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W numerze
Odsłonięcie
pomnika

W Działoszynie dokonano odsłonięcia pomnika błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

str. 3

Mądre sówki
dzieciom

Festyn z okazji Dnia Dziecka
„Mądre sówki dzieciom” zorganizowany głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym.

str. 7

Międzynarodowa
zabawa

Międzynarodowy Jarmark
Ludowy- Festyn Trzech
Państw. Podczas imprezy
nie zabrakło atrakcji.

str. 10

Złote Gody

Turniej Rad Osiedlowych
Już po raz drugi puchar wywalczyła
drużyna Rady Osiedlowej nr 4

str. 15

Państwo: Czajkowscy, Dec,
Kamińscy oraz Wasilewscy
zostali udekorowani
medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie.

str. 19

15.00 – 16.00
Jerzy Wiśniewski
Krzysztof Gnacy
16.00 – 16.30
Tomasz Korniak
16.30 – 17.00
Wincenty Szyrwiel

Wtorek
13.00 – 14.00
Dorota Bojakowska
Filip Barbachowski
14.00 – 15.00
Krzysztof Peremicki
15.00 – 16.00
Patryk Stefaniak
Katarzyna Piestrzyńska – Fudali
Andrzej Lipko

Środa
14.00 – 15.00
Tomasz Froński
Piotr Ernest
14.30 - 15.30
Zbigniew Szatkowski
15.00 – 15.30
Marek Sobieski
Andrzej Lipko
Filip Barbachowski
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
14.00 – 15.00
Henryk Komarnicki
15.00 – 16.00
Wojciech Dżoga
Jolanta Krauze
Jerzy Wojciechowski

Absolutorium
udzielone
15 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia odbyła się kolejna
sesja rady. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia za 2011r.
Skarbnik Gminy Bogumiła
Wysocka omówiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2011
rok.

Obrady Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Kolejna Sesja
22 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni odbyła się kolejna sesja rady. W planie obrad znalazły się m. in. punkty dotyczące:
zmian w budżecie; zamiany nieruchomości; dzierżaw, a także jedna z najważniejszych uchwał w sprawie połączenia Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni z Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki
Zdrowotnej w Zgorzelcu.
Sesja rozpoczęła się od wyróżnienia przez samorząd artystów z zespołu Tax Free. W dalszej części sesji radni podjęli uchwały dotyczące, zmian
w budżecie, wprowadzono zamiany nieruchomości, uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością
Elektrowni Turów, a także podjęto uchwałę o założeniu publicznego gimnazjum i publicz-

Piątek
12.00 – 13.00
Marek Marczak
13.00 – 14.00
Artur Oliasz
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.

W Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni,

w sprawie skarg
i wniosków
mieszkańców, przyjmują:
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz
Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Jerzy Stachyra w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 17.00 w budynku
przy ul. Daszyńskiego 1
(I piętro, pokój nr 15)
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 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.
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Radni podczas prac w komisjach problemowych obradowali i przyjęli powyższe sprawozdania. Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Jerzy
Wiśniewski, w trakcie dysku-

Fot. UMiG Bogatynia

Poniedziałek

Najważniejsza sesja w roku

sji szczegółowo omówił zakres
kontroli
przeprowadzonych
przez komisję.

nia sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2011r.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogaty-

Sesja zakończyła się udzieleniem przez radę absolutorium
dla burmistrza wynikiem 14
głów za i 2 przeciw.

wadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi, jeśli miałaby nastąpić konsolidacja, konieczne jest podjęcie tej uchwały. Po krótkiej dyskusji uchwała intencyjna została podjęta
przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia.

siaj noszą nazwę „Darczyńców
Bogatyni”.

W trakcie sesji radni podjęli także uchwałę o nadaniu nazwy mostowi i parkowi przy ul.
Armii Czerwonej, które od dzi-

Jednogłośnie zapadła decyzja
w sprawie 434 uchwał dotyczących nadania honorowego
wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Bogatynia”, dla darczyńców,
wolontariuszy i wielu innych
osób które pomogły naszemu
miastu po powodzi z 2010r.
Sesja zakończył się interpelacjami i zapytaniami radnych.

nego zespołu szkół w Trzcińcu.
Jednym z punktów było podjęcie przez radnych uchwały intencyjnej w sprawie połączenia
szpitala w Bogatyni z placówką w Zgorzelcu. Zastępca Burmistrza Jerzy Stachyra poinformował radnych, iż aby móc
rozpocząć rozmowy dotyczące
połączenia, przejęcia mienia,
spraw pracowniczych oraz zasad i odpowiedzialności za te
zobowiązania, a także przepro-

Fot. UMiG Bogatynia

VI kadencji Rady Gminy
i Miasta Bogatynia

Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Spotkanie z przedsiębiorcami
6 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbyło się spotkanie poświęcone „Wspieraniu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości” zorganizowane przez Karkonoską
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Podczas spotkania Organizatorzy przedstawili informacje
na temat funduszu pożyczkowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. Oferta, jaką przedstawili Organizatorzy skierowana
jest do mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.
Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu
wsparcia MSP budowanego
w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. Gospodarki w ramach realizacji polityki

rządu wobec MSP. Instrument
wsparcia w postaci pożyczek
dla MSP współfinansowany
jest ze środków budżetu państwa. Pożyczki mają charakter obrotowy i inwestycyjny. Ze
środków pożyczki mogą być finansowane: zakupy środków
trwałych, maszyn i urządzeń,
towarów handlowych, materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, koszty remontów i modernizacji lokali użytkowych, koszty zakupu
gruntów i nieruchomości, inne
uzasadnione koszty działalności. Ze środków pochodzących
z pożyczki nie mogą być finan-

sowane wydatki o charakterze
konsumpcyjnym.
Maksymalna kwota pożyczki
wynosi 120.000,00 zł, a maksymalny okres spłaty to 5 lat.
Oprocentowanie 5,91%-8,91%
uzależnione jest od stopy referencyjnej, której podstawą jest
tzw. stopa bazowa (określona
w Komunikacie KE), obowią-

zująca w dniu udzielenia pożyczki, powiększona o marżę, a prowizja w wysokości 1%3% potrącana jest jednorazowo
przy wypłacie pożyczki.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele bogatyńskich stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców z naszej
gminy.

Bogatyńscy przedsiębiorcy podczas konferencji.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. UMiG Bogatynia

Dyżury
radnych

40. rocznica mszy prymicyjnej ks. Popiełuszki

Odsłonięcie
pomnika

„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni
milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy
inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni
mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.
Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.
Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą”
Ks. Jerzy Popiełuszko

W czerwcu minęło 40 lat od
mszy prymicyjnej, którą odprawił ksiądz Popiełuszko właśnie w Działoszynie. Pomnik
księdza jest pierwszym w Diecezji Legnickiej. Dwa lata temu
została tu odsłonięta tablica
pamiątkowa. Proboszcz parafii
ks. kan. Ryszard Kulpa sprowadził do kościoła relikwie błogosławionego.

zaproszonych gości oraz mieszkańcy, którzy byli inicjatorami
powstania pomnika. Po mszy
św. zebrani wysłuchali przemówień. Franciszek Kopeć podkreślił, iż ks. Jerzy był niezwykle silnym człowiekiem, a jego siła polegała na wierze, wychowaniu, dążeniu do prawdy

i sprawiedliwości. Burmistrz
Andrzej Grzmielewicz wspominał ks. Jerzego Popiełuszkę „jako człowieka o niezwykłej charyzmie, ks. Jerzy podczas swoich kazań zawsze nazywał dobro dobrem, zło złem,
kłamstwo kłamstwem, a prawdę prawdą.

Fot. UMiG Bogatynia

Kod QR do linku video

Msza św. poprzedzająca odsłonięcie pomnika

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. UMiG Bogatynia

W uroczystości uczestniczyli:
Biskup Legnicki wraz z księżmi Dekanatu Bogatyńskiego,
Solidarność Regionu Jeleniogórskiego, przedstawiciele samorządu wraz z burmistrzem
Andrzejem Grzmielewiczem,
starosta Artur Bieliński, wielu

Fot. UMiG Bogatynia

W niedzielę 17 czerwca w Działoszynie odbyło się odsłonięcie
pomnika błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. pod
przewodnictwem ks. Biskupa
Stefana Cichego.

w w w.bogat ynia.pl
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Kolejna ważna inwestycja

Przebudowa
ulicy Puszkina

zmianie na początkowym odcinku, nową geometrię otrzymały krawężniki oraz wyznaczone zjazdy i chodniki. Skrzyżowanie ulicy Puszkina z ulicą
Opolowską zostanie przebudowane poprzez poszerzenie pasa drogowego na początkowym
odcinku ulicy Puszkina. Z powodu niedostatecznej szerokości pasa drogowego nie przewidziano terenów zielonych.
Wykonawcą zadania wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został Zakład Budowlano

– Remontowy „Bud-Rem” Anna Kurpińska z Bogatyni, który
za cenę ofertową brutto ponad
1 milion złotych przeprowadzi
inwestycję. Wykonawca zgodnie z umową ma 240 dni kalendarzowych, począwszy od dnia
przekazania placu budowy tj.
1 marca 2012 roku na realizację
zadania. Jednak według zapowiedzi wykonawcy planowany
termin zakończenia inwestycji nastąpi już pod koniec lipca
2012 roku.

Fot. UMiG Bogatynia

Już wkrótce mieszkańcy ulicy Puszkina odetchną z ulgą. Błoto, koleiny i kałuże to już przeszłość. Właśnie dobiega końca przebudowa ulicy Puszkina. To bardzo ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców
inwestycja polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni
jezdni, chodników i zajazdów z ulicy na poszczególne działki z kostki
betonowej brukowej. Układ komunikacyjny ulicy Puszkina nie ulegnie
zmianie. Ulica pozostanie w klasie D – droga dojazdowa.

Przebudowa obejmuje odcinek
od skrzyżowania z ulicą Opolowską do końca istniejącej nowej zabudowy w kierunku południowym. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostało oświetlenie ulicy wraz z kanalizacją teletechniczną i nowe
odwodnienie powierzchniowe
ulicy. Dodatkowo odtworzono
odcinek kanalizacji deszczowej od ogródków działkowych
„Marzenie” do ulicy Puszkina
oraz odczepy wodno-kanalizacyjne do nieuzbrojonych działek. Istniejąca jezdnia uległa

Świetlica
w Krzewinie

Założenie
remizy śródpolnej

Już niedługo zakończą się prace zmierzające do uruchomienia odnowionej świetlicy wiejskiej w Krzewinie.

Postępujący proces dewastacji środowiska naturalnego oraz ingerencja człowieka ma ogromny wpływ na zanikanie z naszego krajobrazu ekosystemów polnych. Powstrzymać ten proces mogą działania zmierzające do próby odbudowania naturalnego ekosystemu
poprzez stworzenie remiz śródpolnych, których utworzenie polega
na nasadzeniu drzew i krzewów.

Według zapewnień wykonawcy robót lokalna społeczność
tej niewielkiej wsi jaką jest
Krzewina z odnowionej świetlicy będzie mogła korzystać
już we wrześniu. Teraz trwają
prace polegające na dostosowaniu obiektu do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Świetlica będzie służyć mieszkańcom
Krzewiny jako miejsce spotkań, umożliwi integrację oraz
organizowanie imprez okolicznościowych.

W budynku wykonano nową:
instalację centralnego ogrzewania, elewację zewnętrzną,
wybudowano kominek, wydzielono kuchnię. Aby sprostać
oczekiwaniom i potrzebom
mieszkańców obiekt doposażony zostanie także w sprzęt niezbędny do organizowania spotkań, wieczorków a także stworzone zostanie pomieszczenie
do ćwiczeń fitness, sala telewizyjna oraz stanowiska z dostępem do internetu.

Na wniosek Koła Łowieckiego
“Diana” dzięki staraniom Wydziału Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni opracowano projekt dofinansowania ochrony
przyrody poprzez utworzenie
remizy śródpolnej. Gmina Bogatynia podpisała umowę na
dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzecz-

pospolita Polska 2007-2013
pod nazwą „Ożywić ekosys-

tem – założenie remizy śródpolnej w Bogatyni”. Projekt
ma na celu odbudowanie naturalnego ekosystemu poprzez
nasadzanie drzew i krzewów,
oraz uświadomienie młodzieży szkolnej i ludziom z terenu
pogranicza Polsko – Czeskiego
znaczenia ekologii.
Projekt będzie realizowany
przez myśliwych z Koła Łowieckiego „ Diana” i MS Mlynice, ponieważ zakładanie remizy śródpolnej musi odbywać
się w ścisłym porozumieniu
z kołami łowieckimi zgodnie
z harmonogramem rzeczowym
zadania.

Nasadzone drzewa i krzewy w niedalekiej przyszłości stanowić będą
ostoję dla drobnej zwierzyny.

B U R M I S T R Z M I A S TA I G M I N Y B O G AT Y N I A

Świetlica wiejska w Krzewinie.
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Fot. UMiG Bogatynia

Wszystkim Ojcom w dniu ich święta składam serdeczne życzenia
zdrowia, mężnego serca i radości towarzyszącej trudom
ojcostwa. Życzę mądrości i cierpliwości do dzieci gdy są małe,
wsparcia i szacunku ze strony dzieci dorosłych
oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych razem.

23 czerwca

w w w.bogat ynia.pl

Fot. UMiG Bogatynia

Ożywić ekosystem

Kod QR do linku video

Oczekiwania i potrzeby mieszkańców

VIII Dolnośląski Konkurs Plastikowych i Kartonowych Modeli Redukcyjnych

Mistrzostwa modelarzy

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, udział wzięli
w nim również zagraniczni są-

siedzi z Liberca, co podniosło
rangę imprezy.
Pieczę nad konkursem sprawowali: Sławomir Radzikowski z Wrocławia oraz Jan Warakomski z Bogatyni.
Eksponowane były modele kartonowe i plastikowe, m.in.: modele statków, okrętów, samolotów, śmigłowców. A także budowle, figurki, pojazdy gąsienicowe, kołowe, szynowe oraz rakiety.
Wiele imponujących miejsc

Jacek Małkowski, Wiesław Zielewski, Jerzy Stachyra, Artur
Stańczyk, Mieczysław Kozłowski, Jacek Minich, Damian Sosnowski, Marek Purgacz, Mateusz Fiedeń, a także Bartosz Kozłowski, Zbigniew Staszyński
oraz Jakub Twardowski.

Fot. UMiG Bogatynia

W tegorocznym konkursie
udział wzięło 82 zawodników
z 12 klubów. W tym 34 seniorów, 20 juniorów oraz 28 młodzików, którzy zaprezentowali efekty swojej pracy. Łącznie wystawiono 201 modeli,
w tym 57 modeli kartonowych,
143 modeli plastikowych oraz
1 model z metalu. Swoje prace
wystawili również modelarze
z bogatyńskiego klubu „Iskra”.

zdobyli zawodnicy z Bogatyńskiego Klubu „Iskra, m.in.:

Przydzielono również nagrody
specjalne, Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia za
najlepszy model konkursu powędrował do Marcina Matejko
- IPMS Polska.
Cały konkurs został przeprowadzony w bardzo miłej atmosferze.

Fot. UMiG Bogatynia

W dniach 16-17 czerwca 2012 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury już po
raz ósmy zmagali się najlepsi modelarze z Dolnego Śląska. Był to VIII
Dolnośląski Konkurs Plastikowych i Kartonowych Modeli Redukcyjnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Wędkarski Klub Sportowy „Kormoran”

LKS „Pogoń” Markocice

Zakończenie
sezonu ligowego

Mistrzostwa Świata
w połowie ryb
drapieżnych

22 czerwca działacze, trenerzy i zawodnicy „Pogoni Markocice”
wraz z bliskimi świętowali zakończenie sezonu ligowego 2011/2012.
Uroczystość rozpoczął Marek
Gorczyca prezes LKS „Pogoń”
Markocice, który podsumował miniony sezon, podziękował zawodnikom, działaczom
oraz osobom zaangażowanym
w rozwój oraz funkcjonowanie
klubu.

Świetna atmosfera, dobra zabawa w gronie znajomych, przyjaciół i bliskich jest z pewnością dobrą okazją do integracji
i polepszania stosunków panujących w drużynie. W ramach
spotkania został rozegrany
mecz pomiędzy reprezentantami Pogoni Markocice, a burmistrzem i sekretarzem, którzy
stanęli po drugiej stronie stołu.

Fot. PZW Kormoran

Tego typu spotkania mają wynagrodzić najbliższym zawodników weekendy spędzone oddzielnie. Piłkarze w ramach
podziękowań za wyrozumiałość i wsparcie obdarowali panie drobnym symbolicznym
prezentem. Pogoń zakończyła sezon na dobrym 4 miej-

scu. Kilku wyróżniających się
zawodników i działaczy zostało nagrodzonych przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia
a każdy z zawodników otrzymał upominek.

tablice z nazwami państw startujących w mistrzostwach. Po
treningu rozpoczęły się właściwe zawody. Pierwsza tura, która pokazała, że ekipy z Rosji,
Czech, Słowacji, Włoch i Białorusi są bardzo dobrze przygotowane do zawodów. Ostatecznie pierwszą turę ekipa polska
zakończyła na zasłużonym 8
miejscu. Natomiast indywidu-

Drugiego dnia w dalszym ciągu rewelacyjnie łowili Czesi,
Rosjanie i Słowacy. Polska drużyna próbowała nadrobić straty, jednak udało się to jedynie Sebastianowi Mazurowi,
który wędkował rewelacyjnie
i zakończył dzień wygrywając
w sektorze przewagą 7 punktów. Ostatecznie drużyna polska awansowała na 5 miejsce,
a wspaniała postawa Sebastiana Mazura dała mu indywidualne 3 miejsce.

Kod QR do linku video

Mistrzostwa rozpoczęły się
na placu ratuszowym w Jeleniej Górze, uroczystym przywitaniem drużyn narodowych,
przybyłych gości oraz mieszkańców miasta. Młodzieżowcy ze szkółek wędkarskich naszego koła otrzymali zadanie
wprowadzenia na plac ratuszowy ekip narodowych jako tzw.
„dziecięca eskorta”, trzymając

alnie Sebastian Mazur zajął 6
miejsce.

Fot. UMiG Bogatynia

W dniach 23-26 maja br. w Jeleniej Górze odbyły się Mistrzostwa
Świata w połowie ryb drapieżnych na rzece Bóbr. Organizatorem
był Polski Związek Wędkarski w Jeleniej Górze, który powierzył obowiązki organizacji mistrzostw Zbigniewowi Bogackiemu i Joannie
Spychala. W Mistrzostwach udział wzięła sekcja młodzieżowa naszego Koła oraz członkowie, których powołano na sędziów.

w w w.bogat ynia.pl
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Zabawa i uśmiech w Dniu Dziecka

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. UMiG Bogatynia

Dzień Talentu w „Trójce”

Fot. UMiG Bogatynia

lekcjach. Zwyczajem stało się,
iż 1 czerwca wszystkie dzieci
świętują wraz z nauczycielami.
W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
w sali gimnastycznej tego dnia

Fot. UMiG Bogatynia

W to radosne święto wszystkie dzieci oczekują na prezenty od najbliższych. Najważniejsza jest wtedy zabawa
i uśmiech. Tego dnia w szkole nie ma mowy o tradycyjnych

miał miejsce program artystyczny w wykonaniu uczniów.
Mogliśmy oglądać występy taneczne, słuchać gry na instrumentach oraz podziwiać wiele

o gminie. Wszystkie występy były imponujące i spotkały się z wielkim zainteresowaniem publiczności. Na zakończenie uczniowie szkoły otrzymali od burmistrza Andrzeja
Grzmielewicza słodki poczęstunek. Dzień był pełen śmiechu i radości. Wszyscy doskonale się bawili.

Kod QR do linku video

Dzień Dziecka w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni okazał się także szkolnym Dniem Talentu. Już po raz kolejny
uczniowie zaprezentowali rówieśnikom, nauczycielom i rodzicom
swoje umiejętności, zainteresowania i pasje.

innych prezentowanych przez
uczniów talentów. Nie zabrakło również grupy recytującej wiersz Tuwima. Poza tym
w klasach uczniowie prezentowali doświadczenia chemiczne.
W ramach Dnia Talentu można było oglądać wystawy, różnego rodzaju ekspozycje oraz
przybliżyć sobie wiadomości

9 Europamarathon Görlitz-Zgorzelec

1 czerwca 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju po raz 4 świętowano „Dzień Szkoły
bez Przemocy”. W tym roku był on połączony z obchodami Światowego Dnia Dziecka.
że międzyklasowy konkurs na
transparent sportowy. Całości
towarzyszył program artystyczny przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem mgr Sylwii Bochno-Opanowskiej. Uczniowie obejrzeli
przedstawienie ukazujące problem agresji wśród dzieci, wysłuchali wiesza pt. „Zły humorek”
oraz piosenki R. Rynkowskiego „Wznieś serce nad zło” w wykonaniu naszych uczniów. Zaprezentowany został także, wypracowany wcześniej na zajęciach

Fot. Picasa

Hasło tegorocznej akcji brzmiało: „Kibicujemy fair play”, dlatego impreza miała charakter festynu sportowego. Jak co roku
cała społeczność szkolna ubrana była na czerwono, a dekorację szkoły dopełniały czerwone balony. Dzień ten rozpoczął
się uroczystym apelem, podczas
którego ogłoszono wyniki wyborów Szkolnego Króla i Królowej Uprzejmości. W tym roku
„uprzejmą parą królewską” zostali: Adrianna Wysocka i Szymon Ligęza. Rozstrzygnięto tak-
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warsztatowych, prowadzonych
przez pedagoga „Szkolny Kodeks Przeciwko Przemocy”.
Po apelu rozpoczęła się najbardziej oczekiwana przez dzieci
część dnia – zabawy. Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych w szkole czekało na
nich szereg atrakcji: konkurencje sportowe, zajęcia warsztatowe „Fotodrapanko”, aerobik,
pokaz sztuki samoobrony, wykonywanie kwiatów, malowanie twarzy i modelowanie włosów, mierzenie ciśnienia i poziomu cukru, mecz piłki siatkowej
dla wszystkich chętnych, malowanie wspólnego obrazu, słodki
poczęstunek. Podsumowaniem
całości imprezy była pyszna grochówka i losowanie nagród za
udział w zawodach sportowych.
Wszystkim osobom, które jako
wolontariusze włączyli się w organizację tego dnia w imieniu
całej społeczności szkolnej gorąco dziękujemy. Za organizację
obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy odpowiedzialne były: mgr
Agnieszka Purzycka i mgr Małgorzata Kostuch-Urbańska.

Daniel Barczak
najlepszy!
Daniel Barczak został zwycięzcą tegorocznego 9 Europamarathon
Görlitz-Zgorzelec e.V. w kategorii jazdy na wózku inwalidzkim, który
odbył się 3 czerwca 2012 r.
Sukces Daniela był poprzedzony wielomiesięcznymi treningami, przemierzał długie dystanse ulicami Bogatyni i jej
okolic, trenował również na
stadionie przy ulicy Białogórskiej. Po treningach przyjeżdżał do Pracowni Integracyjnej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie odpoczywał i dzielił
się sukcesami z przyjaciółmi.
Daniel jest sportowcem, pokonującym własne ograniczenia,
człowiekiem pogodnym, pełnym woli walki, ambitnym. Po
krótkim odpoczynku rozpoczął treningi, które mają na celu podtrzymanie kondycji i po-
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Daniel
Barczak
na mecie.

Fot. BOK

Szkoła bez przemocy

Fot. Joerg Stephan

Bezpieczne dzieci

bicie własnego rekordu, który
wynosi ponad 42 km w czasie
2 godziny 29 minut 3 sekundy. Składamy gorące gratulacje,
wspierając z całego serca życzymy dalszych sukcesów.

Dzieci aktywnie spędziły swoje święto

Mądre sówki dzieciom

Quiz wiedzy o Bogatyni

Bogatynia
dawniej i dziś
Quiz tradycyjnie przybrał formę testu i prezentacji multimedialnej
i odbył się 21 i 22 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Konkurs
ten ma kilkunastoletnią tradycję i spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, a także nauczycieli. Jest on jednym z ogniw mobilizujących do poszerzania wiedzy o Bogatyni i jej
okolicach.
największego skupiska domów
przysłupowych, określana jest
mianem „Stolicy Domów Przysłupowych”.
Różnorodność
materiałów, a w ślad za tym
również rzemieślników, elementy zdobnicze, zmiany zachodzące w tego rodzaju budownictwie oraz ich przyczyny,
różne typy domów przysłupowych z uwagi na prowadzoną
działalność, wykonywaną pracę ich właścicieli… To cenne
informacje, które jako miesz-

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Celem przyświecającym organizacji quizu jest poszerzanie
horyzontów wiedzy, poszukiwanie ciekawostek historycznych, zgłębianie tajników życia społeczno-gospodarczego,
politycznego oraz kulturalnego Miasta i Gminy Bogatynia.
Z uwagi na organizowane Dni
Otwarte Domów Przysłupowych tegoroczny quiz wzbogacony został o kolejne tematyczne wyzwanie „Domy przysłupowe”. Bogatynia, jako miejsce

Fot. UMiG Bogatynia

Opiekunowie dzieci otrzymali serdeczne gratulacje za
wspaniałe, profesjonalne przygotowanie dzieci do festiwalu. Dzięki dużemu zaangażowaniu bogatyńskiej KLANZY wachlarz atrakcji był bardzo szeroki m.in. malowanie
twarzy, kreatywne balony, maski, figurki gipsowe, korale dla
mamy, gry i zabawy logiczne,
tańce integracyjne. Usłyszeliśmy kilka utworów w wykonaniu zespołu „Ambaras”. Dzieci miały również okazję obejrzeć spektakl teatralny pt. „Dobro i zło” w wykonaniu wychowanków DPS z Opolna Zdroju
oraz zobaczyć wspaniały popis
tekwondo, jak również pokaz
Strongmenów.

Fot. UMiG Bogatynia

oraz zaproszonych gości. Punktem otwarcia festynu był III Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,
który rozpoczęły występy dzieci ze Szkoły Muzycznej w Bogatyni. Festiwal był nie tylko okazją zaprezentowania umiejętności wokalnych i językowych, ale
również okazją do zabawy, wymiany doświadczeń z rówieśnikami. Podczas występów mieliśmy możliwość usłyszeć utwory w różnych językach: angiel-

Fot. UMiG Bogatynia

Celem imprezy było uatrakcyjnienie „Dnia Dziecka” oraz zebranie funduszy na doposażenie ogrodu przedszkolnego,
z którego korzystać będą mogły
w okresie wakacyjnym wszystkie dzieci w wieku przedszkolno- żłobkowym oraz uczniowie
klas I – III. Ten szczególny dzień
dla wszystkich dzieci oficjalnie
otworzyła Pani Dyrektor Violetta Chafieha, która serdecznie powitała wszystkie dzieci

skim, niemieckim, francuskim
i hiszpańskim w wykonaniu
dzieci z różnych przedszkoli.
Wszyscy mali artyści otrzymali piękne nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz gorące brawa
za dostarczenie wielu niezapomnianych wrażeń.

stynie umilały także przejażdżki na koniku i kucyku, rodzice
zaś mogli wziąć udział w licytacji piłek koszykarskich z autografami zawodników „Turów
Zgorzelec” oraz innych gadżetów. Podczas trwania imprezy
można było korzystać ze stoiska gastronomicznego. Niesłychanie wielkim powodze-

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zamki dmuchane oraz
pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Porajowa. Czas na fekańcy winniśmy znać, popularyzować oraz utrwalać wśród
dzieci i młodzieży, ale również wśród dorosłych mieszkańców, promując jednocześnie dziedzictwo kulturowe naszego regionu, a zarazem Miasto i Gminę Bogatynia. Quiz
wiedzy o Bogatyni „Bogatynia
dawniej i dziś” organizowany
jest przez Bogatyński Ośrodek
Kultury, zaś współorganizatorami są Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Bogatynia oraz
Rada Osiedla nr 1. W konkursie wzięło udział 40 uczestników. Laureaci testu otrzymali książki, a także dyplomy za
zajęcie miejsc oraz za zdobycie wyróżnień, zaś nagrodzeni w kategorii prezentacje multimedialne odebrali, zróżnicowane co do zawartości, „zestawy kibica”, czyli gadżety
związane z Euro 2012. Wszyscy uczestnicy otrzymali również dyplomy za udział i słodki upominek. Nagrody ufundowane zostały przez: Bibliotekę Publiczną MiG Bogatynia
im. Polskich Noblistów, Radę
Osiedla nr 1 w Bogatyni oraz
Bogatyński Ośrodek Kultury.
Wszystkie nagrody wręczone
zostały 27 maja br. na Bulwarze
Łużyckim (ul. Waryńskiego)
podczas Dni Otwartych Domów Przysłupowych „Kraina
Domów Przysłupowych”. Lista
poszczególnych Laureatów na
www.bok.art.pl. Gratulujemy!

niem cieszyła się czekoladowa fontanna, która oczarowała wszystkich zapachem i smakiem płynącej kaskadami
wybornej czekolady.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do uświetnienia
naszego festynu, bez wsparcia
których nasza impreza nie mogłaby się odbyć.

Bogatyńscy sportowcy zostali wyróżnieni

Stypendia
i nagrody sportowe
6 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbyło się uroczyste wręczenie nagród i stypendiów sportowcom
z rąk burmistrza Andrzeja Grzmielewicza. Wyróżniono sportowców,
którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
bądź przyczyniają się do ich uzyskiwania.
Nagrody i stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 9 maja 2011 roku.
W tym roku przyznano nagrody 29 sportowcom na kwotę 23
tysięcy złotych, natomiast stypendia otrzymało 29 sportow-

ców na kwotę 53 tysięcy złotych. Wysokość stypendiów
zależała od osiągniętych przez
zawodników wyników w obrębie poszczególnych klubów
sportowych (dyscyplin sportowych).

Fot. UMiG Bogatynia

W piątek 1 czerwca br. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej w Bogatyni odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka pt.
„Mądre sówki dzieciom”. Impreza została zorganizowana przez Radę Rodziców wraz z dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 4 dla
całej społeczności bogatyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci w wieku przedszkolnym.

w w w.bogat ynia.pl
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Historie
rodzinne
zachować wspomnienia

„Życie moje było
trudne, ale ciekawe”
Janusz Korczak

Dziej rodziny Kamińskich

O

ciężkich czasach powojennych, bolesnych przeżyciach z dzieciństwa, trudnych doświadczeniach i samotności spowodowanej brakiem rodziców opowiadają państwo Celina i Grzegorz Kamińscy, którzy w latach 60-tych ubiegłego stulecia, jako bardzo młodzi
ludzie przyjechali do Bogatyni w poszukiwaniu lepszego życia. To
wspomnienia i fakty, które szczególnie zapadły w ich pamięć i serca.
„Przyszłam na świat w 1943
roku jako kolejne dziecko
w niezamożnej rodzinie na
Białorusi. Kiedyś były to ziemie polskie. Rodzice, w obawie przed okupantem, przenieśli się z Hajnówki do niewielkiej wsi koło Grodna. Tam
przetrwali do roku 1945, kiedy
to z maleńkimi dziećmi z białoruskich lasów przyjechali w zielonogórskie i osiedlili
się we wsi Węgrzyniec, obecnie Węgrzynice. Objęli poniemieckie, zniszczone 7,5 hektarowe gospodarstwo. Ziemia
była marna, nie wyrabiając
planu ciągle nękani byli przez
poborców i komorników. Była wielka bieda. Ojciec serdeczny, wesoły człowiek miał
do nas dzieci dużo cierpliwości. Z mamą było inaczej, była bardziej stanowcza, czasami nawet surowa, ale wynikało to z tego, że miała na głowie cały dom. Nieraz uciekała
przed komornikiem zostawia-

Państwo Kamińscy podczas
uroczystości odnowienia
przysięgi małżeńskiej.
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jąc nas samych. Na szczęście
w niedługim czasie po wojnie
odnalazł się brat mamy. Okazało się, że mieszka w niedaleko oddalonym Kożuchowie.
Aby choć trochę ulżyć rodzicom, zabrał do siebie najpierw
mnie, a potem przeprowadziła się do Kożuchowa cała moja rodzina. Tam trochę odżyliśmy, ale i tak było ciężko. Nie
mogłam nawet iść do szkoły,
bo rodziców nie stać było na
internat. Pracowałam od najmłodszych lat. Już jako 14 latka bawiłam dzieci, później
pracowałam w zakładach zajmujących się przetwórstwem
owoców. Czas płynął. Odnajdywali się pozostali członkowie rodziny, zarówno ze strony mamy, jak i ojca. Zachęcony ogłoszeniami o pracy przy
budowie kopalni i elektrowni
mój brat podjął decyzję o wyjeździe do Bogatyni. Tuż za
nim, jako 17 –latka, przyjechałam ja, a za parę miesięcy reszta naszej rodziny. Zamieszkaliśmy przy ulicy Krakowskiej.

Był 1960 rok. Poszłam do pracy. Wtedy jeszcze nie myślałam, że zostanę tu przez tyle
lat.” – wspomina dziś pani Celina.

Parę pożółkłych
fotografii
Pan Grzegorz urodził się
w Łodzi w 1940 roku. Nigdy
na oczy nie widział swojego
ojca, którego na roboty wywieźli Niemcy. Mama została
całkiem sama. Aby wyżywić
i utrzymać przy życiu siebie
i maleńkie dziecko imała się
różnych zajęć. Podczas jednej
z łapanek została wywieziona do obozu w Radogoszczy
koło Łodzi. Pan Grzegorz został całkiem sam, miał może 2
lub 3 latka. Tego pan Grzegorz
nie wie dokładnie. Rodziców
zna tylko z paru zdjęć. Ojciec
nigdy się nie odnalazł. Dziś
pan Grzegorz zastanawia się,
czy może nie zginął on gdzieś
podczas ucieczki. Przygarnięty wówczas został przez siostrę

Fot. UMiG Bogatynia

Wojenna zawierucha

ojca, u której na wsi spędził
jakiś czas. Mama, w 1945 roku, po oswobodzeniu z obozu,
bardzo wycieńczona wkrótce zmarła. Mały Grześ trafił do pogotowia opiekuńczego, potem do kolejnych palcówek zajmujących się sierotami.
Teraz jego najbliższą rodziną
byli wychowankowie domów
dziecka, z którymi w tak samo okrutny sposób obszedł się
los. „Nie było to dzieciństwo,
o którym marzą dzieci. Każdy
musiał się troszczyć o siebie.
W tamtych czasach za pójście
do kościoła nie dostawało się
jedzenia. A jak przywozili gorący chleb z pobliskiej piekarni, to tak szybko chowaliśmy
go za koszule, że parzyliśmy
sobie brzuchy. Wiele razy pozostawaliśmy o suchym chlebie i wodzie za drobne dziecinne wygłupy. Takie kary za złe
zachowanie to była codzienność. Skończyłem podstawówkę. Ze względu na zdolności
artystyczne - zamiłowanie do
muzyki i rysunku – choć byłem samoukiem, zdawałem do
szkoły, gdzie mógłbym doskonalić swoje umiejętności. Niestety nie dostałem się do niej.
Poszedłem więc do „górnika”.
Skończył się wtedy czas tułaczki po sierocińcach” – dodaje z głębokim wzruszeniem
pan Grzegorz.

Zdany tylko
i wyłącznie na siebie
„Podjąłem pracę w kopalni
dołowej w Katowicach. Niewiele nam tam dawali zarobić.
Mieszkałem w hotelu robotniczym. Na kawalerskie życie jakoś wystarczało, ale było tam
bardzo niebezpiecznie. Pewnego dnia osunęła się ziemia.
Tak tąpnęło, że ledwo z kolegami uszliśmy z życiem. Najadłem się strachu co niemiara.
Po 9 miesiącach pracy pod ziemią powiedziałem dość. Nie
wiedząc, co robić dalej, postanowiłem odwiedzić siostrę mojego ojca. Od niej dowiedziałem się, że mój daleki kuzyn pracuje na ziemiach
zachodnich, że można tam ła-
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twiej dostać pracę. W Łodzi
nie mogłem się zatrudnić, bo
chociaż to moje rodzinne miasto, nie dostałem tam meldunku. W tamtych czasach to była przeszkoda nie do pokonania. Meldunek to była podstawa. Mogłem tam być kreślarzem. Byłem jednak zmuszony
wyjechać na ziemie zachodnie, tylko tam miałem punkt
zaczepienia. I tak w roku 1960
przyjechałem do Bogatyni,
gdzie zamieszkałem przy ulicy Kościuszki 8. Tam była moja jedyna daleka rodzina. Poszedłem do pracy do kopalni.
Przepracowałem tam 42 lata.
Pracowałem, wielkich pieniędzy jednak się nie dorobiłem.
Różnie to bywało. Szkoliłem się, zdobywałem uprawnienia, papiery mistrzowskie.
Aż przeszedłem na zasłużoną emeryturę” - z uśmiechem
opowiada pan Grzegorz.

Chodziliśmy ze sobą
aż półtora miesiąca
Śmieją się dziś państwo Kamińscy. Był rok 1960, oboje
młodzi. Pani Celina pracowała w winiarni, a pan Grzegorz
w kopalni. Jak większość młodych, chodzili na prywatki,
potańcówki. Właśnie na jednej z nich się poznali. Pani Celina przyszła z siostrą. „Namówiła mnie: chodź, co będziesz
w domu siedziała” - śmieje się
pani Celina. Także pan Grzegorz tam poszedł i widząc panią Celinę powiedział: „O moja żona tu jest”. „Tak mnie
przywitał” - dopowiada pani
Celina. Młodzi widywali się
nieraz w Bogatyni. „Przecież
to małe miasteczko. Zawsze,
gdy chodziłam do pracy przez
park, to podrywał mnie rzucając a to jabłkami, a to mówił:
„Cześć żona”. Oczywiste, że
gdy spotkaliśmy się na prywatce, to też tak powiedział. Odprowadził mnie do domu i tak
się zaczęło. Znajomość rozpoczęliśmy w Boże Narodzenie
1961 roku, a już w lutym 1962
r. braliśmy ślub cywilny, kościelny zaś w maju. Grała nam
orkiestra wojskowa. Zamiesz-

Redakcja Biuletynu „Bogatynia”
składa państwu Kamińskim
serdeczne podziękowania za
przekazane informacje i poświęcony
czas niezbędny do opracowania
tego materiału oraz życzy
kolejnych wielu lat przeżytych
wspólnie w zdrowiu i szczęściu.

kaliśmy u rodziców przy ulicy Krakowskiej. Tam urodziły
się nasze dwie córki. Było ciasno, w dwóch pokoikach dwie
rodziny. Bardzo staraliśmy się
o własne mieszkanie” - mówi
pani Celina.

Ciasne, ale własne
„Zamieszkaliśmy w małym,
ale tylko naszym mieszkaniu przy ulicy Pocztowej. Było ciężko, ale radziliśmy sobie
dzielnie. Jak większość młodych małżeństw w tamtych
czasach, braliśmy kredyty, pożyczki. Jakoś nam się układało. Pracowaliśmy we dwójkę.
Zawsze byliśmy razem. Dzieci rosły. Uczyliśmy je odpowiedzialności, poczucia obowiązku. Po trzech latach przeprowadziliśmy się na obecne mieszkanie. Byliśmy zdani
sami na siebie. Córki powychodziły za mąż. Zostaliśmy
dziadkami. Mamy sześcioro wnucząt: trzy dziewczynki
i trzech chłopców. Właśnie zostaliśmy pradziadkami. Nasza
rodzina powiększyła się o Michałka – ślicznego prawnuczka” - mówią z ogromną czułością państwo Kamińscy.

o wizę, sprzedali samochód na
zakup biletów. Z nowiutkimi
paszportami w ręku pojechali
w daleki świat. Nie będąc już
dwudziestolatkami, bez znajomości języka, postanowili
zwiedzić, poznać daleki kraj.
„Zawsze byliśmy odważni.
Przecież do takich świat należy. Dzieci były dorosłe. Dostaliśmy urlopy okolicznościowe
w pracy. Dlaczego nie mielibyśmy zobaczyć, jak żyją inni ludzie” – mówią z uśmiechem na
ustach państwo Kamińscy.

ta książki, chodzi do biblioteki. Mają czas dla rodziny,
znajomych. Ostatnie miesiące
spędzili na przygotowaniu 50
rocznicy pożycia małżeńskiego. To wielkie święto obchodzili w maju tego roku. Złoty
Jubileusz był znakomitą okazją do odnowienia dawnych
znajomości, ale przede wszystkim do spotkania się z bliższą
i dalszą rodziną. „Powspominaliśmy, pożartowaliśmy. Były łzy wzruszenia. Prezenty.
Mnóstwo kwiatów. Śmiech,
zabawa. Rozmowom nie było
końca”- opowiadają pani Celina i Grzegorz Kamińscy.
Gratulujemy i życzymy jeszcze
wielu wspólnych lat w szczęściu i zdrowiu.

Złoci Jubilaci
Dziś państwo Kamińscy odpoczywają na zasłużonej emeryturze. Teraz mają czas na
własne przyjemności. Pan
Grzegorz jest wielkim pasjonatem wędkarstwa, często jeździ na ryby. Pani Celina czy-

Wyprawa za
wielką wodę

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą redakcją. Postaramy się przedstawić każdą ciekawą historię rodzinną. Jednocześnie informujemy, że zebrane opowiadania w wersji rozszerzonej opublikujemy w specjalnie wydanej publikacji „Historie
rodzinne – zachować wspomnienia”.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. UMiG Bogatynia

Państwo Kamińscy to ludzie
bardzo towarzyscy. Serdeczni,
przyjaźnie nastawieni do świata. Przez całe życie nawiązali wiele znajomości i przyjaźni. Dzięki jednej z nich pojechali do Kanady, gdzie na stałe wyemigrowali ich wieloletni przyjaciele. Po paru latach,
ponieważ oboje pozostawali
w stałym kontakcie, państwo
Kamińscy otrzymali zaproszenie w odwiedziny za ocean. Był 1989 rok. Pani Celina
i pan Grzegorz wystarali się
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Międzynarodowy
Jarmark Ludowy

Fot. Remigiusz Naruszewicz

mach zorganizowanego międzynarodowego turnieju piłki
nożnej dorosłych i młodzików,
w streetballu, w rajdzie rowerowym, czy też wziąć udział
w konkurencjach przygotowanych przez bogatyńskich
strongmanów. Podczas dwóch
dni imprezy, liczna grupa najmłodszych mieszkańców trójstyku świetnie się bawiła, dzięki wielu atrakcjom przygotowanym specjalnie dla nich
przez animatorów zabaw. Niezwykle barwnym zdarzeniem
były prezentacje sceniczne zespołów ludowych, które prezentowały się w niedzielne popołudnie i umilały czas mieszkańcom trójstyku. Wspólna zabawa trwała do późnego popołudnia. To był również kolejny
dzień prezentacji międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz ich wyrobów rzemieślniczych i kulinarnych.
Popołudniową gorączkę ochłodziła międzynarodowa grupa druhów Ochotniczej Straży
Pożarnej, która podczas pokazów sprawnościowych zaprezentowała nowoczesne wozy
strażackie i sprzęt pożarniczy.
Zakończenie festynu było jednocześnie przekazaniem przez
burmistrza Andrzeja Grzmielewicza Staroście Hradka n.
Nysą- Martinowi Puta pałecz-

Wieloletnia współpraca partnerska wymaga promowania
i podejmowania nowych inicjatyw pogłębiających integrację. „Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech
Państw” uprzyjemnił czas
uczestnikom i miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości rozwój procesu społecznej
komunikacji transgranicznej
zwiększy atrakcyjność turystyczną i gospodarczą Gminy
Bogatynia i wspólnego obszaru, tzw. „trójstyku”.
Projekt ”Międzynarodowy Jarmark Ludowy- Festyn Trzech
Państw” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska –Saksonia 2012-2014, przy wsparciu
Euroregionu Nysa.
W lipcu w Bogatyńskim Domu Kultury zorganizowana
zostanie wystawa, na której zaprezentowane będą fotografie
dokumentujące najciekawsze
zdarzenia z Międzynarodowego Jarmarku Ludowego - Festynu Trzech Państw. Z pewnością, wielu mieszkańców odnajdzie siebie wśród prezentowanych zdjęć.
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Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

„Międzynarodowy
Jarmark
Ludowy – Festyn Trzech
Państw” to zadanie realizowane przez Gminę Bogatynia
z udziałem partnera, którym
jest Miasto Zittau. Impreza jest
przedsięwzięciem wynikającym z długoletniej współpracy gminy Bogatynia z miastami Zittau i Hradek nad Nysą w ramach Związku Miast
„Mały Trójkąt”. Wspólnie realizowany program kulturalno-sportowy ukazał różnorodność kulturową trzech krajów i uprzyjemnił czas wszystkim uczestnikom. Podczas
dwóch wspólnie spędzonych
dni zrealizowano wiele ciekawych i innowacyjnych działań. W sobotnie, upalne popołudnie międzynarodowe grupy
dzieci i młodzieży prezentowały swoje liczne talenty sceniczne, a organizacje pozarządowe wystawiały własne wyroby rzemieślnicze i kulinarne.
Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany happening „Epokowy Park”, który
umożliwił wszystkim chętnym
wcielenie się w rolę postaci historycznych i sfotografowanie
w plenerowym studio fotograficznym. Uczestnicy festynu
zainteresowani częścią sportowo-rekreacyjną mieli okazję
współzawodniczyć m.in. w ra-

ki symbolizującej organizację
przyszłorocznego festynu.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

16 i 17 czerwca w Bogatyni odbył się Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw. Podczas dwudniowej imprezy nie zabrakło wielu atrakcji dla wszystkich, którzy przybyli na stadion przy
ul. Sportowej.

Kod QR do linku video

Trójstronna zabawa w Bogatyni

w w w.bogat ynia.pl
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Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Hubert Kamieniew

Dzień Dziecka w Bogatyńskim Ośrodku Kultury
Fot. Krzysztof Kasprzyk

Bajkowy prezent
dla najmłodszych

Spektakl dla dorosłych z okazji Dnia Działacza Kultury

wości Bogatyni. Śliczna i psotna Królewna, zabawne i szalone Krasnoludki, piękna, ale
zła Królowa, błyskotliwy My-

śliwy o wielkim sercu, Lustro mówiące i wszystko wiedzące, przystojny i odważny
Książę, Narrator opowiadający doskonale przewrotną historię i zalotnie uwodząca Kocica… „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” to kolorowa i dynamiczna w swej treści

Fot. Hubert Kamieniew

W barwny i zabawny świat,
nie zawsze grzecznej Królewny Śnieżki i bohaterów bajki,
przeniosły nas znane osobo-
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nagrodziły wyjątkowych artystów gorącymi brawami!
Dzień Dziecka, to wyjątkowe
Święto, gdzie każdy najmłodszy widz w prezencie od Kró-

lewny Śnieżki wraz z bohaterami bajki otrzymał słodki upominek z najserdeczniejszymi
życzeniami dla każdego najmniejszego i najmłodszego Serduszka.

niespodzianka przygotowana
tylko dla dorosłych. Wyjątkowe kreacje, sensacyjna obsada,
a wszystko owiane tajemnicą,
przez co budzące narastającą
ciekawość i dreszczyk emocji.

Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków
W piątek 1 czerwca 2012 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury z okazji Dnia Działacza Kultury odbyła się premiera spektaklu dla dorosłych „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Spektakl „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”, to
obfita w niespodzianki, kolorowa i pełna zwrotów akcji bajka, gdzie dobro zawsze zwycięża i pozostaje wraz z uśmiechem i szczęściem na twarzach
dzieci, które zadowolone, rozpromienione i pełne zachwytu

To wspaniała zabawa dla zachwyconej publiczności, bijącej brawa z niesamowitą radością, oddającej szacunek i podziw aktorskiemu kunsztowi
artystów, którzy na co dzień
odgrywają zupełnie inne role.
Spektakl obejrzało ponad 450
widzów! Składamy serdeczne podziękowania! To publiczność o wielkim sercu i wrażliwej duszy, bo spektakl „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” to doskonała zabawa dla dorosłych, ale także
sposobność czynnego zaangażowania się w bezinteresowne
działanie w szczytnym celu. Za
okazane ciepło, życzliwość i finansowe wsparcie dla Szpitala
SP ZOZ w Bogatyni podczas licytacji prowadzonej przez Królewnę Śnieżkę oraz Królową
dziękujemy, bo zarówno gadżety od darczyńców i sponsorów
jak i hojność publiczności przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Składamy gorące podziękowania za szczególne zaangażowanie we wspólne działania oraz życzliwość i dobrą
wolę niesienia pomocy innym.
Podczas licytacji zebraliśmy
15.210 złotych, o ich wydatko-

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Hubert Kamieniew

Fot. Hubert Kamieniew

Za górami, za lasami, w przepięknej bajkowej krainie, gdzie życie
słodko płynie, 30 maja 2012 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury z okazji Dnia Dziecka odbyły się dwa spektakle
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Wyjątkowe wydarzenie, przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach Miasta
i Gminy Bogatynia obejrzało ponad 800 dzieci! Reakcje były niesamowite: eksplozja energii, emocji i uśmiechu.

W barwny świat magicznych
bohaterów przeniosły Milusińskich znane osobowości Bogatyni… piękna, subtelna i delikatna Królewna, wesołe i dobroduszne Krasnoludki, zła
i podstępna Królowa i szlachetny Myśliwy o wielkim sercu,
Lustro mówiące i wszystko wiedzące, Książę odważny, Kotek
uroczy i mruczący oraz Narrator wnikliwie opowiadający.

waniu powiadomimy Państwa
już wkrótce.
Dziękujemy za uśmiech i radość podczas spektaklu! Już
dziś gorąco zapraszamy na uroczyste otwarcie sezonu w Galerii Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury - Wernisaż wystawy
fotografii z bajek!
Lista sponsorów i darczyńców
wraz z dokładną obsadą spektaklu na www.bok.art.pl.
Reżyseria: Beata Bystrykowska,
zdjęcia: Krzysztof Kasprzyk,
Hubert Kamieniew, makijaż
i fryzury: Beata Włoskiewicz,
Wojciech Walczak Salon Merlin Bogatynia, scenografia: Beata Oszust, asystent reżysera: Marta Wąsicka, współpraca: Pracownicy BOK, pomysł:
Marta Cholewińska i Magdalena Załucka-Seweryn. Przesyłamy bajeczne pozdrowienia
i podziękowania! Taka bajka
zdarza się raz w życiu!

Badanie opinii społecznej

Finał Młodzieżowej Ligi Tenisa Stołowego

Tak dla Single Track

Turniej tenisa

ło się badanie opinii społecznej.
Mieszkańcy, czyli potencjalni
użytkownicy, mogli przekazać
nam swoje pomysły, jak chcieliby, aby wyglądała okolica
wzgórza Guślarz. Swoje pomysły przypinali do tablicy kor-

„Masz Głos, Masz Wybór”- jest to jedyna ogólnopolska akcja angażująca obywateli i władze samorządowe do współpracy. Została zainaugurowana w 2002 roku i swoim działaniem objęła ponad 600
gmin w całej Polsce. Akcję organizują Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz z Pracownią Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownią Zrównoważonego
Rozwoju, Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Fot. Stowarzyszenie Razem dla Bogatyni

Swoje pomysły na zagospodarowanie wzgórza
Guślarz przekazują mieszkańcy Bogatyni.

działania, aby stworzyć odnogę
międzynarodowej ścieżki wiodącą przez wzgórze Obserwator na tereny hałd, a stamtąd na
teren Czech. 17 czerwca podczas III Festiwalu Kobiet odby-

kowej, dzieci natomiast mogły
namalować kredą swoje propozycje. Podczas akcji rozdaliśmy ponad 200 nalepek z logo
naszego zadania „Tak dla SingleTrack”. Nasze plany na najbliższe miesiące to rozpoczęcie
akcji od posprzątania na wzgórzu, przygotowanie społecznej debaty oraz wybranie grupy reprezentatywnej mieszkańców, która uczestniczyłaby we
wszystkich rozmowach z władzami oraz miała wpływ na
podejmowane działania.

Fot. Biblioteka Bogatynia

VI Otwarte Zawody Siłaczy
dy. Martwy ciąg oraz wyciskanie belki (w najcięższej kategorii) wygrał reprezentant Zielonej Góry Grzegorz Rompal-

ski, najlepszy w martwy ciągu
z obciążeniem 110 kg okazał
się Marcin Kobita. Zmagania z 70 kg belką oraz podciąganie na drążku wygrał „Gladiator” Radosław Legeżyński.
W konkurencjach towarzyszących czynny udział wzięły
osoby, które tego dnia przybyły na festyn. Specjalne konkursy przygotowano dla pań i pu-

bliczności. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w trzymaniu na czas medalionów
udekorowanych przepięknymi
kompozycjami kwiatowymi.
Uczestniczące w festynie dzieci otrzymały od „Bogatyńskich
Gladiatorów” słodki poczęstunek w postaci owocowych cukierków i innych słodyczy.

Fot. Remigiusz Naruszewicz

16 czerwca 2012 r. odbyły się VI Otwarte Zawody Bogatyńskich Siłaczy – Puchar Euroregionu Nysa Strong-Man Junior 2012. Organizatorem imprezy wchodzącej w skład Festynu Trzech Państw był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Stowarzyszenie Sportowe Gladiator oraz Fitness Studio „Fit&Gym II”.
ada, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonej publiczności. Całe zawody przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami Światowej
Federacji Strong-Man. Pierwsze miejsce zdobył „Gladiator”
Adam Dziedzic, drugi był reprezentant Lubska Marcin Kobita, na najniższym miejscu podium stanął „Gladiator” Oskar
Kosiński. W trakcie zawodów
strong-manów przeprowadzono szereg konkurencji towarzyszących takich jak wyciskanie
ważącej 70 i 120 kg belki, konkurencje martwego ciągu z obciążeniem 110 i 180 kg, a także
podciąganie na drążku. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, puchary oraz nagro-

je zmagania gimnazjaliści ale
analizę wyników zaczynamy od
najliczniejszej jak zawsze grupy chłopców ze szkół podstawowych. Łącznie w trzech turniejach grało w tej grupie 22 zawodników. Do samego końca
trwała walka o najlepsze lokaty. Zwyciężył Mateusz Domusa, (276 pkt), który był 2 razy
na 1m i w ostatnim turnieju na
4m. Drugi był Oskar Adamski,
(244 pkt), który był 2 razy na 5m
i w ostatnim turnieju był pierwszy. Na trzecim miejscu zakończył ligę Szymon Kisielewski
(236 pkt), który zajmował kolejno 10, 2 i 3 miejsca w turniejach.
Sponsorem generalnym była firma Advatech z Wrocławia oraz
UMiG w Bogatyni a także KS
Rackets Bogatynia. Serdeczne
podziękowania składamy również panu Robertowi Sławińskiemu za pomoc w przygotowaniu dyplomów.

Joanna Pawłowicz - Stowarzyszenie Razem dla Bogatyni

Puchar Euroregionu Nysa Strong-Man Junior

Do zmagań przystąpiło 12 zawodników z Bogatyni, Zatonia,
Porajowa i Lubska. Wszyscy
rywalizowali w pięciu klasycznych konkurencjach strong-man: 1) Przyciąganie Quada, 2) Konkurencja łączona –
spacer farmera z walizkami +
przerzucanie opony, 3) Wyciskanie „Axla”, 4) Zegar, 5) Waga płaczu. Nad prawidłowym
przebiegiem zawodów pieczę
sprawowali sędziowie – Mistrz
Świata Strong-Man Amatur
Arnold Classic Mateusz Baron oraz Mistrz Polski Strong-Man Rafał Kobylarz. W zmaganiach uczestniczyli zawodnicy, którzy nie ukończyli 20 roku życia. Po raz pierwszy w Bogatyni przeprowadzona została
konkurencja przyciągania qu-

W ostatnim turnieju udział
wzięło 34 zawodników i zawodniczek a w całym cyklu zagrało
łącznie 58 dzieci. Zawody o godzinie 10:00 rozpoczęli uczniowie szkół podstawowych. Po
podsumowaniu wyników 3-ciego turnieju, zsumowano punkty ze wszystkich trzech turniejów i wyłoniono najlepszych.
O godzinie 12:00 burmistrz
Andrzej Grzmielewicz osobiście wręczył najlepszym nagrody, które częściowo zafundował
UMiG w Bogatyni a dla wszystkich uczestników był kosz ze
słodyczami. Było parę ciepłych
słów burmistrza do zawodników, były wspólne zdjęcia, przybyły również nasze lokalne telewizje, które nagrały migawki
z gier przy stołach jak też były
wywiady przed kamerami z organizatorami zawodów jak też
z samymi zawodnikami. O godzinie 12:00 rozpoczęli swo-

Fot. Picasa

W roku 2011 akcja została objęta patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Bronisława Komorowskiego. Uczestnicy akcji udowadniają, że można
mieć wpływ na to, co się dzieje
w naszych gminach i miastach.
Naszym zadaniem jest zagospodarowanie okolic wzgórza
Guślarz. Pragniemy, aby powstała tam ścieżka singletrack.
Jest to trasa prowadzona przez
tereny leśne - z dala od zabudowań, wykonana z myślą o rowerzystach. Ścieżka utwardzona jest tylko i wyłącznie w sposób naturalny, bez betonów czy
asfaltów. Razem z Bractwem
Ziemi Bogatyńskiej podjęliśmy

W dniu 16 czerwca rozegrano ostatni z trzech turniejów zaliczany do
Młodzieżowej Ligi Tenisa Stołowego. Liga ta przeznaczona była dla
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów naszego miasta i gminy.

w w w.bogat ynia.pl
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Oj działo się, działo…

Tegoroczny, III Festiwal Kobiet już za nami. Przez 5 dni, od 12 do 17
czerwca, na mieszkańców Bogatyni i okolic czekało masę atrakcji.
Festiwal zaczął się „wejściem
smoka” czyli kursem samoobrony dla pań, przygotowa-

nym przez klub AGE-KAN.
Panie poznały tajniki sztuk
walki i teraz wieczorami mogą

Kurs obrony dla pań przygotowany przez klub AGE-KAN

spokojnie spacerować. Później
było coraz ciekawiej, impreza
nabierała rozpędu. W sobotę
odbyły się prezentacje i warsztaty zorganizowane przez partnerujące nam stowarzyszenia,
Ducha Gór z Jeleniej Góry oraz
Swojskie Klimaty ze Świeradowa - Czerniawy. Bogatynianie spragnieni sportu wybrali się natomiast na rajd rowerowy „Białej Wstążki” przez trzy
kraje. Na koniec dnia emocje
ostudził deszcz, dając chwilę
ochłody przed niedzielą, ostatnim dniem festiwalu. I tak dotarliśmy do Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury, gdzie w niedzielę na panie czekały warsztaty właściwego doboru biusto-

Warsztaty "Jak się nie ubierać".

nosza, zajęcia „Jak się nie ubierać”, warsztaty kulinarne oraz
pokazy różnego rodzaju masażu. Na stadionie natomiast
w ramach akcji „Tak dla SingleTrack” badaliśmy opinię społeczną na temat zagospodarowania wzgórza Guślarz. III Festiwal Kobiet zakończył koncert boysband’u The Biscuit.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom za pomoc
w realizacji III Festiwalu Kobiet i jednocześnie zapraszamy
na IV edycję.
Stowarzyszenie „Razem dla
Bogatyni”, Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonek”.

„O finansach w Bibliotece”

Kurs e-lerningowy
w Bibliotece
Biblioteka Publiczna w Bogatyni od 5 czerwca 2012 r. realizuje projekt „O finansach w Bibliotece”. Jest to pierwsza edycja programu, do
której zakwalifikowało się 55 bibliotek z całego kraju. Osoby dorosłe
w wieku 50+ („młodsi seniorzy” i seniorzy) uczestniczą w cyklu 5 spotkań poświęconych wybranym usługom finansowym. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach rannych i są prowadzone
przez przeszkolonych bibliotekarzy .
Projekt dofinansowany jest ze
środków Narodowego Banku
Polskiego, a jego założenia wpisują się w cele Programu Rozwoju Bibliotek.

Wykluczenie finansowe, poza czynnikami demograficznymi jest także spowodowane
czynnikami psychologicznymi,
do których należy brak zaufania do instytucji finansowych,

Fot. Biblioteka Bogatynia

Cele projektu:
• Zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności
korzystania z usług finansowych, w tym bankowości
elektronicznej.
• Wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych do zwiększania
umiejętności
korzystania
z usług finansowych wśród
osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich
i w małych miastach.

Dlaczego projekt jest ważny?
Ponieważ ma szansę przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia finansowego osób starszych z terenów wiejskich i małych miast. Ta forma wykluczenia wyraża się między innymi poprzez brak dostępu
lub utrudnienie w korzystaniu
z podstawowych usług finansowych, takich jak posiadanie
konta osobistego w banku, którego według różnych badań nie
posiada ok. 22% - 31% dorosłych Polaków.
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w tym do banków oraz obawa
przed nowymi technologiami.
Do tego dochodzi brak podstawowej wiedzy ekonomicznej i niedostateczne kompetencje, potrzebne do korzystania z usług bankowych, w tym
z bankowości elektronicznej.
38% badanych Polaków powyżej 60 roku życia nie ufa nikomu w kwestii oszczędzania
- częściej są to osoby starsze
i z gospodarstw o niższych dochodach.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BOGATYNIA
W dniu Światowego Dnia Krwiodawcy
wszystkim Dawcom Krwi życzę zdrowia,
pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym
oraz wiele radości i satysfakcji.
Gratuluję Państwu szlachetności, która poprzez
gotowość bezinteresownej pomocy ocala życie
ludziom będącym w największej potrzebie.
Państwa postawa w najwyższym stopniu
jest godna naśladowania.

Dlaczego biblioteki? Biblioteki
mają doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji, w tym cyfrowych kompetencji seniorów oraz są obdarzane przez nich zaufaniem.
Biblioteki są postrzegane przez
społeczeństwo jako miejsca bezpieczne, nieprowadzące działalności o charakterze komercyjnym, a bibliotekarze jako osoby cieszą się zaufaniem społecznym. Są to cechy z jednej strony deficytowe
w polskiej przestrzeni społecznej, z drugiej zaś predestynujące biblioteki i bibliotekarzy do
udzielania porad w tak wrażliwych sprawach jak poruszanie
się po Internecie, czy tym bardziej korzystanie z usług finansowych. Ponadto bibliotekarze
- grupa zawodowa o dość wysokim średnim wieku (ponad
40 lat) - łatwo nawiązują kontakt z seniorami. Seniorzy nie
mają zaufania do świata wirtualnego, natomiast mają do bibliotek i bibliotekarek/bibliotekarzy.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Bogatyńskie Stowarzyszenie "Amazonki"

III Festiwal Kobiet

du jest zwycięzcą tego turnieju. Najlepszym bramkarzem
okazał się Kałmuk Marcin, natomiast zdobywcą największej
ilości trafnych strzałów Przemysław Delmaczyński.

Organizatorem naszego Małego Euro bo tak nazwali turniej przybyli uczestnicy i kibice była Rada Osiedlowa nr 4
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Udział w turnieju wzięły reprezentacje 6
Rad Osiedlowych z miasta Bogatynia.

Podczas prawie 6 godzinnej gry
przy pięknej pogodzie i licznie
przybyłej publiczności doskonale kibicującej swoim zawodnikom nasi mieszkańcy pokazali jak duży potencjał sportowy w nich drzemie. Nasze małe
Euro było okazją do wspaniałej
zabawy i do przeżywania emocji wcale nie mniejszych jak
przy Mistrzostwach Europy.

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Kod QR do linku video
Fot. Remigiusz Naruszewicz

W pierwszej części turnieju po
rozlosowaniu 2 grup A i B roze-

grano spotkania każdy z każdym. Po wyjściu czterech drużyn z grup rozegrano spotkania, w których wyłoniono finalistów. Mecz o 3 miejsce wygrała Rada Osiedlowa nr 6 z Radą
Osiedlową nr 3, a zwycięstwo
w meczu o 1 miejsce zdobyła
Rada Osiedlowa nr 4 pokonując Radę Osiedlową nr 5. Należy podkreślić, że Rada Osiedlowa nr 4 już po raz drugi z rzę-

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Szaleństwo związane z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej ogarnęło niemalże wszystkich. Na podwórkach, boiskach szkolnych dosłownie wszędzie można spotkać sportowców uganiających się za
piłką. Także w Bogatyni 16 czerwca br. na boisku przy Liceum Ogólnokształcącym odbył się Turniej Piłkarski Rad Osiedlowych o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Fot. UMiG Bogatynia

Turniej Rad Osiedlowych

w w w.bogat ynia.pl
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Nasze
maleństwa
Kontynuujemy cykl prezentowania maleństw, które przyszły na świat w oddziale
położniczym naszego szpitala. Przedstawiamy dzieci urodzone w maju 2012 roku.

Igor Cichocki
2 maja 2012

Sandra Zamajska
9 maja 2012

Tymon Senetra
16 maja 2012

Patryk Pobiedziński
16 maja 2012

Jakub Jadczuk
18 maja 2012

Sandra Táucoš
24 maja 2012

Antoni Kikowicz
25 maja 2012

Karol Gorczyca
25 maja 2012

Adam Wojdyła
25 maja 2012

Maciej Jan Łabieniec
28 maja 2012

Agata Osiej
30 maja 2012

Kacper Frączek
31 maja 2012

Obrady Grupy Projektowej

Wykład na temat zwalczania narkomanii.

Bezpieczeństwo
w Regionie

W dniu 18 czerwca br. w Multi-

funkcyjnym Centrum w Hradku nad Nisou odbyło się posiedzenie grupy projektowej
ds. Bezpieczeństwa w Regionie
Trzech Państw. Wiodący temat
dotyczył narkotyków. Uczestnicy spotkania z trzech państw
wysłuchali prelekcji o popularnym narkotyku, który sieje spustoszenie wśród młodych ludzi na naszym pograniczu. Jest
to metaamfetamina, potocznie znana jako „czeskie piko”,
a w Czechach „pervitin”. Jest
on nielegalnym środkiem odu-

Członkowie grupy projektowej podczas spotkania
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Fot. Hojciech Kulawski

Podczas obrad tej grupy spotykają się ze sobą przedstawiciele policji, straży pożarnej,
służb porządkowych oraz komórek zarządzania kryzysowego w celu koordynacji działań
prewencyjnych oraz przygotowania schematów organizacyjnych wspólnych akcji. Zadania
tej grupy to również wymiana
informacji i strategii między lokalnymi urzędami bezpieczeństwa i kierownictwem urzędów
każdego z trzech miast.

Fot. Wojciech Kulawski

W obszarze naszego regionu działa tzw. Grupa Projektowa ds. Bezpieczeństwa w Regionie Trzech Państw. Jest ona częścią struktury
organizacyjnej Związku Miast Mały Trójkąt Bogatynia- Hradek nad
Nisou – Zittau. Grupa ta składa się z przedstawicieli instytucji, które
są odpowiedzialne po trzech stronach za bezpieczeństwo oraz zadania kryzysowe.

rzającym. Po wejściu do strefy Schengen stał się on bardzo
łatwo dostępny. W programie
spotkania wysłuchano prelekcji prowadzonej przez niemieckich i czeskich przedstawicieli służb celnych, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania przemytowi narkotyków.
Prowadzący zwrócili szczególną uwagę na skutki zażywania
metamfetaminy, będącej środkiem odurzającym wywołującym uzależnienie. Inne negatywne objawy kontaktów z piko, to zachowania agresywne,
zwiększający się niepokój, zagubienie czy bezsenność. Może dojść także do poważniejszych powikłań w postaci doznań psychotycznych, włączając w to paranoję czy też halu-

cynacje słuchowe. Dodatkowo
często pojawiają się objawy somatyczne, takie jak utrata wagi, uszkodzenie szkliwa, wypadanie zębów, suchość w ustach
czy też brak łaknienia. Na spotkaniu uczestnicy mieli okazję
obejrzeć pokaz slajdów z przeprowadzanych akcji antynarkotykowych w naszym rejonie. Służbom Celnym w walce
z przemytem narkotyków pomaga specjalnie wyszkolony
pies, którego można było zobaczyć w trakcie wykonywania swojej pracy. Uczestnicy
spotkania byli poinstruowani
jak zachowywać się przy rutynowej kontroli celnej, w której
bierze udział pies.
Prowadzący zwrócili także
uwagę na różnicę w przepisach
prawnych
funkcjonujących

w w w.bogat ynia.pl

w różnych krajach. Niektóre
składniki leków są np. w Czechach sprzedawane w sposób
ograniczony, natomiast w Polsce są ogólnodostępne w dużych ilościach. W związku
z tym produkcja narkotyku piko odbywa się w ten sposób,
że zakupu półfabrykatów dokonuje się w Polsce, produkcja odbywa się w Czechach, zaś
gotowy narkotyk z powrotem
wraca na polski rynek. Zdaniem uczestników korzystne
byłoby ujednolicenie przepisów prawnych w naszych krajach.
Sylwia Puta-Świercz- Specjalista
ds. Narkomanii
Przemysław Błaszczyk- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Energia mieszkańców
Od jak dawna jest Pan związany
z Bogatynią?
Praktycznie od zawsze. To tutaj się urodziłem, dodam, że
w Boże NarodzenieJ. W Bogatyni kończyłem szkoły. Później
tu pracowałem. Bogatynia zawsze zajmowała ważne miejsce w moim życiu. Dlatego też
mogę powiedzieć, że jestem
z nią związany od urodzenia.
Pamiętam dokładnie jaka była
kiedyś, znam jej historię. A teraz obserwuję jak się zmienia.
Wszystkie dawne miejsca oglądam teraz na pocztówkach.
Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda ze zbieraniem pocztówek
i w jakich okolicznościach?
Już jako małe dziecko biegałem z kolegami po pustych,
opuszczonych domach i szukałem skarbów. Naczytaliśmy
się za dużo „Wyspy Skarbów” J.
Wtedy każdy z nas miał mniemanie, że znajdzie coś wartościowego. Co prawda zawsze
coś się znajdywało, ale były to
mało wartościowe rzeczy, np.
szklane kuleczki, znaczki czy
żołnierzyki. Wtedy frajdą było
dla nas buszowanie po starych,
zniszczonych budynkach, nie
zdawaliśmy sobie sprawy, z tego, że znaleziona pocztówka
ma jakieś znaczenie. Jednak
mimo to, ja zawsze brałem widokówki i znaczki. Podobało
mi się to. Wklejałem je w zeszyt i robiłem swoją małą kolekcję. Z czasem zaczęło mnie
to coraz bardziej interesować,
później w szkole wymieniałem
się z kolegami, zdobywając tym
samym coraz ciekawsze zbiory.
Będąc już w szkole zawodowej
byłem bardziej świadomy
swojej kolekcji. Podsumowując, tak naprawdę kolekcjonowanie różnych rzeczy było zakorzenioną pasją

od wczesnego dzieciństwa. Zawsze zbierałem różne bibeloty, niektóre miałem nawet podwójnie. Po szkole to wszystko
na jakiś czas umarło. Ale wróciło po latach.
Dlaczego akurat pocztówki stały
się Pana pasją?
Jestem estetą. Lubię jak coś ładnie wygląda. Zbieranie pocztówek jest moim hobby. Uważam, że każda widokówka ma
w sobie coś unikatowego i wyjątkowego. Wszystkie są piękne i przedstawiają to, czym tak
naprawdę żyję od lat. Interesujące jest to, że nad każdą pocztówką trzeba się zastanowić.
Jakie pocztówki Pan kolekcjonuje?
Generalnie kładę nacisk na
stare pocztówki z Bogatyni
i okolic. Muszę zaznaczyć, że
bardzo dużo jest widokówek
z przedwojennego Opolna, kiedy tam było jeszcze uzdrowisko. Te są naprawdę fascynujące. Ale oczywiście zbieram też
inne, ale nie współczesne. Poza pocztówkami kolekcjonuję również znaczki. Kiedyś, za
młodu chciałem mieć znaczki z całego świata. Teraz wiem,
że jest to niemożliwe. Nie można mieć wszystkich znaczków.
Trzeba obrać sobie jakąś kategorię. Ja wybrałem tylko Polskę. I teraz zbieram na bieżąco
wszystkie, które wyda Poczta
Polska. Dodam, że powojenną
Polskę mam uzupełnioną całą.
Czy to, że jest Pan członkiem
Bractwa Ziemi Bogatyńskiej pomaga w jakiś sposób w wzbogacaniu kolekcji?
Tak oczywiście, chociaż najpierw byłem członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Bogatyńskiej. Później, w 2008 r.
powstało Bractwo Ziemi Bogatyńskiej i od tamtej pory jestem jego członkiem. Jest to
stowarzyszenie, które zajmuje się historią naszego regionu. A to mnie bardzo interesuje, dlatego też chętnie
angażuję się we wszystkie inicjatywy. Muszę powiedzieć, że kolekcjonowaniem starych Bogatyńskich pocztówek
w Bractwie

zajmuję się razem z kolegą Piotrem Werkowskim. Wzajemnie
się uzupełniamy i mamy już
ładny zbiór. Nawiązana współpraca z kolegami z Czech i Niemiec, częste wyjazdy powodują, że możemy powiększać swoje zbiory.
W jaki sposób powiększa Pan
swoją kolekcję?
Powiem szczerze, że trudno
jest pozyskać ładne, stare pocztówki Bogatyni. Ale w zasadzie
jeździmy z kolegą Piotrem po
różnych targach, np. we wrześniu w Jeleniej Górze jest giełda
takich rzeczy i tam staramy się
albo je kupić, albo z kimś wymienić. Częstym sposobem teraz jest również zakup widokówek w sklepach internetowych,
tam można znaleźć interesujące nas pocztówki.
Czy prowadzi Pan współpracę
z jakimiś innymi kolekcjonerami?
Tak, jak już wcześniej wspominałem, tutaj na miejscu zbieram pocztówki razem z kolegą
Piotrem. Mamy całkiem niezłą kolekcję. Swego czasu bogatyńskie widokówki wysyłałem nawet do Indii. I z tym
wiąże się dość ciekawa historia, ponieważ będąc jeszcze nastolatkiem, dorwałem czasopismo, gdzie podane były adresy osób z całego świata, które są zainteresowane wymianą. Postanowiłem nawiązać
korespondencję. I pomimo, że
nie znałem angielskiego napisałem list, a właściwie kilka
zdań. Szybko dostałem odpowiedź i tak zaczęliśmy się wymieniać. Chciałem mieć bogatą i dużą kolekcję. Współpraca dobrze się układała. Zacząłem dostawać dużo listów. Kolega wysyłał mi nawet ozdobne
koperty, tzw. koperty pierwszego obiegu. Z ozdobnym stemplem. Dzięki temu powiększyłem swoją kolekcję i widokówek i znaczków. Kiedyś prowadziłem też korespondencję
z panią z Niemiec, tylko, że jej
wysłałem lalki w strojach ludowych, bo ona takie kolekcjonowała. W zamian ona wysyłała
mi jakieś ciekawe widokówki.
Potem to odpuściłem. Generalnie teraz współpracę prowadzę
z kolegą z Lubania i z Piotrem
Werkowskim.
Czy organizował Pan wystawy swoich zbiorów?
Sam nie, ale z Piotrem zorganizowaliśmy 14 listopada 1992
roku wystawę pod nazwą „Bogatynia wczoraj i dziś” w Bo-

gatyńskim Ośrodku Kultury.
Prezentowaliśmy w niej ujęcia sprzed wojny i współczesne.
Współczesne tamtym czasom.
Zrobiliśmy to dla porównania.
Wystawa ta była świetną okazją do pokazania społeczności dawnych, pięknych przedwojennych miejsc. Później były
organizowane cyklicznie małe
wystawki w bibliotece.

Fot. UMiG Bogatynia

Rozmowa z panem Andrzejem Holinką, pasjonatem
historii Bogatyni i kolekcjonerem pocztówek

Można policzyć jak duża jest Pana kolekcja?
Jeżeli chodzi o pocztówki, to
raczej nie, ponieważ zbieram
zarówno oryginały, jak i kopie. I o ile oryginały można by
policzyć, o tyle kopii nie da się,
jest ich bardzo dużo. Natomiast
w kolekcjonowaniu znaczków
nie chodzi o to, żeby liczyć. Po
prostu trzeba pilnować, czy ma
się komplety i serię. Pocztówki
też można zbierać motywami,
np. stara Bogatynia, różne pozycje domów czy kościołów.
Przez to, że mamy tak liczne
zbiory wiele razy pomagaliśmy, np. autorom książek o Bogatyni. Często użyczamy stare zdjęcia i pocztówki. Kiedyś
nawet pomogłem dziewczynie w szkole napisać o Bogatyni. Doradziłem jej, żeby pisała
o parku im. Preibischa. Z nim
wiąże się ciekawa i długa historia. Kilkakrotnie pomogliśmy
studentom przy pisaniu prac.
Czym się pan interesuje poza ko-

lekcjonerstwem?
Po prostu, historią naszego regionu. Chętnie czytam książki na temat Bogatyni, wiele pamiętam jeszcze z opowiadań.
Co ciekawe wiele faktów historycznych można dowiedzieć się
ze strych widokówek, np. który dom stanął pierwszy. Zbieram wycinki z gazet o Bogatyni.
Oprócz starych zdjęć mam również współczesne fotografie Bogatyni. Często w niedzielę obchodzę Bogatynię dookoła i śledzę cykl zachodzących zmian.
Jaką rolę odgrywa historia naszego regionu w Pana życiu?
Przednią. Każdy musi mieć jakieś zainteresowania. Ja interesuję się Bogatynią. To jest mój
lokalny patriotyzm. Coś w tym
jest. Miejsce urodzenia przecież zobowiązuje.
Dziękuję za rozmowę, życząc
coraz liczniejszych zbiorów.

Poprosiliśmy, aby nasz rozmówca dokończył
rozpoczęte zdania. Oto jego wypowiedzi.
Urodziłem się w…

Bogatyni

Z zawodu jestem…

górnik-elektryk

Moje ulubione zajęcie to…

rozwiązywanie krzyżówek

Czas wolny spędzam…

w miłym towarzystwie

Kiedy jestem zły to…

liczę do stu i mi przechodzi

Najbardziej
w Bogatyni lubię…

mieszkańców

Miejsce, z którym kojarzy
mi się Bogatynia to…

Worek Turoszowski

Na wakacje chętnie
wyjeżdżam…

na wieś

Moja ulubiona
książka to…

książki historyczne

Mój ulubiony film to…

„Popiół i diament”

Mój ulubiony sport to…

surfing

Moim marzeniem jest…

aby w Bogatyni powstała Regionalna Izba Historyczna

Jeżeli uważacie, że ktoś powinien zostać bohaterem naszej publikacji, prosimy o kontakt mailowy
na adres: redakcja@bogatynia.pl lub telefoniczny
pod nr 75 77 25 195.

w w w.bogat ynia.pl
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Spotkanie z piosenką

XX Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk
Wiejskich

VII Festiwal Piosenki
Religijnej

Pielgrzymka do
Lichenia

6 czerwca 2012 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się VII Festiwal Piosenki Religijnej dla przedszkolaków.

Boże Ciało
7 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwaną
potocznie Bożym Ciałem, ulicami parafii św. ap. Piotra i Pawła przeszła uroczysta procesja. Wierni z radością i dziękczynieniem celebrowali obecność Boga w Eucharystii.
Tradycyjnie, na drodze przemarszu wybudowano cztery, pięknie ozdobione ołtarze. Procesja zatrzymywała się
przy nich adorując Najświętszy Sakrament, słuchając fragmentów Ewangelii i modląc się
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o Boże Błogosławieństwo dla
miasta, rodzin i domostw. Pogoda była przepiękna, licznym
udziałem dopisali parafianie.
Dziewczynki, które w tym roku
przyjęły po raz pierwszy komunię świętą oraz młodsze ochot-

Na zakończenie Ks. Jan Żak
podziękował uczestnikom za
piękny występ, rodzicom i wychowawcom za przygotowanie swoich pociech do występu oraz Pani Marcie Cholewińskiej Dyrektor Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury i pracownikom za wsparcie i pomoc, śliczne dyplomy i udostępnienie sali
widowiskowej.

szenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski. W uroczystej mszy
św. udział wziął przedstawiciel
Prezydenta RP sekretarz Stanu w Kancelarii Dariusz Młotkiewicz, posłowie i inni przedstawiciele władzy. Po mszy św.
złożono kwiaty na grobie ks. bp.
Romana Andrzejewskiego. Pełni nadziei, odnowieni duchowo
pielgrzymi, po uroczystościach
wrócili do domu.

Fot. Ryszard Włos

rafii Świętej Marii Magdaleny
w Bogatyni. Festiwal to przegląd, w którym każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i nagrodę.

W drodze do Lichenia pielgrzymi zwiedzili Gniezno, a w nim
Katedrę Św. Wojciecha, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Lednicę miejsce chrztu
Polski i wiele innych miejsc.
Pielgrzymów oprowadzał przewodnik, który omawiał każdy ze
zwiedzanych obiektów. Z Gniezna wszyscy udali się do Lichenia. Tam pielgrzymów przywitał
Biskup Wiesław Meringa oraz
prezes Krajowego Stowarzy-

niczki, sypały kwiaty zebrane
z łąk i ogrodów. Przy ostatnim
ołtarzu ks. Janusz Diament wygłosił kazanie a ks. proboszcz
Kazimierz Pracownik podziękował wszystkim przybyłym za
uczestnictwo a organizatorom
za pracę włożoną w przygotowanie tej pięknej, tradycyjnej
uroczystości, którą Kościół Katolicki obchodzi od XIII wieku.
Procesję zakończyło odśpiewanie hymnu Te Deum laudamus.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. UMiG Bogatynia

Uroczysty przemarsz ulicami miasta

Fot. Krzysztof Kasprzyk

ści w religijny klimat festiwalu.
Następnie głos zabrał dziekan
Dekanatu Bogatynia, Ks. Jan
Żak, który przywitał wszystkich zgromadzonych i życzył
sukcesów młodym wykonawcom. Po przemówieniach i powitaniach na chwałę Boga zaśpiewali milusińscy z siedmiu
bogatyńskich przedszkoli. Gościnnie wystąpiła Schola z pa-

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Do głównych celów należało propagowanie piosenki religijnej jako formy ewangelizacji, rozbudzanie i pogłębianie
świadomości religijnej, a także rozwijanie talentów muzycznych u najmłodszych. Festiwal rozpoczęły Aleksandra
Syczyk i Marlena Legeżyńska,
wprowadzając młodych uczestników, ich rodziców oraz go-

W dniach 26 i 27 maja br. odbyła się XX Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu.
Pielgrzymkę zorganizowało sołectwo Działoszyn.

Złote Gody

Razem
od ponad pół wieku
żonkom pięknego święta oraz
życząc także brylantowych godów.

Fot. UMiG Bogatynia

Jubilatom towarzyszyły rodziny - dzieci, wnuki, prawnuki,
znajomi... Nie zabrakło gratulacji i życzeń oraz pamiątkowych fotografii. Tradycyjnie
wzniesiono toast lampką szampana. Złotym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat,
pełnych zdrowia i spokoju.

Celina i Grzegorz Kamińscy.

Katarzyna i Kazimierz Dec.

Fot. UMiG Bogatynia

Barbara i Jan Wasilewscy.

Odznaczeni zostali:
• Anna i Bolesław Czajkowscy
• Katarzyna i Kazimierz Dec
• Celina i Grzegorz Kamińscy
• Barbara i Jan Wasilewscy
- Swoim życiem zapisaliście
piękną kartę w historii swoich rodzin, ale i w dziejach tego
miasta. Ten medal jest nagrodą
za to, że wytrwaliście w miłości - mówił podczas uroczystości burmistrz, gratulując mał-

Fot. UMiG Bogatynia

Anna i Bolesław Czajkowscy.

Fot. UMiG Bogatynia

Pięćdziesiąt lat a nawet więcej przeżyli ze sobą małżonkowie, którzy 18 maja br. świętowali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bogatyni swoje Złote
Gody. Jubilaci zostali uhonorowani dyplomami i medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji świętujących,
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, dokonał burmistrz
Andrzej Grzmielewicz.
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Fot. www.kwestiasmaku.com

Przygotowanie:

Bogatynia od kuchni
Pani Ewa Walkowiak- Kiewak
z Bogatyni proponuje klasyczną, tradycyjną, smaczną polską
zupę na bazie mleka i innych
mlecznych produktów, z dodatkiem posiekanych warzyw:
sałaty, rzodkiewki, botwinki,
szczypiorku i koperku... doskonała na upalne popołudnie...

Składniki: 3 filiżanki kefiru (lub zsiadłego mleka), 1 filiżanka maślanki, 1/2 filiżanki jogurtu naturalnego, 2 filiżanki chudego mleka (0,5%), 1 filiżanka zimnej wody (mineralnej bez gazu lub
przegotowanej), 2 garście posiekanej sałaty, 2 garście posiekanej
botwinki (młode listki), 6 rzodkiewek pokrojonych na cieniutkie
plasterki, 2 szczypiorki wraz z cebulkami, drobno pokrojone 4 łyżki posiekanego koperku, 1 łyżka posiekanej natki, 1/3 średniego
ogórka cieńko pokrojonego (opcjonalnie), sól morska.
Jeśli znacie Państwo ciekawy przepis, którym chcielibyście się podzielić, napiszcie do nas: bok@bok.art.pl

104.8 FM
Poniedziałek
7-9
Dzień Dobry ArtRadio - Sławek Legeżyński
9 - 16 Babski Poniedziałek - Marta Justyńska
16 - 18 Popołudnie z ArtRadiem Marcin Woroniecki
18 - 19 Wehikuł czasu - Jarek Żelazo
19 - 20 Popołudnie z ArtRadiem Marcin Woroniecki
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 ArtRadio na dobranoc - Marcin Woroniecki
21 - 7 Muzyczny MIX
Wtorek
7-9
Dzień Dobry ArtRadio - Artur Wieczorek
9 - 16 Dobre przedpołudnie - Marta Justyńska i Aron Jędrzejczyk
16 - 17 Popołudnie z ArtRadiem Marcin Woroniecki
17 - 19 Dub Z Wami - Grzegorz Dusza
19 - 20 Muzycznie, historycznie i okolicznie - Agnieszka Salata
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 ArtRadio na dobranoc - Marcin Woroniecki
21 - 7 Muzyczny MIX
Środa
7-9
Dzień Dobry ArtRadio - Sławek Legeżyński
9 - 15 Dobre przedpołudnie - Marta Justyńska i Artur Wieczorek

SZANOWNI PAŃSTWO UPRZEJMIE
INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCU LIPCU
KINO “KADR” BĘDZIE NIECZYNNE

Step Up 4 Revolution
Ogólnopolska premiera
w kinie Kadr!
Pochodzą z Miami na Florydzie. Tańczą na ulicy, w galeriach sztuki i centrach handlowych. Nie ma dla nich rzeczy
niemożliwych, a każda, nawet
najdziwniejsza lokalizacja może stać się parkietem. Nazywają się „The Mob”. Grupie przewodzi niejaki Sean. Pewnego dnia chłopak spotyka piękną nieznajomą o imieniu Emily. Dziewczyna przyjechała do
Miami, aby zostać profesjonalną tancerką. Teraz będzie miała okazję uczestniczyć w czymś
więcej niż tylko w zawodach tanecznych - dzielnica członków
„The Mob” zagrożona jest wyburzeniem. To nie jest tylko rewolucja w tańcu – to taniec stanie się rewolucją! O marzenia
warto walczyć za wszelką cenę!

Łowcy głów
Główny bohater filmu Roger
(Hennie) zdaje się mieć wszystko, o czym trzydziestoletni
mężczyzna mógłby marzyć –
jest najlepszym norweskim headhunterem, ma przepiękną
żonę prowadzącą ekskluzywną galerię oraz luksusową willę.
Sęk w tym, że - aby wieść wystawne życie - Roger musi od
czasu do czasu uzupełniać zasoby finansowe wymyślnymi kradzieżami dzieł sztuki. Pewnego dnia żona przedstawia mu
przystojnego klienta Clasa Greve’a (znany z serii „Gra o tron”
Coster-Waldau), który dzięki
intratnej posadzie w koncernie
elektronicznym, wszedł w posiadanie drogocennego obrazu. Planując perfekcyjny napad
na rezydencję Greve’a, Roger nie
przypuszcza nawet, że trafił na
wyjątkowo trudnego i przebiegłego przeciwnika.

radio Bogatynia

15 - 16

Artradiowa Biblioteka Marty - Marta Justyńska
16 - 17 Popołudnie z ArtRadiem - Artur Wieczorek
17 - 18 Muzyczny Chillout - Olek Margasiński i Bartosz Samsel
18 - 20 Moje zderzenie z muzyką - Wojtek Kulawski
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 ArtRadio na dobranoc - Artur Wieczorek
21 - 7 Muzyczny MIX
Czwartek
7-9
Dzień Dobry ArtRadio - Marta Justyńska
9 - 16 Dobre przedpołudnie - Marta Justyńska i Artur Wieczorek
16 - 18 Popołudnie z ArtRadiem - Artur Wieczorek
18 - 20 Muzyczny Tygiel - Piotr Olewniczak
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 ArtRadio na dobranoc - Artur Wieczorek
21 - 7 Muzyczny MIX
Piątek
7-9
Dzień Dobry ArtRadio - Marta Justyńska
9 - 16 Dobre przedpołudnie - Artur Wieczorek i Aron Jędrzejczyk
16 - 17 Popołudnie z ArtRadiem - Artur Wieczorek
17 - 19 Wolność w Muzyce - Bartłomiej Różycki i Tomasz Zagórski
19 - 20 Popołudnie z ArtRadiem - Artur Wieczorek

20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 ArtRadio na dobranoc - Artur Wieczorek
21 - 23 Lista Przebojów ArtRadia - Sławek Legeżyński
23 - 7 Muzyczny MIX
Sobota
10 - 12 Koktail - Łukasz Fronczak i Tomasz Syczyk
12 - 14 Muzyczny Tygiel - Piotr Olewniczak
14 - 15 Wehikuł Czasu - Jarek Żelazo
15 - 17 Wolność w Muzyce - Bartłomiej Różycki i Tomasz Zagórski
17 - 19 Muzyczny Mix
19 - 21 Lista Przebojów ArtRadia - Sławek Legeżyński
21 - 23 Muzyczny Mix
23 - 24 Rap przekaz - Tomasz Syczyk i Łukasz Fronczak
Niedziela
10 - 11 Muzycznie, okolicznie, historycznie - Agnieszka Salata
11 - 12 Muzyczny Mix
12 - 13 ArtRadio Dzieciom - Julia Stachyra
13 - 14 Głos Młodzieży - Martyna Mazur i Mateusz Połoczański
14 - 15 Muzyczny Chillout - Olek Margasiński i Bartosz Samsel
15 - 17 Wieczorny Rock - Michał Karski
17 - 19 Dub z Wami - Grzegorz Dusza
19 - 21 Muzyczny Mix
21 - 23 - Moje zderzenie z muzyką - Wojtek Kulawski
23 - 0 - Muzyka nocą - Anna Capriss

Data:. 27 VII – 1 VIII.
godz. 17.00 i 19.30
produkcja: USA
gatunek: Melodramat
muzyczny
ceny biletów: 13,00 zł
normalny, 11,00 zł ulgowy

Fotozagadka
W cyklu Fotozagadka Redakcja Biuletynu „Bogatynia” proponuje czytelnikom zabawę sprawdzającą znajomość Bogatyni
i okolic. Wszystkich, którzy
rozpoznają obiekt na zdjęciu i znają jego lokalizację
zachęcamy do przesłania
odpowiedzi (najpóźniej do
10 lipca 2012 r.) na adres: konkurs@bogatynia.pl W nadsyłanych odpowiedziach prosimy o podanie imienia i nazwiska.
Poprzednia fotozagadka przedstawiała ornament na budynku
Banku Spółdzielczego przy ulicy 1-go Maja 22. Prawidłową odpowiedź jako pierwszy nadesłał Pan Piotr Demków. Gratulujemy i prosimy o odbiór nagrody - budynek główny UMiG, pok. 3.

Wydawca: Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
Redaguje zespół: redaktor naczelny: Marcin Kiersnowski tel. 75 77 25 190, fax. 75 77 25 199, e-mail: redakcja@bogatynia.pl, redaktor techniczny: Piotr Grenda
Druk: Drukarnia i Agencja Wydawnicza „Argi”, ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław, www.argi.pl
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Data:. 3 VIII – 5 VIII.
godz. 19.30
produkcja: Niemcy,
Norwegia
gatunek: Kryminał, thriller
ceny biletów: 13,00 zł
normalny, 11,00 zł ulgowy

Kod QR do wersji PDF

„Chłodnik”

Posiekany szczypiorek i rzodkiewki włożyć do większej miski, posolić i wymieszać. Dodać
koperek, natkę pietruszki i ogórek. Dodać sałatę i botwinkę, posolić i wymieszać. Wlać
kefir, maślankę, jogurt, mleko i wodę, zamieszać. Dodać
ewentualnie więcej wody, aby
uzyskać pożądaną konsystencję chłodnika. Doprawić solą morską. Trzymać w lodówce
do czasu podania. Smacznego!

KADR

Kino
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

