ojca Pio Adora-
cji Najświętszego Sakramen-
tu przyczyni się do pogłębienia 
wiary Parafian i  mieszkańców 
naszego miasta.

ks. Ryszard Trzósło  
- proboszcz parafii Św. Ap. 
Piotra i Pawła w Bogatyni

Kaplica św. Ojca Pio Adoracji Najświętszego Sakramentu

Odnowiona kaplica

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu odbywa się:

 y w dni powszednie rozpoczęcie po Mszy św.  
o godz. 9.00, zakończenie o godz. 18.00,

 y w niedzielę rozpoczęcie po Mszy św.  
o godz. 12.00, zakończenie o godz. 18.00.
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Podczas 26. Finału kwe-
stowało 75 wolontariuszy. Za-
prosiliśmy Państwa do Fitness 
Świat „AGA” na spinning, pi-
lates, zumbę, trening z  tubin-
giem, ABT, siłownię… Ochot-
nicza Straż Pożarna w Bogaty-
ni i  Grupa Motocyklowa Bo-
gatynia zaprezentowały sa-
mochody, motocykle, sprzęt 
ratowniczy oraz zaprosiły na 
spotkanie z  urzekającymi psa-
mi ratownikami, które, popi-
sując się swoimi umiejętno-
ściami, wzbudzały podziw i za-
interesowanie. Czworonoż-
ni przyjaciele prezentowali się 
znakomicie. Na ekstremalne 
spotkanie z  samochodami te-
renowymi i  quadem zaprosiło 
Stowarzyszenie 4x4 Off-Road 
Team Bogatynia. Kabiny nietu-
zinkowych aut o potężnych ko-
łach, specjalnych oponach, jaz-
da po trudnym terenie, euforia, 
pisk i  roześmiane od ucha do 
ucha dzieciaki to niezapomnia-
ny widok i moc wrażeń nie do 
opisania. Trzeba przyznać, że 
było co podziwiać. Te nieco-
dzienne spotkania na „traw-
nikowo-chodnikowym torze” 
przy PSP i  BOK robiły wraże-
nie i cieszyły się ogromnym po-
wodzeniem. Warkot silników 
był wymarzonym klimatem, 
aby przymierzyć kask, ubrać 
rękawice, potrzymać kierowni-
cę, przejechać się, usiąść w wo-
zie strażackim, zobaczyć jak 
jest wyposażony, obejrzeć i po-
znać sposób działania sprzętu 
ratującego zdrowie i życie ludz-

kie, dotknąć lśniącej sierści 
psa, spojrzeć mu w pełne miło-
ści oczęta, poczuć jego wilgot-
ny nosek, pogłaskać, potreno-
wać i pobawić się z nim. I choć 
wszystko działo się pod osło-
ną nieba, dzięki słodziuchnym 
ciastom i  ciasteczkom, bułecz-
kom z  cynamonem, wyśmie-
nitym muffinom, gorącej her-
bacie, grzanemu winu i  oczy-
wiście gorącym sercom orkie-
strowych przyjaciół, atmosfera 
sympatii i  wzajemnej współ-
pracy kwitła, a puszki kwestar-
skie wypełniały się po brzegi 
„Dla wyrównania szans w  le-
czeniu noworodków”. Przygo-
towaliśmy również kiermasz 
rozmaitości, czyli „Pchli Targ”, 
na którym prezentowaliśmy 
całe mnóstwo niezwykle orygi-

nalnych cudeniek „sówek, kot-
ków, pingwinków i innych mi-
lusińskich”, czyli ręcznie wy-
konanych pięknych, małych 
i  dużych, kolorowych ślicz-
ności, pyszne i  tęczowe „cia-
steczka dobrej woli”, fascynu-
jące książki z przeszłością w ra-
mach „Kiermaszu Książki”… 
Ponadto można było poma-
lować twarz, a  także spotkać 
się z  Adamem Kusiakiem Mi-
strzem Kaligrafii, który jak za-
wsze pisał  i  rysował z  WOŚP-
-em „coś szczególnego dla ko-
goś szczególnego”. Stowarzy-
szenia „Amazonki” i  „Amary-
lis” z  czarującym uśmiechem 
i  radością kusiły zniewalającą 
feerią barw, bogactwem sma-
ków i aromatów ciast, zaś „Ori-
flame” i „Mary Kay” malowały 

Kwota zebrana przez Sztab 
26. Finału WOŚP nr 1010 

w Bogatyni 

64 845,50 zł
Pobiliśmy zeszłoroczny rekord!

Dziękujemy!!!

BOGATYNIA
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świat, inspirowały, doradzały 
i zbliżały do natury, roztaczając 
dookoła jej czar. Pełnym wra-
żeń uczestnikom Panie z  SP 
ZOZ mierzyły ciśnienie i  in-
ne parametry życiowe, dodając 
wszystkim wigoru i animuszu. 
Przedstawiliśmy również pro-
gram artystyczny w  wykona-
niu dzieci i młodzieży, a w nim 
m.in.: aranżacje wokalne i  ta-
neczne. Tuż po występach od-
była się niepowtarzalna licyta-
cja wartościowych przedmio-
tów, rewelacyjnych gadżetów, 
nietuzinkowych karnetów… 
oraz Złotego Serduszka. Tutaj 
każdy wypatrzył coś dla siebie. 
Jak co roku zaprezentowaliśmy 
całe mnóstwo atrakcji i niespo-
dzianek, które wzbudziły wie-
le wrażeń i  emocji, ale przede 
wszystkim pozwoliły uatrak-
cyjnić 26. Finał WOŚP i zebrać 
środki finansowe „Dla wyrów-
nania szans w  leczeniu nowo-
rodków”. Zwieńczeniem 26. Fi-
nału WOŚP było tłumnie ocze-
kiwane światełko do nieba 
ufundowane przez Firmę „Bie-
leccybus” Agnieszkę i  Krzysz-
tofa Bieleckich.

Licytacja: - 12 882,41 zł 
w tym m.in.:
• „Złote Serduszko” Sztabu 26. 

Finału WOŚP nr 1010 w Bo-
gatyni ufundowane przez 
Andrzeja Grzmielewicza 
Burmistrza Miasta i  Gminy 
Bogatynia (wylicytowano za 
kwotę 2 000,00 zł)

• 4 vouchery na wykonanie 
tatuażu ufundowane przez 
Roberta Florka Studio Ta-
tuażu Artystycznego „Robi 
Tattoo”, Grzegorza Bielawę 
„Work-Ink-Tattoo” i  Rober-
ta Kembłowskiego „Stygmat 
Tattoo Studio” (wylicytowa-
no za kwotę 1 780,00 zł)

• gadżety WOŚP (wylicytowa-
no za kwotę 1 200,00 zł)

• 3 karnety na „Spotkania przy 
pysznej kawie” ufundowane 

przez Burmistrzów Andrze-
ja Grzmielewicza, Monikę 
Oleksak oraz Sekretarz Gmi-
ny Aleksandrę Tobiasz

• 2 karnety na niezapomniane, 
pełne emocji i wrażeń półgo-
dzinne loty samolotem Czaj-
ka MP02 UL ufundowane 
przez Włodzimierza Filip-
cow (wylicytowano za kwo-
tę 450,00 zł)

• odpalenie „Światełka do Nie-
ba” ufundowanego przez Fir-
mę „Bieleccybus” Agnieszkę 
i Krzysztofa Bieleckich (wyli-
cytowano za kwotę 320,00 zł)

• pyszny i cudny tort 26.Finału 
WOŚP ufundowany dla na-
szego Sztabu nr 1010 w Boga-
tyni ufundowany przez Ire-
neusza Kropidłowskiego GS 
„Sch” w Bogatyni (wylicyto-
wano za kwotę 300,00 zł)

Kochani,
Dziękujemy za piękną, pełną 

wzajemnego szacunku, miło-
ści i tolerancji orkiestrową nie-
dzielę. Dzięki takim chwilom 
świat jest jeszcze piękniejszy. 
W  imieniu naszego Sztabu nr 
#1010 w  Bogatyni i  całej Fun-
dacji WOŚP pragniemy bardzo, 
bardzo gorąco podziękować za 
Państwa zaangażowanie. Dzię-
ki Państwa uczestnictwu wie-
my, że będzie można zrealizo-
wać mnóstwo pomysłów, które 
wesprą polską medycynę dzie-
cięcą.

Dziękujemy: Wolontariu-
szom i ich Opiekunom; Dyrek-
torom, Nauczycielom oraz Pra-
cownikom Przedszkoli i  Szkół 
z terenu Miasta i Gminy Boga-
tynia; Rodzicom, którzy przy-
gotowali dzieci do prezenta-
cji scenicznych; Darczyńcom 
finansowym oraz tym, któ-
rzy przekazali rzeczy i  usługi 
do licytacji; Dyrektorom, Pre-
zesom, Członkom Instytucji 
i  Stowarzyszeń, którzy aktyw-
nie włączyli się w przygotowa-
nie tego dnia; Pracownikom 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultu-

ry; Policji za opiekę roztoczoną 
nad wolontariuszami; Pani Dy-
rektor PKO BP S.A. Oddział 1 
w  Bogatyni za rozliczenie na-
szego sztabu; Straży Miejskiej 
za czuwanie nad bezpieczeń-
stwem uczestników „Światełka 
do Nieba” i  oczywiście Miesz-
kańcom Miasta i Gminy Boga-
tynia za aktywny udział w pu-
blicznej zbiórce, licytacji, życz-
liwość, hojność i  dobre serca. 
Był to przede wszystkim Finał, 
który przygotowaliśmy dzię-
ki Państwu, naszym sponso-
rom, darczyńcom i  współor-
ganizatorom, ludziom wraż-
liwym, życzliwym o  gorących 
sercach  i  pełnych dobrej woli 
niesienia pomocy tym, którzy 
jej potrzebują.



6 w w w . b o g a t y n i a . p l w w w . b o g a t y n i a . p lNr 1 (90) styczeń 2018

W sobotę, 27 lutego 2018 r. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury od-
był się XXIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kolędniczych 
i Śpiewaczych „Kolęda 2018”.

„Kolęda” to konkurs tradycji 
i  zwyczajów okresu zimowego, 
które zachowały się wśród po-
tomków powojennych osiedleń-
ców na Dolnym Śląsku. Miesz-
kańcy wsi w  południowo-za-
chodniej części Dolnego Śląska 
zachowali do dziś wiele z trady-
cji, które wywodzą się z  przed-
wojennych miejsc pochodzenia 
ich rodziców i dziadków. Boga-
tyńska „Kolęda” jest jedną z nie-
licznych inicjatyw pokazujących 
ich różnorodność. Konkurs sta-
nowi zwyczajowe zakończenie 
okresu kolędowania i  przed-
stawia stan zachowania trady-
cji w wioskach, z których przy-
jeżdżają uczestnicy. Jest to jed-
na z nielicznych okazji, by zapo-

znać się z  różnorodnością tra-
dycji obecnych w dolnośląskich 
wioskach. „Kolęda” wzmacnia 
poczucie tożsamości kulturowej 
mieszkańców Dolnego Śląska, 
integruje społeczności lokal-
ne wokół wartości kultury tra-
dycyjnej, a  także zacieśnia wię-
zy w  ramach dobrosąsiedzkiej 
współpracy transgranicznej.

Gorące podziękowania za 
przyjęcie zaproszenia oraz 
wspaniałą prezentację, która 
uświetniła konkursowe zmaga-
nia uczestników, składamy Ze-
społowi „Rokiczanka” z  Rokit-
na, który przeniósł słuchaczy 
do magicznej krainy folkloru, 
pełnej spontaniczności, rado-
ści, ale również zadumy i  no-

stalgii. Utwory zespołu wypeł-
nione autentycznymi dźwię-
kami dawnej wsi, pokazują, że 
polski folklor jest wciąż mod-
ny, rześki i wiecznie młody. Ro-
kiczanka to swoista, muzyczna 
etno-perełka, której brzmienie 
od lat wyróżnia się na polskiej 
scenie folklorystycznej. Dzię-
kujemy serdecznie wszystkim 
zespołom za przybycie i wspól-
ne kolędowanie. Lista laureatów 
dostępna na stronie www.bok.
art.pl. Organizator: Bogatyń-
ski Ośrodek Kultury. Współor-
ganizatorzy projektu: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
Urząd Miasta i Gminy w Boga-
tyni. Impreza była współfinan-
sowana ze środków budżetu 
Województwa Dolnośląskiego.

XXIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych

Kolęda 2018
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MASZ 
PROBLEM

Z UZALEŻNIENIEM
lub ktoś z Twoich Bliskich 
Bierze Narkotyki?
Przyjdź do Nas! - Punkt Konsultacyjno 
-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii

czynny jest przez pięć dni w tygodniu: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00  
Wtorek: 7:30 – 15:30 oraz 17:45 - 19:00 
Środa: 7:30 – 15:30 oraz 16:30 – 20:00 
Czwartek: 7:30 – 15:30 
Piątek: 7:30 – 14:00 oraz 16:30 -19:30

ul. Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia, 
Budynek PEC (wejście od strony podwórza) 
tel.: 75 61 16163; e-mail: punkt@bogatynia.pl

W każdy poniedziałek przyjmuje: 

Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii Specjalista Terapii 
Uzależnień – mgr Adam Balcer

godz. 15:00 - 16:00 – konsultacje specjalistyczne 
godz. 16:00 - 17:00 – grupa wsparcia dla 
młodzieży/warsztaty

W każdy wtorek przyjmuje:

Psycholog, Rekomendowany Psychoterapeuta 
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, 
w trakcie procesu certyfikacji. Terapeuta 
biofeedback – mgr Tomasz Dudziński

godz. 17:00 - 19:00 – konsultacje specjalistyczne 
oraz warsztaty rozwoju osobistego 

W każdą środę przyjmują:

Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii Specjalista Terapii 
Uzależnień – mgr Leopold Lisicki

godz. 9:00 - 13:30 – konsultacje specjalistyczne

Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii Specjalista Terapii 
Uzależnień – mgr Błażej Staniewski

godz. 16:30 - 18:00 – konsultacje specjalistyczne 
godz. 18:15 - 20:00 – grupa wsparcia dla osób 
uzależnionych i szkodliwie używających substancji 
psychoaktywnych

W każdy czwartek pełnimy dyżur telefoniczny  
(pod nr tel.: 783 295 470):

godz. 10:00 - 14:00 – konsultacje i porady 
specjalistyczne.

W każdy piątek przyjmuje:

Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii Specjalista Terapii 
Uzależnień – mgr Leopold Lisicki

godz. 16:30 - 17:45 - konsultacje specjalistyczne 
godz. 18:15 - 19:30 – grupa wsparcia dla osób 
najbliższych osoby uzależnionej

Pracami Punktu kieruje mgr Krzysztof Witkowski 
Główny Specjalista w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia - 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.

Złote gody, czyli jubileusz pożycia małżeńskiego to wyjątkowe 
święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia. 

W dniu 12 stycznia 2018 ro-
ku decyzją Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej medalami 
za długoletnie pożycie małżeń-
skie zostali odznaczeni pań-
stwo Aleksandra i  Stanisław 
Samelscy.

Uroczyste wręczenie od-
znaczeń odbyło się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Aktu deko-
racji dokonał Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bogatynia Andrzej 
Grzmielewicz. Jubilaci przy-
jęli gratulacje, życzenia, kwia-
ty oraz upominek. Tradycyjnie 
wzniesiono toast lampką szam-
pana. Złotym Jubilatom życz-
my dalszych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia i spokoju.

Jubileusz pożycia

Złote Gody

Od 10 stycznia br. Straż Miejska w  Bogatyni ma do dyspozycji 
nowy samochód marki Dacia Duster. Oficjalnego przekazania 
dokonał Burmistrz Miasta i  Gminy Bogatynia Andrzej Grzmie-
lewicz, który symbolicznie przekazał kluczyki Komendantowi 
Straży Miejskiej w Bogatyni Mirosławowi Nowakowi.

Auto zostało przystosowane 
typowo do patroli Straży Miej-
skiej, pojazd będzie wykorzy-
stywany do codziennej służby. 
Nowy pojazd to kolejna bardzo 
ważna inwestycja, która zwięk-
szy liczbę patroli Straży Miej-
skiej, a  tym samym wpłynie 
na bezpieczeństwo na terenie 
Miasta i Gminy Bogatynia.

Warto zaznaczyć, iż z  no-
wym rokiem rozszerzona zo-
stała działalność Straży Miej-
skiej w  Bogatyni pod kątem 
obsługi monitoringu obiektów, 
takich jak: biblioteka, szkoły 
czy przedszkola. Straż Miejska 
w Bogatyni dysponuje również 
urządzeniem, które okazuje się 
pomocne zwłaszcza w  okre-
sie zimowym, gdzie wiele razy 
zdarza się, że akumulatory na-
szych samochodów odmawiają 
posłuszeństwa.

Aby uzyskać pomoc Stra-
ży Miejskiej w Bogatyni należy 
zadzwonić pod numer 986.

Bezpieczeństwo w mieście

Nowe auto 
Straży 
Miejskiej
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Składam wszystkim członkom Koła Sybiraków w Bogaty-
ni wyrazy najwyższego uznania i szacunku za trud i poświęce-
nie dla dobra Ojczyzny, jakie przed wielu laty stały się Państwa 
udziałem.

Pragnę złożyć podziękowania, za wytrwałe propagowanie 
prawdy, utrwalanie postaw patriotycznych i wartości histo-
rycznych. Dziękuję za wspaniałe świadectwo oraz przekazy-
wanie młodym pokoleniom wiedzy o przeszłości Naszej Ojczy-
zny, a także za ciągłe pielęgnowanie takich wartości jak: pa-
triotyzm, bohaterstwo, honor i odwaga.

Składając wyrazy wdzięczności, życzę radości oraz troski 
najbliższych, a także wszelkiej pomyślności oraz długich lat 
życia w zdrowiu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Andrzej Grzmielewicz

78 rocznica deportacji na Sybir
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Serdeczne podziękowania
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni w imieniu Pacjentów 
i Personelu ze Szpitala Gminnego w Bogatyni serdecznie dziękuje za zorganizowanie paczek i upo-
minków z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla pacjentów. Podziękowania składamy: Panu Tomaszo-
wi Tracz, Oskarowi Bałaban, a także Rodzicom, Radzie Osiedlowej nr 2 w Bogatyni, Dzieciom ze świe-
tlicy „Dziupla”- Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni oraz Uczniom ze Szkoły: Podstawowej w Działo-
szynie, Podstawowej nr 5 w Trzcińcu, Podstawowej nr 4 w Bogatyni, Podstawowej w Opolnie Zdroju 
oraz Elfom. W ten wyjątkowy czas, jak co roku, dzieci i młodzież, podczas wizyty w szpitalu, śpiewały 
kolędy i składały świąteczne życzenia. Dziękujemy!

Ewa Szczepkowska 
p.o. Dyrektor SP ZOZ w Bogatyni

Za nami kolejny start w mię-
dzynarodowych zawodach 
z cyklu Pucharu Polski, tym ra-
zem w  Wielkopolsce. Podczas 
Swarzędz Cup 2018 r. złoty me-
dal wywalczył reprezentant na-
szego klubu Grom Bogatynia, 
Maciej Wapniarczuk. 

W  zawodach brało udział 
ponad 400 zawodników z  Pol-
ski, Czech i  Białorusi. Są to 
kolejne, bardzo cenne punkty 
rankingowe zdobyte przez tego 
zawodnika, który obecnie jest 
pierwszy w Polsce w swojej ka-
tegorii.

Zawody Pucharu Polski

Nowy sezon, 
nowy sukces

Z okazji zakończenia ferii 28 stycznia w Sulikowie żacy FA Boga-
tynia rozegrali turniej halowy. W turnieju wzięło udział 7 drużyn, 
które rozegrały mecze systemem ,,każdy z  każdym”. Nasi pod-
opieczni zaprezentowali się z  dobrej strony zajmując ostatecz-
nie 3 miejsce. 

Trzeba zaznaczyć, że na tle 
mocnych rywali zaprezento-
wali się bardzo dobrze i  mo-
gli pokusić się o  wyższe miej-
sce. Bezkonkurencyjne były 
Łużyce i  Lubań, które odnio-
sły komplet zwycięstw, na dru-
gim miejscu znalazła się druży-
na Mikro Ruszów.
• Wyniki FA Bogatynia:
• FA B – Bazalt Sulików 4:0
• FA B – Łużyce I Lubań 0:4
• FA B – Łużyce II Lubań 2:2
• FA B – FA Zgorzelec 2:0
• FA B - Piast Zawidów 4:0
• FA B – Mikro Ruszów 0:1
Miejsca na podium zajęli:
• Łużyce I Lubań

• Mikro Ruszów
• FA Bogatynia

Bramki dla naszej drużyny 
zdobywali: Pazyra Dominik 6, 
Para Piotr 4, Kałka Iwo 1, Par-
tyka Szymon 1.

Drużyna wystąpiła w  skła-
dzie: Jakub Sawicki, Olaf Przy-
goda, Iwo Kałka, Szymon Par-
tyka, Dominik Pazyra, Kacper 
Hawrył, Piotr Para.

Słowa uznania należą się or-
ganizatorom turnieju za bar-
dzo sprawne przeprowadze-
nie imprezy. Wszystkie druży-
ny otrzymały poczęstunek oraz 
medale.

Football Academy Bogatynia

III miejsce bogatynian

Football 
Academy

Informacja dla mieszkańców

Nieodpłatna pomoc prawna
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w  Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Bogatyni, przy ul. Żołnie-
rzy II Armii Wojska Polskiego 14 (tel. 75 77 25 292) 
realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Wykonywanie nieodpłatnej pomocy praw-
nej powierzone zostało organizacji pozarządo-
wej – Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
Probus z  siedzibą w  Ręczynie. Pomoc prawna 
świadczona przez radców prawnych i adwoka-
tów w dniach:

 y Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00 
 y Wtorek od godz. 10.00 do 14.00 
 y Środa od godz. 10.00 do 14.00 
 y Czwartek od godz. 10.00 do 14.00 
 y Piątek od godz. 09.00 do 13.00

W  przypadku dni ustawowo wolnych od pra-
cy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą 
czynne.

Osoby uprawnione do uzyskiwania nieodpłat-
nej pomocy prawnej:

 y Młodzież do 26. roku życia
 y Rodziny wielodzietne
 y Seniorzy powyżej 65. roku życia
 y Osoby korzystające z pomocy społecznej
 y Weterani i kombatanci
 y Osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną

 y Kobiety w ciąży
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Ferie to okres odpoczynku od zajęć szkolnych i wielu obo-
wiązków. Dla uczniów to również czas aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Jak co roku w pierwszym tygodniu przerwy 
międzysemestralnej we wszystkich Szkołach Podstawowych 
na terenie Miasta i Gminy Bogatynia zorganizowana została 
„Akcja zima”, która trwała od 15 do 19 stycznia 2018 r.

Zajęcia odbywały się od 
poniedziałku do piątku od 
godz.10.00 do 14.00. Uczest-
niczyły w  niej dzieci w  wieku 
szkolnym, o  łącznej ilość po-
nad 200 osób . Organizatorem 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Bogatyni.

Dzieci miały możliwość 
uczestniczyć w  licznych zaba-
wach, ćwiczeniach o charakte-
rze ogólnorozwojowym, kon-
kursach i  grach zespołowych. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się konkurencje i wyścigi 
trzech rzędów, zabawy z  balo-
nami i chustą Klanzy. W czasie 
zajęć sportowych przestrzega-
no przepisów fair-play i  ogól-
nych zasad zdrowej rywalizacji 
i współzawodnictwa.

Wychowawcy prowadzi-

li różnorodne zajęcia, w  tym 
zajęcia rekreacyjno – sporto-
we, które miały na celu rozwi-
jać u  młodych ludzi zaintere-
sowania sportowe, wdrażać je 
do odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie, kształtować cechy 
motoryczne tj.: szybkość, zwin-
ność, siłę, wytrzymałość, jak 
również doskonalić u  nich sa-
modyscyplinę.

Dzieci przede wszystkim 
pogłębiały naturalne wartości 
panujące w grupie tj.: koleżeń-
stwo, zaufanie, uczciwość, sza-
cunek.

Basen i kręgielnia w SP3, ki-
no, radio oraz wyjazd na lodo-
wisko uatrakcyjniały zajęcia, 
kształtując tym samym umie-
jętność grzecznego i  kultural-
nego zachowania się w  miej-

scach użyteczności publicznej. 
Uczestnicy mieli możliwość 
nauki jazdy na łyżwach. W tym 
celu każda z grup udała się do 
Zgorzelca na lodowisko „Łoś”. 
Dzieci były szczęśliwe i  zado-
wolone, o  czym świadczy nie-
jedna uśmiechnięta buzia, jak 
również liczba wyjeżdżających.

Podczas zimowiska odby-
wały się prelekcje na temat pro-
filaktyki uzależnień. Uświado-
miono uczniom, jakie są skutki 
palenia papierosów, zażywania 
narkotyków oraz nadużywania 
alkoholu i  środków psychoak-
tywnych. Zajęcia wzbogacone 
były prezentacją multimedial-
ną. Dzieci miały również spo-
sobność interpretacji plastycz-
no – technicznych do podanej 
tematyki. Dodatkowo uczest-
nicy „Akcji Zima” wykona-
li laurki dla Babć i  Dziadków 
z okazji ich święta.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się film pt.”Gwiezdna 
misja - Sparck ”, na który dzie-
ci udały się do Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury. Spotkania 
stwarzały sytuacje do radości, 
uśmiechu, dzielenia się swoimi 
przeżyciami.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Akcja Zima
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Ferie Zimowe w Bogatyńskim Ośrodku Kultury to czas spotkań 
z przyjaciółmi, zabaw i ciągłego uśmiechu na twarzy. Tego-
roczne nie były wyjątkiem, był to bardzo wesoły i twórczy czas.

Od 22 do 26 stycznia w Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultu-
ry odbywały się Ferie Zimo-
we 2018. Na uczestników zi-
mowiska czekała moc atrak-
cji, a  wśród nich: warsztaty 
z  pierwszej pomocy, warszta-
ty ceramiczne, warsztaty foto-
graficzne, warsztaty teatralne 
i  muzyczne, zajęcia taneczne, 
zajęcia w Pracowni Integracyj-
nej „Bez Barier” dotyczące pro-
filaktyki uzależnień m.in. od 
alkoholu, spotkanie z funkcjo-
nariuszem Policji i rozmowa na 

temat bezpiecznego spędzania 
ferii zimowych, występ teatral-
ny pt.: „Smok”, podróż przez 
muzyczne dzieje polski, oraz 
Geocaching. Kino KADR 3D 
zaprosiło najmłodszych na pro-
jekcję filmu „Kumple z  dżun-
gli”. W ostatni dzień ferii w krę-
gielni w Szkole Podstawowej nr 
3 w  Bogatyni odbyła się poże-
gnalna dyskoteka oraz turniej 
gry w  kręgle. Każdy uczestnik 
Akcji Zima 2018 otrzymał dy-
plom uczestnictwa oraz coś 
słodkiego. Od 15 do 26 stycznia 

równolegle odbywała się Ak-
cja Zima 2018 „Sposób na nu-
dę” w BOK Domu Kultury przy 
ul. Ogrodowej 2 w  Bogatyni/
Zatoniu. W  drugim tygodniu 
Akcji Zima 2018 dziennie bra-
ło udział ponad 100 dzieci. Za-
jęcia odbywały się od godziny 
10.00 do 14.00 w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury, BOK Domu 
Kultury przy ul. Ogrodowej 
2 w  Bogatyni/Zatoniu, Szkole 
Podstawowej nr 3 w  Bogatyni, 
Szkole Podstawowej nr 4 w Bo-
gatyni oraz w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Bogatyni. Zaprasza-
my za rok!

Ferie Zimowe w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Zimowe Sanki-Hasanki!
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W  dniach od 13 do 20 stycznia br. zawodnicy klubu uczniow-
skiego Patomswim Bogatynia przebywali na obozie pływacko-
-narciarskim w Szklarskiej Porębie, zorganizowanym w Interfe-
rie Sport Hotel Bornit. W obozie wzięło udział 13 osób w wieku 
10-12 lat.

Celem obozu oprócz przy-
gotowania zawodników pod 
względem wydolnościowym, 
była poprawa techniki pływa-
nia oraz nauka jazdy na nartach. 
Promocja zdrowego trybu życia, 
przezwyciężanie własnych sła-
bości oraz podnoszenie poczucia 
własnej wartości to ogólne zało-
żenia jakie przyświecały organi-
zacji zimowego wypoczynku.

Tygodniowy pobyt na obozie 
obejmował treningi na pływal-
ni, zajęcia z  własnym oporem 
ciała oraz naukę jazdy na nar-
tach biegowych i  zjazdowych. 
Obozowicze poza codzienny-
mi treningami korzystali z wy-
poczynku w saunie oraz relak-
sowali się grając w bilarda i in-
ne gry zręcznościowe. W  naj-
bardziej wietrzny dzień wszy-

scy wybrali się na wodospad 
Kamieńczyk, zabierając przy-
słowiowe „jabłuszka” co było 
doskonałym aktywnym odpo-
czynkiem od reżimu treningo-
wego. Na zakończenie obozu 
odbyło się wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku w  zi-
mowym, śnieżnym klimacie.

Podopieczni w  trakcie obo-
zu przepłynęli blisko 29 km 
i przejechali na nartach biego-
wych 22 km.

Na wysokości zadania sta-
nęła hotelowa kuchnia, która 
serwowała wyśmienite posiłki 
w  elastycznych godzinach, co 
ze względu na dużą intensyw-
ność obozu było niezmiernie 
istotne.

Swoją obecnością zaszczy-
cił nas jeleniogórski Sanepid 

- kontrolę przeszliśmy pozy-
tywnie.

Uroczyste podsumowanie 
obozu zakończone zostało wrę-
czeniem dyplomów i  medali. 
Ponadto dla każdego uczest-
nika przygotowano płytkę ze 
zdjęciami upamiętniającymi 
aktywnie spędzone chwile.

Kadrę niesamowicie cie-
szy fakt, iż wszyscy obozowi-
cze zgodnie potwierdzili chęć 
uczestnictwa w  podobnym 
wyjeździe w  przyszłym ro-
ku. Mamy nadzieję, że następ-
nym razem pogoda również 
dopisze, a zgrupowanie będzie 
można zrobić dla większej ilo-
ści dzieci.

Serdeczne podziękowania 
dla Pani Marty Tofil za pomoc 
w  opiece nad grupą i  zdjęcia 
oraz dla Pani Anny Bieżuńskiej 
za przygotowanie dokumenta-
cji obozowej.

UKS Patomswim

UKS Patomswim

Sportowy obóz zimowy
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Styczniowa sesja Rady Miejskiej w Bogatyni była okazją do wrę-
czenia najserdeczniejszych życzeń i podziękowań za trud i wysi-
łek w  sprawowaniu zaszczytnej funkcji Sołtysa dla pani Mode-
sty Świdnickiej z  okazji 30-lecia pełnienia funkcji Sołtysa Luto-
gniewic. 

Pani Modesta przyjęła po-
dziękowania od Burmistrza 
Miasta i Gminy Bogatynia An-
drzeja Grzmielewicza oraz 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w  Bogatyni Krzysztofa 
Peremickiego, którzy w  imie-
niu mieszkańców dziękowa-

li za ogromne zaangażowanie 
i  poświęcenie na rzecz lokal-
nej społeczności, za wielolet-
nią działalność na wielu płasz-
czyznach sprzyjających rozwo-
jowi Lutogniewic. Pani Mode-
sta otrzymała gratulacje i  wy-
razy uznania za poświęcony 

czas, za ogromne zaangażowa-
nie w życie naszej gminy, a tak-
że za życzliwość i  serdeczność 
wobec społeczności. Zebrani 
podkreślali również niezłom-
ną postawę Pani Modesty, któ-
ra stwarza znakomite warun-
ki dla rozwoju Lutogniewic, 
a  osobiste zaangażowanie po-
maga w integracji i wpływa na 
kultywowanie tradycji.

Tego dnia nie zabrakło rów-
nież życzeń wytrwałości i  de-
terminacji, a  także siły i  wia-
ry oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. 

Nasze
maleństwa

Mikołaj Laskowski
14 listopada 2017

Hania Zakrzewska
15 listopada 2017

Aleksandra Kurantowicz
15 listopada 2017

Miłosz Jantczak
15 listopada 2017

Pola Maria Wójcik
16 listopada 2017

Weronika Glińska
2 grudnia 2017

Kornel Bednarski
6 grudnia 2017

Mikołaj Madziar
6 grudnia 2017

Miłosz Ambroziewicz
7 grudnia 2017

Bartosz Wiktor Dębski
12 grudnia 2017

Antoś Wiśniewski
13 grudnia 2017

Aleksandra Gowin
14 grudnia 2017

Tymon Stępniak
17 grudnia 2017

Lena Rajczak
20 grudnia 2017

Szymon Łosiński
20 grudnia 2017

Igor Antoszczuk
30 grudnia 2017

Olga Jóźwin
2 stycznia 2018

Oskar Leśniewski
9 stycznia 2018

Nadia Dobrowolska
9 stycznia 2018

Jakub Dera
11 stycznia 2018

Jubileusz Modesty Świdnickiej

30 lat sołtysowania
Z  okazji 30-lecia pełnienia funkcji Sołtysa Lutogniewic 

składamy Pani najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania 
za trud i wysiłek w sprawowaniu zaszczytnej funkcji. 

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i  poświęcenie na 
rzecz lokalnej społeczności, za wieloletnią działalność na wielu 
płaszczyznach sprzyjających rozwojowi Lutogniewic. Prosimy 
przyjąć również gratulacje i  wyrazy uznania za poświęcony 
czas, za ogromne zaangażowanie w  życie naszej gminy, 
a  także za życzliwość i  serdeczność wobec społeczności. Pani 
zatroskanie, spojrzenie na problemy społeczne i  wiara w  ludzi 
to prawdziwe świadectwo dobroci i życzliwości. Pani niezłomna 
postawa stwarza znakomite warunki dla rozwoju Lutogniewic, 
a  osobiste  zaangażowanie pomaga w  integracji i  wpływa na 
kultywowanie tradycji.

Życzymy wytrwałości i  determinacji, aby nie zabrakło Pani 
siły i  wiary, a  także wszelkiej pomyślności w  życiu osobistym. 
Niech aktywność społeczna będzie dla Pani powodem do dumy 
i źródłem satysfakcji. 

Życzymy zdrowia, radości i  szczęścia na każdy dzień. Niech 
ta ważna funkcja społeczna – lidera polskiej wsi - przynosi Pani 
zadowolenie. Życzymy odwagi i wytrwałości w konsekwentnym 
realizowaniu planów, pozytywnej energii i przyjaznych ludzi. 

Z wyrazami szacunku i uznania

Szanowna Pani

Modesta Świdnicka
Sołtys Lutogniewic

Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia

Andrzej Grzmielewicz

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bogatyni

Krzysztof Peremicki

Bogatynia, dnia 30 stycznia 2018 roku
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Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz oraz 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji zapraszają wszystkich miłośników 
biegania na szóstą edycję ogólnopolskiego biegu Tropem Wil-
czym - biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bieg odbędzie się 4 
marca 2018 r. na kompleksie sportowym OSiR przy ulicy Biało-
górskiej 28. 

Bieg na trasie o  długości 
1963 m. ma wymiar symbolicz-
ny i nawiązuje do daty śmierci 
ostatniego Żołnierza Wyklęte-
go - Józefa Franczaka ps. Lalek.

Na stronie internetowej or-
ganizatora ogólnopolskiego 
możemy również przeczytać 
historię tej wspaniałej imprezy. 
W 2011 r. dzień 1 marca został 
ustanowiony świętem państwo-
wym – Narodowym Dniem 
Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. Jest to święto honorujące 
i upamiętniające żołnierzy pol-
skiego podziemia antykomu-
nistycznego i  antysowieckie-
go działającego w  latach 1944 
– 1963 w  obrębie przedwojen-
nych granic RP. W 2013 r. gru-
pa pasjonatów i działaczy spo-
łecznych postanowiła zorga-
nizować „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych” w  lesie koło Zalewu Ze-
grzyńskiego. Pierwsza edycja 
biegu miała charakter surwi-
walowy, a wzięło w niej udział 

50 uczestników. Rok później, 
dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu ludzi z  Fundacji Wolność 
i  Demokracja, która organizu-
je go do dzisiaj, bieg zaczął na-
bierać rozpędu i został przenie-
siony w  miejsce znane z  póź-
niejszych edycji w  Warszawie 
– Park Skaryszewski. Pobiegło 
wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 
bieg ma charakter ogólnopol-
ski i na stałe wpisuje się w ka-
lendarz wydarzeń biegowych.

Żołnierze Wyklęci – dzia-
łający w  ramach powojennego 
podziemia antykomunistycz-
nego i  antysowieckiego pozo-
stali wierni złożonej przysię-
dze żołnierskiej i  bezkompro-
misowi w  kwestii współpra-
cy z  władzą komunistyczną. 
Propaganda PRL określała ich 
mianem faszystów i  pospoli-
tych bandytów. Zostali pozba-
wieni wszelkich praw, tropieni 
po lasach, więzieni, mordowa-
ni w  katowniach Urzędu Bez-
pieczeństwa oraz Informacji 

Wojskowej. Liczbę członków 
wszystkich organizacji i  grup 
konspiracyjnych szacuje się na 
120-180 tysięcy osób. Walczy-
li nie tylko na terenach obec-
nej Polski, ale również Kre-
sach Wschodnich, wchodzą-
cych w  skład II RP zagarnię-
tych przez Sowietów po konfe-
rencji jałtańskiej.

Co również bardzo istotne - 
w Bogatyni jedna z ulic otrzy-
mała nazwę Żołnierzy Nie-
złomnych, co w  sposób jed-
noznaczny wskazuje na wielki 
szacunek oraz pamięć o  wiel-
kich, polskich bohaterach. 

„Bieg Tropem Wilczym” bę-
dzie odbywał się w  Bogatyni 
już po raz trzeci. W  imprezie 
biorą udział całe rodziny, bez 
względu wiek, czy nawet for-
mę sportową, ponieważ w tym 
przypadku najważniejsze jest 
same uczestnictwo, a  nie osią-
gnięty wynik. 

W  imieniu organizatorów 
zapraszamy wszystkich Miesz-
kańców z  wszelkimi patrio-
tycznymi emblematami tj. ko-
szulki, flagi. Serdecznie zapra-
szamy na tę wyjątkową histo-
ryczno-patriotyczno-sportową 
imprezę. Biegniesz?

III bogatyńska edycja

Bieg Wilczym Tropem

W sobotę 6 stycznia w Kościele parafialnym p.w. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny odbył się Noworoczny Kon-
cert Kolęd. Patronat honorowy nad koncertem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Pan Andrzej Grzmielewicz.

Tegoroczne Święto Trzech 
Króli uświetniła swym wy-
stępem artystka z  Zawido-
wa Magdalena Januszkiewicz-
-Buras. Na gitarach akustycz-
nych akompaniowali Janis Bu-
ras oraz Krzysztof Markiewicz. 
Usłyszeliśmy najpiękniejsze 
kolędy i  pastorałki w  języku 
polskim, greckim, rosyjskim, 
niemieckim i angielskim. Przez 
ponad godzinę anielski głos 

Pani Magdaleny rozbrzmiewał 
i  rozgrzewał serca publiczno-
ści zgromadzonej na koncercie. 
Był to niesamowity wieczór, 
pełen ciepła, zadumy i  świą-
tecznej atmosfery. Dziękujemy 
serdecznie za tak liczne przyby-
cie i wspólne kolędowanie. Or-
ganizatorami Koncertu był Bo-
gatyński Ośrodek Kultury oraz 
ksiądz Dziekan Jan Żak.

Magdalena Januszkiewicz-Buras z zespołem

Noworoczny 
Koncert Kolęd

W  pięknej, bibliotecznej scenerii i  przed wymagającą publicz-
nością 17 stycznia b.r. zaprezentowała się po raz drugi  boga-
tyńska poetka Jolanta Zakrzewska. Spotkanie w Bibliotece Pu-
blicznej MiG Bogatynia, które było kontynuacją październiko-
wego debiutu autorki, zgromadziło rzeszę wielbicieli talentu 
Pani Jolanty.

Były chwile zadumy, które 
zamieniały się również w  mo-
menty humorystyczne. Pani Jo-
lanta stworzyła niezwykle ser-
deczną atmosferę. W sposób li-
ryczny recytowała swoje wier-

sze. Najbardziej wzruszające 
były jednak te poświęcone wy-
darzeniom z jej życia osobiste-
go. Opowiadała, jak rodzi się 
w  jej sercu poezja, co pragnie 
wyrazić w swoich wierszach. 

Wniosek po wieczorze z Jo-
lantą Zakrzewską nasuwa się 
jeden - poezja jest jak płynący 
potok - każdy może wyciągnąć 
z niej to, co jest dla niego waż-
ne i potrzebne. 

Było to pierwsze z cyklu spo-
tkań jakie Biblioteka Publiczna 
przygotowała w  roku swojego 
jubileuszu, 70-lecia istnienia ja-
ko instytucji kultury.

Spotkanie w Bibliotece

Wieczór poetycki 
Jolanty Zakrzewskiej

Serdeczne wyrazy wdzięczności i podziękowa-
nia wszystkim uczestnikom ostatniej drogi zmarłe-

go 9-go stycznia br. śp. Andrzeja Holinki oraz otrzy-
mane słowa współczucia i wsparcia składają bracia

Ryszard i Zbigniew Holinka
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ZAPISY NA BIEG, NA STRONIE:
www.tropemwilczym.pl oraz w dniu 

zawodów u organizatora.
Pierwszych 100 zapisanych biegaczy otrzyma 

pakiety startowe, które będą do odbioru w dniu 
zawodów przed Biegiem Głównym.
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„Ciasto Krówka-
Bananówka”

W  pierwszym numerze roku 
polecamy Państwu proste i pysz-
ne ciasto bez pieczenia Krówka-
-Bananówka. Masa krówkowa, 
budyniowa, bita śmietana i  ba-
nany to wyjątkowo słodkie połą-
czenie.

Przygotowanie kremu: Od-
lać 1 szklankę mleka i  dokład-
nie wymieszać je z żółtkami, mą-

ką pszenną i  ziemniaczaną oraz 
cukrem. Resztę mleka zagoto-
wać (dokładnie, aż zacznie ki-
pieć), następnie wlewać do nie-
go mieszankę mleka, mąki i żół-
tek, jednocześnie energicznie 
mieszając. Zagotować. Po zago-
towaniu gotowy budyń odstawić 
z ognia, przelać do czystej miski 
i całkowicie ostudzić (na wierzch 
można położyć folię spożywczą 
aby nie zrobił się kożuch) - bu-
dyń można przygotować wcze-
śniej. Miękkie masło ubić mikse-
rem na puszystą masę, następnie, 
w krótkich odstępach czasu, do-
dawać budyń ciągle ubijając.

Złożenie ciasta: Formę 21 cm 
x 32 cm wyłożyć papierem do 
pieczenia. Na dnie ułożyć pierw-
szą warstwę herbatników. Roz-

smarować 1/4 ilości kremu bu-
dyniowego, na wierzchu poło-
żyć plasterki bananów uprzed-
nio skropione sokiem z cytryny. 
Przykryć kolejną 1/4 ilością masy 
budyniowej a  następnie położyć 
warstwę herbatników. Rozsma-
rować masę kajmakową (odło-
żyć 2 łyżki masy kajmakowej do 
dekoracji) i znów położyć herbat-
niki. Na wierzchu posmarować 
resztą masy budyniowej, przy-
kryć herbatnikami i  wstawić do 
lodówki. Ubić zimną śmietankę 
z  cukrem pudrem na sztywno, 
wyłożyć na cieście i skropić roz-
topioną odłożoną masę kajmako-
wą. Wstawić do lodówki na kilka 
godzin. Smacznego!

Bogatynia
od kuchni
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Produkcja: USA 
gatunek: thriller, akcja, sci-fi

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

16-20.02.2018 r.   
godz. 18.00   
napisy, 2D   

Produkcja: Polska 
gatunek: sensacyjny

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

23-27.02.2018 r.   
godz. 18.00 (2D) i 20.30 (2D)   

2-6.03.2018 r.   
godz. 18.00 (2D) i 20.30 (2D)   

9-13.03.2018 r.   
godz. 20.30 (2D)   

(2D, napisy) (2D)

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

Składniki na krem: 1 litr 
mleka, 2 żółtka, 3 pełne łyż-
ki mąki pszennej, 3 pełne łyż-
ki mąki ziemniaczanej, 1/2 
szklanki cukru, 200 g masła.
Składniki na ciasto: 400 
g herbatników, 1 puszka ok. 
500 g masy krówkowej, 3 - 4 
banany, 1/4 cytryny, 500 ml 
śmietanki kremówki 36% (b. 
zimnej), 4 łyżki cukru pudru.

Biuro Bezpłatnych Porad
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)

„Więzień labiryntu: 
Lek na śmierć”

W  spektakularnym fina-
le epickiej sagi o  „Więźniu la-
biryntu” Thomas staje na cze-
le grupy zbiegłych Streferów, 
którzy wyruszają z  ostateczną 
misją. Jeśli chcą ocalić swych 
przyjaciół, muszą wkraść się do 
legendarnego Ostatniego Mia-
sta – kontrolowanego przez 
dreszcz labiryntu, który kry-
je w  sobie najniebezpieczniej-
szą z  dotychczasowych puła-
pek. Ci, którzy wyjdą z niej ży-
wi, poznają odpowiedzi na py-
tania, które Streferzy zadają so-
bie od chwili, gdy znaleźli się 
w pierwszym labiryncie.
PREMIERA!
„Kobiety mafii”

Twórca superhitów „Pitbull” 
i  „Botoks”, Patryk Vega, ude-
rza ponownie! „Kobiety mafii” 
– nowe dzieło jednego z najpo-

pularniejszych współczesnych 
polskich reżyserów, to wnikli-
we spojrzenie w  głąb Grupy 
Mokotowskiej, która była jed-
ną z  największych organizacji 
przestępczych w  Polsce. Tym 
razem jednak ukazane z  per-
spektywy kobiet – żon, córek, 
partnerek i  kochanek najgroź-
niejszych ludzi stolicy. W  do-
borowej obsadzie „Kobiet ma-
fii” pierwsze skrzypce, w  zu-
pełnie zaskakujących rolach, 
grają aktorki: Agnieszka Dy-
gant, Aleksandra Popławska, 
Olga Bołądź, Katarzyna Warn-
ke i  Julia Wieniawa. Partneru-
ją im ulubieńcy żeńskiej części 
publiczności: Piotr Stramow-
ski, Tomasz Oświeciński i  Se-
bastian Fabijański oraz praw-
dziwe ikony dużego ekranu: 
Bogusław Linda, Olaf Luba-
szenko i Janusz Chabior.


