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Dyżury 
radnych
VI kadencji Rady Gminy 
i Miasta Bogatynia

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
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

Piątek
12.00 – 13.00 
Marek Marczak

13.00 – 14.00 
Artur Oliasz

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.

W dniu 1 listopada możemy napotkać utrudnienia związane z do-
jazdem do cmentarzy. Szybciej i  bezpieczniej na Cmentarz Komu-
nalny w Bogatyni dotrzemy komunikacją miejską – autobus miejski 
będzie kursował z cmentarza w kierunku miasta co 30 minut.

1 listopada ruch dla pojaz-
dów mechanicznych zostanie 
ograniczony od godziny 6:00 
i  potrwa do późnych godzin. 
W tym czasie ulica Kurzańska 
zostanie zamknięta dla ruchu 
kołowego, a wjazd na cmentarz 
będzie możliwy tylko dla auto-
busów linii miejskiej, osób nie-
pełnosprawnych i o ograniczo-
nej możliwości poruszania się. 
Ruchem wokół cmentarza bę-

dzie kierowała Straż Miejska 
i Policja.

Ruch na obwodnicy (Aleja So-
lidarności) będzie odbywał 
się jak dotychczas – jedynym 
ograniczeniem będzie brak 
możliwości zjazdu na cmentarz 
i w kierunku ulicy Kurzańskiej. 
Prędkość na obwodnicy zosta-
nie ograniczona do 30 km/h. 
Dla większego bezpieczeństwa 
i  płynności ruchu obowiązu-

je bezwzględny zakaz postoju 
i zatrzymania.

Kierowców prosimy o  zacho-
wanie szczególnej ostrożności, 
a  mieszkańców zachęcamy do 
korzystania w  tym dniu z  au-
tobusu linii miejskiej. Szczegó-
łowy rozkład jazdy znajduje się 
w autobusie oraz na stronie in-
ternetowej www.bogatynia.pl.

Dojazd na cmentarz

Pierwszego listopada 
wybierz autobus

20 września 2012 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpły-
nęło pismo pięcioosobowej grupy inicjatywnej z  informacją o „za-
miarze wystąpienia z  inicjatywą przeprowadzenia referendum 
gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Bogaty-
nia Andrzeja Grzmielewicza przed upływem kadencji”. Przedstawi-
cielem grupy inicjatywnej jest pan Marek Tomala.

Od tej chwili grupa inicjatywna 
zgodnie z ustawą o referendum 
lokalnym ma 60 dni na zebra-
nie wymaganej liczby podpi-
sów mieszkańców – w tym wy-
padku 10 proc. uprawnionych 

do głosowania mieszkańców 
gminy (nieco ponad 2000 pod-
pisów).

O ogłoszeniu referendum decy-
duje komisarz wyborczy. Aby 

referendum mogło się odbyć 
grupa inicjatywna musi zebrać 
określoną ilość podpisów.

W  przypadku gdy referendum 
zostanie ogłoszone komunika-
tem Komisarza Wyborczego, 
o  odwołaniu burmistrza mu-
siałoby zadecydować 3/5 wy-
borców, którzy wybierali bur-
mistrza w  2010 roku – czyli 
7659 osób.

Informacja o wynikach wybo-

rów samorządowych przepro-
wadzonych w 2010 roku:

Liczba osób uprawnionych do 
głosowania: 20083

Liczba kart wydanych do gło-
sowania: 12786

Frekwencja: 63,53%

Największą liczbę głosów 
otrzymał wówczas kandydat 
Andrzej Grzmielewicz – 9348 
– co stanowiło 74,75% głosów.

1 października radni po raz kolejny podjęli uchwałę upoważniającą 
burmistrza do zbycia akcji bogatyńskiego PEC-u. To już drugie po-
dejście do sprzedaży akcji – wcześniejszy przetarg z uwagi na brak 
chętnych do odkupienia akcji Gminy Bogatynia został unieważnio-
ny. Tym razem Gmina Bogatynia w porozumieniu z drugim właści-
cielem – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – wysta-
wi na sprzedaż 100% akcji.

Sprawa zamiaru sprzedaży ak-
cji Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej S.A. w  Bogaty-
ni wywołała obawy szczegól-
nie wśród pracowników, którzy 
zjawili się 1 października na se-
sji Rady Gminy i  Miasta Bo-
gatynia. Przedstawicielka pra-
cowników bogatyńskiego PEC-
-u wyraziła obawy na temat za-
miaru sprzedaży akcji.

Największe obawy wśród 
pracowników dotyczą kwe-
stii utrzymania zatrudnienia, 
a  także kosztów energii ciepl-
nej po prywatyzacji. Te i  wie-
le innych kwestii omówił bur-
mistrz. Podczas dyskusji wielo-
krotnie powtarzano, że obecny 
poziom zatrudnienia w  spół-

ce jest optymalny i  gwarantu-
je stabilne funkcjonowanie za-
kładu. Jak poinformował bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz 
sprawy pracownicze będą rów-
nież jednym za ważnych punk-
tów, ponieważ przewiduje się 
zbycie akcji w  drodze nego-
cjacji. Podczas omawiania te-
go punktu na sesji dyskutowa-
no również na temat zasadno-
ści sprzedaży akcji – przedsta-
wicielka PEC-u  stwierdziła, że 
decyzja jest prawdopodobnie 
chęcią łatania dziury budżeto-
wej. Natomiast burmistrz oraz 
wielu radnych stwierdziło, że 
brak nowych inwestycji są po-
wodem, dla którego samorząd 
rozważając sprzedaż liczy na 
nowego inwestora, któremu 

z pewnością będzie zależało na 
zdobywaniu nowych klientów 
– obecnie uciepłownione jest 
tylko 40% miasta.

W dalszej części obrad ponow-
nie rozgorzała dyskusja na te-
mat braku porozumienia po-
między władzami miasta i  za-
rządem spółki. Do dyskusji 
włączali się kolejno burmistrz 
oraz radni. Padały również 
zapytania dotyczące preze-

sa i  jego ewentualnej rezygna-
cji z  funkcji. Niestety pomi-
mo wyraźnego zaproszenia do 
udziału w  rozmowie zarząd 
PEC-u  nie skorzystał z  prawa 
do zabrania głosu w tej sprawie.

Ostatecznie w  drodze głoso-
wania rada wyraziła zgodę na 
upoważnienie burmistrza do 
sprzedaży akcji PEC. Podczas 
sesji przedstawiono także spra-
wozdania z  działalności bur-
mistrza w II kwartale b.r. oraz 
z wykonania uchwał rady i bu-
dżetu w I półroczu.

Pełną relację z  sesji można 
obejrzeć na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Bogatynia 
– www.bogatynia.pl

Czy odbędzie się referendum?

Rada wyraziła zgodę na 
sprzedaż akcji PEC-u
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Zbliża się półmetek kadencji władz samorządowych. Połowa okresu 
sprawowania władzy zarówno uchwałodawczej jak i wykonawczej 
skłania do podsumowań, ale także do weryfikacji planów i zamie-
rzeń. Nie jest to specjalne wydarzenie dla lokalnej społeczności, ale 
może być okazją do wystawienia swoim wybranym przedstawicie-
lom oceny. W gminie Bogatynia ostatnie dwa lata to czas intensyw-
nej i efektywnej pracy. Okres dużych i mniejszych inwestycji. Trzeba 
być świadomym, że nawet lata intensywnej pracy nie naprawią wie-
loletnich zaniedbań. Nie bez znaczenia była również powódź, która 
zniszczyła dużą część miasta uszkadzając wiele dróg, mostów, bu-
dynków. Ostatnie lata to czas, w którym zrealizowano szereg projek-
tów podnoszących standard życia mieszkańców, ale przede wszyst-
kim działania skierowane na wielką odbudowę miasta. Stanow-
czość i determinacja sprawiły, iż zrobiono już wiele ale nadal reali-
zowane są kolejne oczekiwania mieszkańców.

„Hamowanie i  spadanie” to 
tytuł najnowszego rankingu 
„Wspólnoty” dotyczącego wy-
datków samorządowych na in-
frastrukturę techniczną. Mimo 
trudnej sytuacji gospodarczej 

w  kraju, Bogatynia odnotowa-
ła za ostatni okres kolejny skok 
w górę, i tak, z pozycji 18 wska-
kujemy do pierwszej dziesiątki 
samorządów - w kategorii ma-
łych miast.

Najnowsze zestawienie przygo-
towane przez zespół profesora 
Pawła Swianiewicza (Kierow-
nik Zakładu Rozwoju i Polityki 
Lokalnej na Wydziale Geogra-
fii i Studiów Regionalnych Uni-
wersytetu Warszawskiego, do-
radca Prezydenta RP) jest nie-
zbyt optymistyczne, ponieważ 
w  dużej mierze pokazuje, jak 
zwalniają inwestycje samorzą-
dowe. Nadchodzące „chude la-
ta” prawdopodobnie nie ominą 
Bogatyni, ale pocieszającą jest 
informacja o  kolejnym wzro-
ście naszego miasta w  rankin-
gu. W  ciągu ostatnich sześciu 
lat nasz samorząd wspinał się 
w  górę w  zawrotnym tempie. 
W  rankingu, jak na dłoni wi-
dać, że Bogatynia w swojej ka-

tegorii od 2006 roku sukcesyw-
nie awansowała i  przeskoczyła 
ponad 200 innych miast.

Dzięki olbrzymiej determinacji 
nasza Gmina zmienia się i sta-
wia na rozwój miasta, reali-
zując przy tym projekty, któ-
re są refinansowane środkami 
zewnętrznymi, w  szczególno-
ści dotacjami pochodzącymi 
z  programów unijnych. Ostat-
nie dwa lata to również inten-
sywna naprawa infrastruktury 
miejskiej zniszczonej w  powo-
dzi z 2010 roku.

Ósme miejsce w  rankingu to 
olbrzymi sukces. Powodów do 
zadowolenia jest kilka, przede 
wszystkim dlatego, że ranking 
jest przygotowywany od lat 

przez uznane autorytety, a tak-
że pokazuje wydatki na inwe-
stycje w  podziale na poszcze-
gólne kategorie miast (odno-
szące się do wielkości i  okre-
ślonego szczebla samorządu). 
Od lat autorzy rankingu sto-
sują te same metody oblicza-
nia wskaźników – dzięki cze-
mu prezentowane wyniki są 
wiarygodne. Z  rankingu wy-
nika również, że w  swojej ka-
tegorii Bogatynia zajęła 2 miej-
sce w  województwie dolnoślą-
skim (pierwsze miejsce nale-
ży do Świeradowa Zdroju), wy-
przedzając takie miejscowości 
jak: Bardo (12), Karpacz (13), 
Stronie Śląskie (26), Prusice 
(29), Wojcieszów (37) i Polani-
cę Zdrój (43).

Samorządowy półmetek

Infrastruktura drogowa
W ciągu ostatnich dwóch lat wykonano przebu-
dowę kilkunastu ulic. Zmodernizowano i  odre-
montowano chodniki, wybudowano i przebudo-
wano parkingi, przystanki, wiaty przystankowe. 
Przygotowane zostały dokumentacje techniczne 
na wykonanie zaplanowanych inwestycji. Wszel-
kim działaniom w  tej dziedzinie towarzyszyły 
niezbędne prace polegające na wymianie sie-
ci wodno-kanalizacyjnej a także wymianie, mo-
dernizacji i naprawie oświetlenia ulicznego. No-
we, stylizowane lampy uliczne poprawiają este-
tykę miasta.

Bezpieczeństwo publiczne
W trosce o mieszkańców naszej gminy zrealizowano szereg zadań wpływających na bezpieczeństwo 
poprzez wspieranie służb i instytucji powołanych w tym celu. Przekazywane sprzęty, wozy, nowocze-
sne urządzenia ratownicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej czy też komisariatu 
policji a także Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności usprawniają pracę 
i ratują życie w sytuacjach kryzysowych.

Gospodarka mieszkaniowa 
i komunalna
Bogatynia jak prawie każda gmina boryka się z  problemami 
mieszkaniowymi, które nasiliły się jeszcze bardziej po powo-
dzi z  2010 roku. Jedną z  największych inwestycji realizowaną 
w ostatnim czasie jest budowa 3 bloków komunalnych przy uli-
cy M. C. Skłodowskiej, w których powstają 82 mieszkania. Tak-
że przekazanie w ciągu kliku miesięcy od powodzi zaadoptowa-
nych mieszkań w budynkach byłego gimnazjum nr 2 to sukces, 
dzięki któremu nikt z powodzian nie zamieszkał w kontenerze. 
Ostatnie lata to także remonty domów przysłupowych. Tylko 
w minionym roku przywrócono świetność budynkom przy ulicy 
Kościuszki, Turowskiej, Bojowników, Nadbrzeżnej, Spółdzielczej 
i Głównej. MZGK oprócz realizacji planu remontowego wykonał 
również remonty lokali popowodziowych.
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Ochrona zabytków 
i dziedzictwa 
kulturowego

Dzięki gminnym dotacjom obiekty ar-
chitektury sakralnej w  naszej gmi-
nie odzyskują dawny blask. Prawie we 
wszystkich parafiach wykonano wie-
le prac konserwatorskich, restaurator-
skich i budowlanych.

Zieleń miejska 
i porządek
W  utrzymywanie porządku i  dbałości 
o estetykę miasta pomaga Gminne Przed-
siębiorstwo Oczyszczania, które realizuje 
wszelkie niezbędne zadania. Nowe nasa-
dzenia zieleni, wymiana, naprawa i mon-
taż małej architektury miejskiej, budowa 
i modernizacja placów zabaw sprawia, że 
w mieście żyje się przyjemniej.

Pomoc 
społeczna
Do działań podejmowanych 
w  tej dziedzinie należy wspie-
ranie i  tworzenie świetlic śro-
dowiskowych, zakup auta 
specjalistycznego, z  którego 
korzystają niepełnosprawni 
mieszkańcy naszej gminy. Re-
mont i  modernizacja budyn-
ków a  także przystosowanie 
ich do potrzeb mieszkańców.

Oświata
Ostatnie lata to także 
okres znaczących zmian 
w  oświacie. Oprócz wielu 
remontów i  modernizacji 
przeprowadzanych w bu-
dynkach oświatowych, 
zrealizowano również 
projekty dzięki, którym 
dzieci i młodzież może ko-

rzystać z  nowego sprzę-
tu dydaktycznego czy też 
wziąć udział w  wielu wy-
cieczkach i  wyjazdach. 
Niewątpliwie jedną z wie-
lu „inwestycji w  uśmiech 
dziecka” było zorganizo-
wanie bezpłatnego wy-
poczynku dla 440 dzieci 
w Poroninie w roku 2011.

Kultura
Dużo znaczących wydarzeń w naszej 
gminie zadziało się także w dziedzinie 
kultury. Remonty i  budowa świetlic 
wiejskich i  zagospodarowanie tere-
nu wokół nich tworzą centra kultural-
no – rozrywkowe wsi integrując lokal-
ne społeczności. To miejsca, w których 
działają kluby seniora, koła gospo-
dyń wiejskich czy też są miejscem bez-
piecznych spotkań dzieci i młodzieży.

Wsparcie organizacji 
pozarządowych
Na obraz miasta i  gminy wpływają także 
prężnie działające organizacje pozarządo-
we. Jest ich na naszym terenie prawie set-
ka. Ich przedsięwzięcia, od warsztatów po-
przez różnego rodzaju imprezy kultural-
ne przyczyniają się do ogromnej aktywiza-
cji i integracji mieszkańców. Ich członkowie 
wspierani i  dotowani w  ramach Gminne-
go Programu Współpracy z  Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Programu Współpra-
cy Przygranicznej organizują wyjazdy, kon-
kursy, wernisaże, festyny aż po imprezy ran-
gi krajowej i  międzynarodowej promując 
naszą gminę.
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„Tegoroczna ósma pozycja 
w rankingu to dla nas powód do 
zadowolenia. Jest jeszcze wiele 
do zrobienia i mam świadomość 
tego, że idziemy w  bardzo do-
brym kierunku. Dziś prioryte-
tem jest dokończenie odbudowy 
naszego miasta, ale nie zapomi-
namy o  mieszkańcach terenów 
wiejskich. Budujemy nowe place 
zabaw, parkingi, remontujemy 
drogi, modernizujemy obiek-
ty sportowe, świetlice wiejskie, 
bo uważamy, że każdy ma pra-
wo do korzystania z nowej infra-
struktury – bez względu na miej-
sce zamieszkania. Zawsze po-
wtarzam, że Bogatynia to mia-
sto wraz ze swoim olbrzymim 
potencjałem i, co równie ważne, 
Bogatynia to Gmina, którą two-
rzy dwanaście wspaniałych i ma-
lowniczych miejscowości. Wszy-

scy Mieszkańcy zasługują na 
równy dostęp do obiektów spor-
towych, do nowych, bezpiecz-
nych dróg i chodników – wszy-
scy Mieszkańcy zasługują rów-
nież na dostęp do placów zabaw 
i miejsc relaksu. Staramy się aby 
każdego roku docierać do kolej-
nych miejsc, które wymagają po-
prawy. Nadchodzący okres bę-
dzie bardzo trudny ale będziemy 
poszukiwać nowych możliwo-
ści, tak, aby sukcesywnie reali-
zować kolejne zadania. Będzie-
my zmieniać naszą Gminę w ta-
ki sposób, żeby wyniki widoczne 
na słupkach wydatków inwesty-
cyjnych przekładały się na za-
dowolenie Mieszkańców Gminy 
Bogatynia” – Andrzej Grzmiele-
wicz, Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia.

„W ostatnim okresie nasze dzia-
łania skupione były na realizacji 
zadań objętych promesami, od-
budowie dróg, obiektów, kana-
lizacji, wodociągów. Na pewno 
bazowanie jedynie na finanso-
waniu gminy znacznie opóźni-
łoby realizację ww. zadań i  roz-
łożyłoby inwestycje w  czasie. 
Planując budżet na 2013 rok za-
mierzamy ponownie ubiegać się 
o środki unijne na kolejne zada-
nia, chociaż mam świadomość 
ich ograniczonej ilości w związ-

ku z końcem okresu programo-
wania. Nie dokonywałem jesz-
cze podsumowania w  związ-
ku z rankingiem Wspólnoty, ale 
korzystając z  okazji pragnę po-
dziękować wszystkim pracow-
nikom, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu” – Dominik Matel-
ski, Zastępca Burmistrza ds. In-
westycji.

„Podsumowując półmetek ka-
dencji uważam, że był to dobrze 
wykorzystany czas, który po-
zwolił wiele zrobić, w  szczegól-
ności w  odbudowie zniszczeń 
popowodziowych. Dokonania 
samorządu w tej kwestii są nie-
małe. Pozyskanie znacznej ilości 
środków zewnętrznych na odbu-
dowę pozwoliło dokonać wielu 
remontów. Jednak ostatnie dwa 
lata to nie tylko odbudowa po-
powodziowa. To także liczne in-
westycje niezwiązane z  powo-
dzią. Warto zauważyć, iż gmina 
Bogatynia, odbudowując mia-
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Sport i rekreacja
Także w tej dziedzinie ostatnie lata to 
budowa i  remonty obiektów sporto-
wych. Nowe orliki , boiska wielofunk-
cyjne czy też powstający skatepark to 
miejsca spotkań miłośników aktyw-
nego spędzania czasu. Wspieranie 
i  dotowanie zawodników, trenerów 
i klubów sportowych skłania do orga-
nizowania wszelkiego rodzaju rozgry-
wek, meczy i olimpiad.

Rok pozycja

2012 8

2011 18

2010 14

2009 29

2008 95

2007 203

2006 220

2005 219

Tabela przygotowana na 
podstawie rankingu „In-
westycji w infrastrukturę 
techniczną” – Wspólno-
ta nr 39-40, 6 paździer-
nika 2012 roku, str. 76.
Wyniki rankingu prezentowane 
są za okresy trzyletnie. W tabeli 
rok określa datę publikacji ran-
kingu i  pozycję gminy Bogaty-
nia

17 września

Wszystkim Sybirakom w dniu ich święta składam wyrazy 

najwyższego uznania i szacunku. Życzę zdrowia, radości i samych 

słonecznych dni. Państwa postawa umiłowania Ojczyzny 

pozostaje wspaniałym świadectwem patriotyzmu

dla wszystkich pokoleń Polaków.

BURMISTRZ MIASTA i GMINY BOGATYNIA

sto po powodzi, musiała znacz-
ną ilość środków przeznaczyć 
z własnego budżetu, a mimo to 
udało się wykonać tak wiele za-
dań. Utrudnienia i  ciągle ce-
dowane przez rząd nowe obo-
wiązki obciążają samorządy co-
raz bardziej. Zmniejszana sub-
wencja oświatowa czy chociaż-
by spadające niektóre dochody 
podatkowe uderzają w każdy sa-
morząd. Uważam, że gmina Bo-
gatynia daje sobie świetnie ra-
dę. Oprócz nowych, znaczących 
inwestycji istnieją, może mniej 
okazałe, ale równie ważne, dla 
samych mieszkańców kwestie. 
Inwestycje w całej gminie, takie 
jak remonty chodników, dróg, 
świetlic, budowa placów zabaw, 
miejsc integracji, w  szczególno-
ści na terenach wiejskich zna-
cząco podnoszą estetykę naszej 
gminy i  wpływają korzystnie 
na nas wszystkich. Inwestycje 
oświatowe, do jakich doszło cho-
ciażby w  ciągu bieżącego roku, 
są równie ważne. Należy zauwa-
żyć również, iż bogatyński sa-
morząd, jako jeden z nielicznych 
w  kraju doprowadził do utwo-
rzenia nowego gimnazjum. Nie-
wątpliwie w  ciągu ostatnich lat 
wiele udało się zrobić, ale jeszcze 
wiele przed nami. Priorytetową 
sprawą dla Bogatyni, są działania 
podjęte w służbie zdrowia. Uwa-
żam, że dzięki wspólnym dzia-
łaniom uda nam się wypraco-
wać takie rozwiązanie, abyśmy 
wszyscy byli usatysfakcjonowa-
ni udając się do naszego szpita-
la” – Krzysztof Peremicki, Rad-
ny - Przewodniczący Komisji ds. 
Rozwoju Gospodarczego Gmi-
ny, Techniki, Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska.

„W  ramach przygotowania do 
realizacji inwestycji gminnych 
bierzemy pod uwagę przede 
wszystkim możliwości realizacji 
zadań z  programów krajowych 
i  regionalnych, gdyż takie moż-
liwości pojawiły się w  związku 
z przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. Analiza zakresu 
dofinansowywanych projektów 
jest ściśle powiązana z potrzeba-
mi i oczekiwaniami lokalnej spo-
łeczności, co w  efekcie skutkuje 
opracowaniem projektów speł-
niających te wymagania. Przy 
opracowywaniu dokumenta-
cji kierujemy się zasadą – róbmy 
coś dobrze, a efekty tego przyjdą 
same. Tak właśnie jest z obecną 
pozycją Gminy Bogatynia w tym 
rankingu. Należy podkreślić do-
brą współpracę z  wydziałem 

opracowującym wnioski o dota-
cje, gdyż tylko wspólny wysiłek 
daje efekt dobrze zaplanowanych 
i  zrealizowanych zadań. Wie-
le z przewidzianych w bieżącym 
roku przedsięwzięć musieliśmy 
odsunąć na lata kolejne, z uwagi 
na prawdopodobne możliwości 
współfinansowania ze środków 
zewnętrznych. Wiem jednak, że 
przy dalszej dobrej koordyna-
cji prac jesteśmy gotowi na ko-
lejne „dobre” projekty” – Janusz 
Michalski, Naczelnik Wydziału 
Przygotowania Inwestycji.

„Bogatynia nie bierze udziału 
w żadnych wyścigach ani zawo-
dach, dlatego ranking, w którym 
ulokowano nas na ósmym miej-
scu jest efektem tylko i  wyłącz-
nie zbieżności realizacji zadań, 
z możliwością ich dofinansowa-
nia. Bo też wszystkich projek-
tów nie można zasilić zewnętrz-
ną dotacją, z różnych powodów, 
m.in. skali, rodzaju, zakresu, 
wytycznych programów opera-
cyjnych.

Według mnie tworzenie tego ty-
pu rankingów nie wydaje się ce-
lowe z powodów innych niż sta-
tystyczne, dane które zawierają 
nie odzwierciedlają niczego in-
nego niż udziału środków ze-
wnętrznych i  własnych na gło-
wę mieszkańca. Można realizo-
wać potrzeby mieszkańców i nie 
pozyskiwać środków, bo akurat 
gmina nie potrzebuje kolejnej 
oczyszczalni czy zakładu uzdat-
niania wody, ale to moja subiek-
tywna ocena.

Natomiast miłym jest czytanie 
tego typu rankingu, czyjaś ocena 
naszych działań, starań o  dofi-
nansowanie projektów. Wydział 
nie jest duży, ale efektywnie re-
alizujemy zadania nam przypi-
sane. Piszemy wnioski, opraco-
wujemy niezbędne załączniki do 
aplikacji, monitorujemy realiza-
cje projektów i, co najważniejsze, 
rozliczamy je skutecznie. Nie-
liczni, ale załatwiamy wiele.

Bardzo ważne jest planowanie 
zadań, opracowywanie dla nich 
dokumentacji technicznych, bez 
nich nie ma szans na skuteczne 
złożenie wniosków. Dobra do-
kumentacja to dobry projekt. Im 
więcej dobrych projektów, tym 
więcej pozyskanych środków. 
Bez dobrych projektów nie ma 
więc sukcesu w dofinansowywa-
niu inwestycji” – Marek Wołk-
-Lewanowicz, Naczelnik Wy-
działu Funduszy Zewnętrznych.

Radny Krzysztof Peremicki.

Z-ca Burmistrza 
Dominik Matelski.

Burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz.
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Dożynki są wielkim świętem wszystkich rolników, okazją do podsu-
mowania zbiorów, a przede wszystkim zasłużoną porą wytchnienia. 
Tegoroczne, gminne święto plonów odbyło się 15 września w Multi-
funkcjonalnym Centrum Trójstyku.

Świętowanie rozpoczęto od 
konkursu na „Najpiękniejszy 
dożynkowy wieniec”. Komisja 
miała trudne zadanie. Każde 
z  sołectw startujących w  kon-

kursie przygotowało kolorowy 
i  niezwykle interesujący wie-
niec. Jednak, spośród dziewię-
ciu prac, komisja musiała wy-
brać ten jeden, a okazał się nim 

wieniec dożynkowy z  Luto-
gniewic. Jak podkreśla sołtys 
Lutogniewic Modesta Świdnic-
ka: „Wieniec robiły trzy osoby, 
trwało to miesiąc, ale jesteśmy 
szczęśliwi, że doceniono naszą 
pracę.” Podczas dożynek roz-
strzygnięto także konkurs na 
„Okazy z pola, sadu i ogrodu”. 
Rolnicy, ogrodnicy i sadownicy 
zaprezentowali dynie, kalarepy, 
ziemniaki, pomidory, a  także 
kompozycje kwiatowe wyko-
nane ze słoneczników. Najbar-
dziej okazała, a  wręcz gigan-
tyczna była kilkunastokilogra-
mowa dynia z ogrodu działko-
wego pana Antoniego Molki. 
Następnie odbyła się plenerowa 
Msza św. w  intencji rolników, 
podczas której ks. Dziekan Jan 
Żak poświęcił wieńce dożyn-
kowe. Po mszy starościna do-
żynek pani Krystyna Onak 
i starosta pan Jan Szwabo prze-
kazali na ręce burmistrza An-
drzeja Grzmielewicza symbo-
liczny bochen chleba, który na-
stępnie podzielono pomiędzy 
wszystkich zgromadzonych. 
Uroczystości urozmaicały wy-
stępy zespołów „Karkonosze” 
oraz „Błękitne Kamizelki”. 
W  trakcie obchodów dożyn-
kowych miłym akcentem by-
ło uhonorowanie rolników za 
trud, jaki wkładają w swoją co-

dzienną pracę. Nagrody i  wy-
różnienia oraz słowa podzięko-
wania otrzymało wielu rolni-
ków z naszej gminy. Wszystkie 
sołectwa brały również udział 
w  organizowanym Turnieju 
Sołectw, w  którym ostatecz-
nie zwyciężyli rolnicy z  Dzia-
łoszyna. Nie zabrakło także 
tradycyjnych zabaw dożynko-
wych. Święto plonów to nie tyl-
ko gminne obchody. Część so-
łectw w naszej gminie świętuje 
również podczas wiejskich do-
żynek. I tak 22 września w Ko-
paczowie, Działoszynie, Sie-
niawce i Posadzie oraz w wielu 
Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych mieszkańcy świętowali 
zakończenie zbiorów. Wszędzie 
niezwykle uroczyście, w  mi-
łej i serdecznej atmosferze oraz 
przy akompaniamencie lokal-
nych zespołów ludowych. Zor-
ganizowano konkursy na naj-
piękniej przystrojony ciągnik 
rolniczy, a także tradycyjne za-
bawy dożynkowe oraz dużo 
wyśmienitych potraw przygo-
towanych przez członkinie kół 
wiejskich i lokalnych stowarzy-
szeń. Święto plonów – w  każ-
dym z sołectw – rozpoczynało 
się Mszą św., po której starosto-
wie dożynek przekazywali na 
ręce władz samorządowych bo-
chen chleba wypieczony z tego-

rocznych zbiorów, którym z ko-
lei dzielili się wszyscy zebrani. 
Tu także miłym akcentem by-
ło uhonorowanie rolników za 
trud, jaki wkładają w codzien-
ną pracę.

wyniki konkursów:
Turniej Sołectw:
I miejsce - Działoszyn;
II miejsce – Porajów;
III miejsce - Krzewina
Turniej Plonów:
I miejsce - Antoni Molka - Ro-
dzinne Ogrody Działkowe
Konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy:
I miejsce – Lutogniewice;
II miejsce – Posada;
III miejsce – Krzewina.
Wyróżnienia dla sołectw: 
Działoszyn, Kopaczów, Sie-
niawka, Jasna Góra, Brat-
ków oraz Rodzinne Ogrody 
Działkowe.

Rolnicy świętowali

Dożynki w Gminie Bogatynia

17 września - w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku - 
obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. Corocznie miejsko-gmin-
ne koło Związku Sybiraków w  Bogatyni organizuje uroczyste spo-
tkanie.

Do siedziby Związku przybyło 
wiele osób. W  uroczystym ze-
braniu wzięli udział szanow-
ni Sybiracy z całej naszej gmi-
ny oraz zaproszeni goście - 
burmistrz Dominik Matelski, 
Dziekan Dekanatu Bogatynia 
ks. Jan Żak, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 Bożena Woj-
ciechowska oraz inspektor Wy-
działu Współpracy Regionalnej 
Irena Jarocka.

Spotkanie rozpoczęło się od 
wysłuchania hymnu „Marsz 
Sybiraków”. Na twarzach ze-
branych niejednokrotnie wi-

dać było wzruszenie i  łzy. Na-
stępnie głos zabrała pani pre-
zes Koła Związku Sybiraków 
Zofia Kulikowska, która przy-
pomniała okrutną historię zsy-
łek polskich obywateli, a  tak-
że opowiedziała o powrocie do 
Ojczyzny, i  o  tych, którzy ni-
gdy do Polski nie zdołali wró-
cić. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć tych, którzy już odeszli. 
Podczas spotkania wspomina-
no losy zesłańców, dzielono się 
doświadczeniami oraz sięgano 
pamięcią do najdramatyczniej-
szych chwil z  czasów deporta-
cji.

Szczególne podziękowania 
skierowano do najstarszej oraz 
najmłodszej Sybiraczki. Pa-
dło wiele ciepłych słów i  ży-
czeń w  kierunku szacownych 
Sybiraków. Wręczono także 
dwie legitymacje członkowskie 
dla rodzin Sybiraków. Tego ty-
pu spotkania są okazją do in-
tegracji środowiska zesłańców 
sybiru. Pani Zofia Kulikowska 
podkreślała, iż: „Tego typu spo-
tkania mają dla nas szczególne 
znaczenie, cieszę się, że może-

my się tu wspólnie spotykać, 
tym bardziej, że z roku na rok 
jest nas coraz mniej.”

Obecnie przygotowywany 
jest projekt uchwały o  nada-
niu drodze zbiorczej (od uli-
cy Pocztowej do ulicy Dąbrow-

skiego) nazwy Aleja Zesłań-
ców Sybiru. Uchwała jest rów-
nież przedmiotem konsultacji 
z  Agencją Nieruchomości Rol-
nych, która jest właścicielem 
jednej z działek, wzdłuż której 
przebiega droga.

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Światowy Dzień Sybiraka
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Okrągłe pół wieku istnienia Elektrowni Turów było doskonałą oka-
zją do zorganizowania uroczystej akademii. 14 września w  Turo-
wie uczczono złoty jubileusz jednego z największych pracodawców 
w naszym regionie. Przedsiębiorstwo to jest jednym z najpotężniej-
szych i najnowocześniejszych zakładów w Polsce.

Historia Elektrowni Turów się-
ga lat pięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku, kiedy to pojawił się 
plan budowy zakładu. W 1962 
roku popłynął z Turowa pierw-
szy prąd, a  budowa podzielo-
na na trzy etapy zakończyła się 
w 1971 roku. Wówczas 10 blo-
ków energetycznych osiągało 
moc 2000 megawatów. Po 30 
latach od powstania elektrowni 
przyszedł czas na zmiany i mo-

dernizację. W  1992 roku pod-
jęto decyzję o  kompleksowej 
rekonstrukcji mocy wytwór-
czych przedsiębiorstwa. I  tak 
w  latach 1993-2004 zmoderni-
zowano elektrownię, pozwa-
lając przedłużyć jej żywotność 
i  dostosowując ją do zaostrza-
jących się wymogów Unii Eu-
ropejskiej w  zakresie ochrony 
środowiska.

Obchodzony w tym roku jubi-
leusz pięćdziesięciolecia Elek-
trowni Turów był świetną oka-
zją do wspomnień, które nieraz 
wywoływały uśmiech na twa-
rzach byłych i  obecnych pra-
cowników zgromadzonych na 
uroczystości. Dyrektor oddzia-
łu Roman Walkowiak podsu-
mował w  swoim wystąpieniu 
minione lata, zaznaczając, jak 
ważną rolę pełni bliska współ-
praca z Kopalnią Turów, a tak-
że z  różnymi firmami oraz lo-
kalnymi samorządami. Waż-
nym zagadnieniem, o  którym 
mówił również dyrektor Wal-

kowiak, jest przyszłość tego za-
kładu. I  tak od 2010 roku, po 
licznych przekształceniach, 
Elektrownia Turów funkcjonu-
je jako jeden z podmiotów gru-
py kapitałowej PGE Górnic-
two i  Energetyka Konwencjo-
nalna S.A. Spółka ta, ze swoim 
potencjałem, konkuruje z  naj-
większymi przedsiębiorstwa-
mi energetycznymi w  Euro-
pie. Aby nie pozostawać w tyle, 
w  Elektrowni Turów planowa-
ne są kolejne inwestycje. Nie-
wątpliwie do najpoważniejsze-
go przedsięwzięcia należy bu-
dowa nowego bloku energe-
tycznego o mocy 460 megawa-
tów. Pozwoli on na wyłączenie 
z  eksploatacji trzech starych, 
niespełniających norm, bloków 
o nr 8, 9 i 10.

Uroczysta akademia, jak i  ob-
chodzony w  tym czasie Dzień 
Energetyka były również świet-
ną okazją do wręczenia odzna-
czeń państwowych, branżo-

wych i  honorowych. W  szcze-
gólny sposób uhonorowano 
pracowników uczestniczących 
w  akcji ratowniczej po awarii, 
jaka miała miejsce 24 lipca br. 
Wśród wyróżnionych znalazł 
się burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz, który został odznaczo-
ny honorową odznaką „Zasłu-
żony dla Elektrowni Turów”. 
„…Liczymy na to, że elektrow-
nia będzie dalej się rozwijała, 
a gmina Bogatynia bardzo ak-
tywnie uczestniczyła i  uczest-
niczy, jeśli chodzi o rozbudowę. 
Zależy nam, aby ta inwestycja 
przebiegała bez żadnych zakłó-
ceń”-mówił burmistrz Grzmie-
lewicz.

Akademia zakończyła się wy-
stępem lokalnego artysty, ze-
społu Kramer, który zaprezen-
tował „kartkę z  historii” śpie-
wając największe polskie prze-
boje ostatniego 50-lecia.

Już ponad 50 lat płynie prąd z elektrowni

Złoty Jubileusz 
Elektrowni Turów

22 września br. na scenie Opery Wrocławskiej zespół ludowy Rozma-
ryn, wśród 19 dolnośląskich ludowych zespołów, wystąpił a capella, 
reprezentując gminę Bogatynia w kultywowaniu tradycji ludowej.

Repertuar zespołu, który tym 
razem wystąpił przed wro-
cławską publicznością, to pie-
śni wszystkim znane, takie 
jak: „Na rubieżu polskiej zie-
mi”, „Czemuś taka zadumana”, 
„Tam na łące na zielonej sie-
dział Jaś z Marysią”.

Były brawa i owacje, a osobiste 
gratulacje zaraz po koncercie 
złożyła pani Dorota Bojakow-
ska, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy i Miasta Bogatynia.

Był to już V Festiwal Tradycji 
Dolnego Śląska organizowa-

ny przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskie-
go. Gospodarzem imprezy był 
członek zarządu Włodzimierz 
Chlebosz, a  festiwal poprowa-
dziła Maja Majewska z Polskie-
go Radia Wrocław.

Zespół Ludowy Rozmaryn 
z  Bogatyni działa od 15 lat 
pod patronatem Koła Gospo-
dyń Wiejskich w  Markoci-

cach. Swoją działalność folk-
lorystyczną prowadzi w Multi-
funkcjonalnym Centrum Trój-
styku. Zespół składa się z  12 
śpiewaków ludowych pod kie-
rownictwem Pani Teresy Cisek.

W  swojej wędrówce z  pieśnią 
ludową w  2001 roku otrzymał 
wyróżnienie na Ogólnopol-
skim festiwalu w  Kazimierzu 
nad Wisłą.

Zespół w 2009 roku uplasował 
się na II miejscu w Plebiscycie 
Ludowym prowadzonym przez 
Radio Wrocław, podczas które-
go konkurował z zespołem pie-
śni i  tańca Kostrzanie. Po ple-
biscycie nawiązała się wiel-
ka przyjaźń z  Kostarzanami 
i  współpraca trwająca do dziś. 
Wynikiem tej zażyłej znajomo-
ści są częste wizyty i udział ze-
społu w  dużej imprezie: Mię-
dzynarodowym Festiwalu 
Folkloru w Strzegomiu.

Bogatyński „Rozmaryn” zapre-
zentował się również podczas, 
nadawanego na żywo z  Boga-
tyni, programu „Kawa czy her-
bata”. Bierze też udział w  wie-
lu imprezach lokalnych orga-
nizowanych na terenie miasta 
i  gminy Bogatynia, takich jak: 
Bogatyńskie Dni Węgla i Ener-
gii „Karbonalia”, czy też do-
żynki oraz podczas różnych fe-
stynów, także tych międzyna-
rodowych.

Zespół „Rozmaryn” już od po-
nad 20 lat współorganizuje co-
roczny Przegląd Zespołów 
Śpiewaczych i  Kolędniczych 
w  Bogatyni, który na stałe za-
pisał się do kalendarza imprez 
województwa dolnośląskiego. 
Jest także uczestnikiem rozma-
itych przeglądów organizowa-
nych zarówno w Bogatyni, jak 
i  reprezentuje gminę podczas 
imprez wyjazdowych. Należą 
do nich: Festiwal Kultury Lu-
dowej „Święto Błękitnej Nieza-
pominajki” w Łagowie w gmi-
nie Zgorzelec. Po raz pierwszy 
zespół uczestniczył w  Ogól-
nopolskim Festiwalu Grup 
Śpiewaczych „Ziemia i  Pieśń” 
w Szprotawie. Jest również ini-
cjatorem i organizatorem Mię-
dzynarodowego Spotkania 
Zespołów Folklorystycznych 
Małego Trójkąta w  Bogatyni. 
Ostatnio Zespół uczestniczył 
w dożynkach w Löbau, podczas 
których, w  plenerze pięknych 
ogrodów kwiatowych, panie 
przeprowadziły pokaz kiszenia 
kapusty i rękodzieła, a panowie 
cepami młócili zboże.

Podczas swojej 15 –letniej dzia-
łalności Zespół zdobył wiele 
wyróżnień, nagród, gratulacji. 
Jego członkowie pieczołowicie 
pielęgnują trofea zdobyte w re-
gionie oraz poza jego granica-
mi.

Festiwal Tradycji Dolnego Śląska

Rozmaryn w Operze 
Wrocławskiej
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W czwartek 15 listopada 2012 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się Festiwal Piosenki 
Dziecięcej „Jesienny Liść”.

W Festiwalu udział biorą dzie-
ci z przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych z  terenu Mia-
sta i  Gminy Bogatynia. Dzieci 
zaśpiewają piosenki tematycz-
ne związane z  jesienią. Usły-
szymy utwory pełne uśmiechu 
i  jesiennych promieni słonecz-
nych, które przypomną pu-
bliczności zgromadzonej w Bo-

gatyńskim Ośrodku Kultury, iż 
właśnie wkraczamy w  tę kolo-
rową porę roku. „Jesienny Liść” 
ma charakter przeglądu, dla-
tego też występy nie podlegają 
ocenie jury.

Serdecznie zapraszamy na spo-
tkanie z dźwiękami i kolorami 
jesieni. Wstęp wolny.

Festiwal Piosenki Dziecięcej

„Jesienny Liść”

W  sobotę, 29 września 2012 r. w  sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury o  godz. 12.00 i  18.00 odbył się spektakl z  Teatru 
Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w  Wałbrzychu pt.: 
„Świadectwa wzlotu upadku wzlotu wzlotu wzlotu upadku i  tak 
dalej Antka Kochanka”.

Kim był, kim jest Antek Ko-
chanek, tajemniczy patron jed-
nej z  wałbrzyskich ulic? Pole-
głym w  1937 roku bohaterem 
wojny domowej w  Hiszpanii 
czy chłopcem, który po Wał-
brzychu chodził z tajemniczym 
czarnym zwierzęciem? Miej-
ską legendą, która jak każda, 
składa się z  plotki, stereotypu 

i  strachu czy postacią umyśl-
nie zapomnianą? Odpowiedź 
na te pytania tworzona była na 
oczach widzów przez świad-
ków, członków rodziny, sąsia-
dów z  ulicy i  samozwańczych 
liderów opinii.

Spektakl to doskonała i  nieba-
nalnie opowiedziana historia 
bazująca na fikcyjnych bohate-

rach wałbrzyskiego społeczeń-
stwa początku XX wieku. To 
tutaj splatają się ze sobą moral-
ność i etyka, religia i różnice po-
glądowe na świat, miłość i faszy-
stowski reżim... oprócz ciekawej 
obsady aktorskiej obejrzeliśmy 
kunszt sztuki teatralnej. Już dziś 
zapraszamy serdecznie na kolej-
ne spotkania artystyczne w Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultury.

Spektakl teatralny w BOK

Wzloty i upadki 
Antka Kochanka

W  czwartek 8 listopada 2012 r. o  godz. 15.00 w  sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się VII edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”.

Festiwal to spotkanie szerokie-
go i  różnorodnego grona wy-
konawców, który ze względu na 
swój międzynarodowy charak-
ter, stanowi prawdziwą mozai-
kę kulturową. Jego głównym 
celem jest propagowanie ama-
torskiej działalności artystycz-
nej osób starszych upowszech-
niających muzykę. Udział 
w Festiwalu stwarza szansę za-
prezentowania twórczości wo-
kalnej, będącej częstokroć te-

matycznym nawiązaniem 
i  odzwierciedleniem historii, 
jak również kultury poszcze-
gólnych regionów, a  przede 
wszystkim stanowi ważny ele-
ment integracji oraz współpra-
cy transgranicznej.

W  programie: konkursowe 
prezentacje piosenek w  wyko-
naniu solistów, duetów, chó-
rów i zespołów z powiatu jele-
niogórskiego, zgorzeleckiego, 
lubańskiego i  bolesławieckie-

go, a  także Małego Trójkąta – 
Hradka nad Nysą, Zittau i Bo-
gatyni.

Organizator Festiwalu: Boga-
tyński Ośrodek Kultury.

Sponsorzy: Urząd Miasta 
i Gminy w Bogatyni, PGE Gór-
nictwo i  Energetyka Konwen-
cjonalna S.A. Oddział Kopal-
nia Węgla Brunatnego Turów 
oraz Rada Osiedlowa nr 1. Za-
praszamy na spotkanie z  tań-
cem i piosenką! Wstęp wolny.

Patronat honorowy: Burmistrz 
Miasta i Gminy w Bogatyni

VII Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych

„Śpiewający Seniorzy”
W  dniach od 18 do 28 sierpnia 2012 roku 47 osobowa grupa dzieci 
z naszej Gminy wypoczywała na kolonii w Międzywodziu. Kolonia zo-
stała zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspierania, Rozwoju, In-
tegracji i Pomocy Dziecku „Malec”. Ośrodek „Portus”, w którym wypo-
czywały dzieci, posiadał bogate zaplecze rekreacyjno – sportowe.

W  trakcie pobytu dzieci in-
tegrowały się podczas wycie-
czek po bliższej i  dalszej oko-
licy, podczas korzystania z ką-
pieli wodnych i  słonecznych, 
wspólnych zabaw, imprez te-
matycznych, dyskotek i  pod-
czas udziału w wielu innych za-
jęciach organizowanych przez 
opiekunów. Uczyły się, że moż-
na wypoczywać aktywnie i nie 
trwonić czasu na spędzanie 
długich godzin przed telewi-
zorem lub komputerem. Dzie-
ci zwiedziły: Kołobrzeg, Mię-
dzyzdroje, Trzęsacz, Turkuso-
we Jeziorko, Świnoujście i wiele 
innych atrakcyjnych nadmor-
skich miejsc. Uśmiech i radość 
każdego dnia gościły na twa-
rzach kolonistów. Pobyt na ko-
lonii dostarczył dzieciom wielu 
pozytywnych przeżyć i  pozo-
stanie na zawsze w ich pamięci. 

Organizatorzy w  imieniu swo-
im, dzieci i  ich rodziców skła-
dają serdecznie podziękowa-
nia Panu Burmistrzowi An-
drzejowi Grzmielewiczowi za 
pomoc w  organizacji kolonii, 
a także Pani Marcie Cholewiń-
skiej, która zadbała o  formal-
ne wymogi organizacji kolonii 
i opiekę nad wszystkimi dzieć-
mi w formie wolontariatu. Ko-
lonia nie mogłaby się odbyć, 
gdyby nie szczodrobliwość lu-
dzi, którzy przekazali dla dzie-
ci na rzecz Stowarzyszenia 1% 
ze swojego dochodu, wspar-
cia Elektrowni Turów i  Urzę-
du Miasta i Gminy w Bogatyni. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
i prosimy o pamięć i przekaza-
nie 1% w przyszłym roku.

Prezes Stowarzyszenia 
Zofia Iżycka

Stowarzyszenie Wspierania, Rozwoju, Integracji 
i Pomocy Dziecku „Malec”

Kolonia 
w Międzywodziu
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Jesienny Liść 2011.

Fragment spektaklu.

Śpiewający Seniorzy 2011.

Uczestnicy kolonii.

Fragment spektaklu.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA
Wszystkim Seniorom w dniu ich święta składam życzenia zdrowia, 

ducha, spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności.
Niech każdy dzień wypełnia spokój a miłość i uśmiech najbliższych

rozpraszają wszelkie troski.

pogody 

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

1 października

W  poniedziałek, 8 października 2012 r. w  sali widowiskowej Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury odbył się VI Międzynarodowy Przegląd 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

W Festiwalu udział wzięły oso-
by niepełnosprawne z  domów 
opieki, ośrodków, pracowni ar-
tystycznych z  Polski oraz Nie-
miec. Na scenie ujrzeliśmy nie-
codzienne przedstawienia te-
atralne oraz prezentacje wo-
kalne. Obejrzeliśmy wystawę 
twórczości plastycznej i  ręko-
dzieła artystycznego, która sta-
nowiła nierozłączną część Fe-
stiwalu. Uroczyste, pełne kuli-
narnych niespodzianek chwi-
le oraz zewsząd płynąca życzli-
wość wypełniły ten, niebywale 
oczekiwany, a  przez to szcze-
gólny dzień w  roku. W  tego-
rocznym Przeglądzie wzięło 
udział ponad 200 osób.

Ideą przeglądu jest aktywiza-
cja twórcza, promowanie twór-
czości osób niepełnosprawnych 
oraz wymiana doświadczeń pe-
dagogicznych, terapeutycznych 

i  kulturalnych placówek spra-
wujących pieczę nad ich rozwo-
jem artystycznym. Jednak fun-
damentalny cel stanowi inte-
gracja osób niepełnoprawnych 
ze środowiskiem lokalnym i na-
wiązanie współpracy przygra-
nicznej placówek i  organizacji 
pracujących na rzecz krzewie-
nia idei zrównywania szans.

Wyjątkowość Festiwalu to 
przede wszystkim piękno 
i  wrażliwość osób niepełno-
sprawnych, to moment, kie-
dy oczekują wyjścia na scenę-
…i  ta niezapomniana chwila, 
gdy śpiewają, a  szczęśliwa pu-
bliczność wtóruje im głośno, bi-
je brawo i uśmiecha się, spoglą-
dając ze wzruszeniem. Wszyst-
ko to, co piękne pozostaje w ser-
cach, w oczekiwaniu na kolejny, 
wyjątkowy Przegląd Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych.

Sponsorzy Festiwalu: Urząd 
Miasta i  Gminy w  Bogatyni - 
Burmistrz Miasta i Gminy An-
drzej Grzmielewicz, PGE Gór-
nictwo i  Energetyka Konwen-
cjonalna S.A. Odział Kopal-
nia Węgla Brunatnego Turów 
Dyrektor Oddziału Stanisław 
Żuk, Wiceprzewodniczący Ra-
dy Gminy i  Miasta - Andrzej 
Lipko, Rada Osiedla nr 1 Prze-
wodniczący Zygmunt Gosk, 
Salon Fryzjerski „MERLIN” 
Beata Włoskiewicz i  Wojciech 
Walczak, Bukieciarnia „RÓ-
ŻA” Mariola i  Andrzej Pasz-
niccy. Składamy serdeczne po-
dziękowania.

Festiwal to impreza, która na 
stałe wpisała się w  kalendarz 
imprez Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury i z roku na rok obej-
muje coraz szerszy krąg uczest-
ników. Tak więc-do zobaczenia 
za rok!

Bogatyński Ośrodek Kultury

Przegląd 
Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych
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Historie
zachować wspomnienia

rodzinne
„Tylko miłość potrafi 

zatrzymać czas”
Jan Jakub Rousseau

Dzieje rodziny Wyszatko

O swojej historii rodzinnej opowiadają państwo Daniela i Antoni Wy-
szatko. Wspominają lata swojej młodości, kiedy przyjechali tu do 

Bogatyni. Opowiadają o problemach życia codziennego, ciężkiej choro-
bie i walce z nią. Serdeczni, pełni optymizmu mówią o priorytetach, ja-
kimi kierowali się w życiu. Zdradzają sekret na długi i szczęśliwy zwią-
zek małżeński, który od blisko pięćdziesięciu lat wspólnie tworzą.

Jak to się zaczęło?
Dłuższa „zwykła rozmowa” 
i odnosi się wrażenie, jakby dla 
państwa Wyszatko czas się za-
trzymał. On, nader opanowany 
i  spokojny, tryskający humo-
rem 86-latek. Ona, w rozmowie 
grająca pierwsze skrzypce - we-
soła i nadzwyczaj ciepła kobie-
ta. Mówiąc na przemian opo-
wiadają o  swoim życiu, przy-
wołując zarówno te szczęśli-
we chwile, jaki i  te tragiczne. 
Oboje energiczni, żywiołowi 
i niezwykle serdeczni. Na pyta-
nia, jak to się wszystko zaczę-
ło, gdzie się poznali, skąd przy-
jechali, pani Daniela wyprze-
dza męża mówiąc: „Przyjecha-
łam tu na chwilę do kuzynki 
w  odwiedziny i  tak zostałam 
do dziś. Gdybym nie poznała 
Antoniego, pewnie wyjechała-

bym z  powrotem w  lubelskie, 
skąd pochodzę. Urodziłam się 
w 1938 roku w niewielkiej wsi 
Niedzieliska. Mama Anna i oj-
ciec Wojciech, rolnicy z  piąt-
ką dzieci, dali nam możliwość 
zdobycia solidnego wykształ-
cenia. Mój brat skończył stu-
dia, pozostali zdobyli matu-
rę. W tamtych czasach nie by-
ło to tak powszechne jak obec-
nie. Czasów wojennych zbytnio 
nie pamiętam, byłam za ma-
ła. Mam tylko przebłyski, ja-
kieś obrazy utrwaliły się w mo-
jej pamięci, np. jak uciekali-
śmy z całą rodziną do lasu. By-
liśmy nawet prześladowani, bo 
brat był w AK. Ojciec był cza-
sowo aresztowany. Na szczęście 
wszystko się dobrze skończyło. 
Po wojnie, po skończeniu szko-
ły średniej w  moich rodzin-

nych stronach nie było łatwo 
o  dobrą pracę. Moja kuzynka 
wyjechała na ziemie odzyska-
ne. Wiedziałam, że tam wyjeż-
dża dużo ludzi w  poszukiwa-
niu lepszego życia. Przyjedź zo-
bacz, jak jest na świecie – pisa-
ła w listach. Choć nie byłam już 
podlotkiem, mama nie chciała 
mnie puścić w nieznane. Upro-
siłam ją jednak, przekonując, 
że pojadę tylko w  odwiedziny. 
I tak przecież nie miałam pracy 
w  rodzinnych stronach. Przy-
jechałam, nikogo tu nie zna-
łam. Zamieszkałam u kuzynki 
w  Trzcińcu. Pomogła mi zna-
leźć pracę. Najpierw w PSS, ale 
w  międzyczasie szukałam in-
nej. I  tak trafiłam do Osiedlo-
wej Rady Narodowej. Tam po-
znałam swojego przyszłego 
męża. To on mnie przyjmował 
do pracy. I  tak się zaczęła na-
sza wspólna wędrówka przez 
życie” - śmieje się pani Daniela.

„Od razu mi się spodobała. Ta-
ka ładna i mądra” – wtrąca pan 
Antoni i  opowiada dalej. „Ja 
przyjechałem tu z Wileńszczy-
zny. Urodziłem się w 1926 roku 
i  aż do 1944 tam mieszkałem. 
Odkąd pamiętam byłem tylko 
z mamą. Ojca nie znałem, mia-
łem zaledwie parę miesięcy, jak 
nagle zmarł. Mama wychowy-
wała mnie sama. Nie było jej ła-
two. W tamtych czasach samot-
na kobieta z dzieckiem to rzad-
kość. To była prawdziwa szkoła 
przetrwania. W 1944 roku, po 
wkroczeniu wojsk radzieckich 
na tamte tereny, zostałem zmo-
bilizowany do wojska. Po ro-
ku 1945, także w poszukiwaniu 
pracy, przyjechałem do Wigan-
cic. Mama została na wscho-
dzie. Bardzo się o nią martwi-
łem. Miałem przecież tylko 
ją. Gdy się usamodzielniłem, 
szybko napisałem list, w  któ-

rym nakazałem jej pakować 
najpotrzebniejsze rzeczy, o  nic 
się nie martwić i  przyjeżdżać 
do mnie. I tak zrobiła. Miałem 
już mieszkanie, pracę i najbliż-
szą osobę przy sobie. Poczułem 
się trochę pewniej. Szybko zy-
skałem nowych znajomych, no 
i, co najważniejsze, poznałem 
moją przyszłą żonę” - dodaje 
pan Antoni.

Na dobre i na złe 
- zawsze razem
Państwo Daniela i Antoni Wy-
szatko zawarli związek mał-
żeński w  1963 roku. Jak sa-
mi mówią, start mieli niezły. 
Zamieszkali w  Wigancicach 
w  mieszkaniu, które miał pan 
Antoni. „Byliśmy szczęściarza-
mi. To ze względu na pracę mę-
ża, mieliśmy lepiej niż inni” - 
mówi pani Daniela. Pan Anto-
ni w ciągu swojego życia piasto-
wał szereg różnych funkcji. Był 
przewodniczącym Gromadz-
kiej Rady Narodowej, przez la-
ta pracował w Miejskim Przed-
siębiorstwie Gospodarki Ko-
munalnej w Bogatyni jako kie-
rownik administracyjny. Był 
również przewodniczącym 
osadników wojskowych, a  tak-
że długoletnim przewodniczą-
cym Rady Banku Spółdziel-
czego. Pracował w wielu komi-
sjach, między innymi mieszka-
niowej, był również ławnikiem 
w sądzie w Zgorzelcu. W swo-
im życiu zawodowym spra-
wował wiele funkcji społecz-
nych. W uznaniu zasług otrzy-
mał szereg odznaczeń, medali, 
a  także listów gratulacyjnych, 
podziękowań i  dyplomów. Ale 
jak sam mówi: „Zawsze wspie-
rała mnie żona. To bardzo waż-
ne wiedzieć, że można liczyć na 
swoją drugą połówkę”.

W  czasie, gdy zamieszkiwa-
li jeszcze w Wigancicach, uro-
dziła im się dwójka dzieci - cór-
ka Ewa i  syn Piotr. Pani Da-
niela dzielnie łączyła obowiąz-
ki domowe z pracą zawodową. 
Dwójka maluchów wymaga-
ła dobrej organizacji, tym bar-
dziej, że mieszkając w  Wigan-
cicach trzeba było wszędzie do-
jechać. Najgorzej było zimą. 
„Ale dawaliśmy radę”- śmie-
ją się dziś. Dzieci rosły. Po-

kończyły szkoły, usamodziel-
niły się, pozakładały swoje ro-
dziny. Państwo Wyszatko od 
20 lat mieszkają w  Bogatyni. 
Przeprowadzkę wymusiła na 
nich kopalnia, zabierając tere-
ny pod swoją działalność. Dziś 
mówią: „Szkoda nam było się 
stamtąd wyprowadzać. Mieli-
śmy piękny, duży dom z sadem, 
ogrodem. Dbaliśmy o niego, re-
montowaliśmy. No, ale cóż. Nie 
mieliśmy wyjścia”.

Jak grom 
z jasnego nieba
Był rok 2000. Pani Daniela już 
od roku przebywała na eme-
ryturze. Pewnego dnia źle się 
poczuła. Wizyta u  lekarza po-
twierdziła najgorsze. To, co 
usłyszała, w  jej uszach za-
brzmiało jak wyrok – rak. To 
był najgorszy czas w  życiu ca-
łej rodziny. Od momentu zdia-
gnozowania choroby wszystko 
toczyło się w  błyskawicznym 
tempie. Operacja, cykl chemii. 
„Gdyby nie wsparcie mojej ro-
dziny, nie wiem, jakbym przez 
to przeszła. Dali mi ogromną 
siłę. Także lekarze i pielęgniar-
ki, do których trafiłam, okazali 
się wspaniałymi ludźmi. Dzię-
ki szybkiej interwencji uda-
ło mi się wyjść z choroby. Naj-
gorzej wspominam oczekiwa-
nie na wynik. Podczas jednej 
z  wizyt w  klinice we Wrocła-
wiu powiedziałam pani dok-
tor, która mnie prowadziła – 
zdaję się na panią – ja chcę żyć. 
Mam dzieci, wnuki i  wspania-
łego męża. Muszę z tego wyjść. 
Pani doktor powiedziała, że 
wszystko będzie dobrze. Wie-
rzyłam w to, ale tak bardzo, jak 
w to wierzyłam, tak bardzo też 
się bałam. Po zabiegu jeździ-
łam jeszcze długo przyjmować 

Państwo Wyszatko z wnukami - początek lat dziewięćdziesiątych.

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

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą redak-
cją. Postaramy się przedstawić każdą ciekawą hi-
storię rodzinną. Jednocześnie informujemy, że ze-
brane opowiadania w  wersji rozszerzonej opubli-
kujemy w specjalnie wydanej publikacji „Historie 

rodzinne – zachować wspomnienia”.
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chemię. Już po operacji, będąc 
w przychodni zdrowia w Boga-
tyni, spotkałam znajomą, któ-
ra też była po mastektomii. Ja-
koś tak się zgadałyśmy, że jest 
grupka kobiet u  nas w  Boga-
tyni, które również przeszły 
przez piekło choroby nowotwo-
rowej i  co jakiś czas się spoty-
kają. Szybko do nich dołączy-
łam. To były członkinie boga-
tyńskiego klubu „Amazonek”. 
Na początku mieliśmy do dys-
pozycji niewielką salkę w przy-
chodni zdrowia przy ulicy Wy-
czółkowskiego, ale z  biegiem 
czasu nasze działania mocno 
ewoluowały. Dzięki przychyl-
ności władz samorządowych 
i doskonałej współpracy z Klu-
bem Puszystych teraz wspól-
ne korzystamy z  pomieszcze-
nia „nad basenem” w  Zespole 
Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi. Nasze spotkania też wy-
glądają zupełnie inaczej. Od-
kąd prezesem „naszych amazo-
nek” została Dorota Bojakow-
ska zmieniło się wiele. Wpro-
wadziliśmy kolejne godziny 
aktywności w  formie ćwiczeń 
w  sali gimnastycznej. Również 

uzyskaliśmy rezerwację godzin 
na basenie. Nasze stowarzysze-
nie korzysta z pomocy psycho-
loga oraz masażysty. Na wszyst-
kie działania staramy się pozy-
skiwać środki, bierzemy udział 
w konkursach, składając wnio-
ski do różnych instytucji i urzę-
dów. Bardzo aktywnie spędza-
my razem czas. Teraz mamy 
bardziej komfortowe warunki 
do naszych wspólnych spotkań. 
Nasz Klub powiększył się o no-
we członkinie. Z  tego miejsca 
muszę zaapelować do wszyst-
kich kobiet – Kobiety badajcie 
się. Nie pozwólcie sobie ode-
brać szansy na normalne życie. 
Rak wykryty we wczesnym sta-
dium naprawdę dobrze rokuje. 
Mnie się udało. A  wszystkim 
paniom po mastektomii życzę 
takich ludzi wokół siebie, jaki-
mi jestem obdarzona ja”- mówi 
drżącym głosem pani Danie-
la. Obecnie nie wyobraża ona 
sobie życia bez spotkań z kole-
żankami z klubu „Amazonek”. 
Jest z  nimi zżyta. Tworzą jed-
ną wielką rodzinę. Razem się 
wspierają, spędzają czas. Za-
wsze służy dobrą radą i z takich 
też korzysta. Również dzięki 
koleżankom z  klubu nie pod-
daje się przeciwnościom losu. 
Została także członkiem zarzą-
du w  swoim stowarzyszeniu. 
Pani Daniela, pomimo swoich 
przekroczonych siedemdziesię-
ciu lat, ma więcej siły i  energii 
niż niejedna czterdziestolatka. 
„Jakbym miała 20 lat” - śmie-
je się. „Codziennie po śniada-
niu chodzę na długie spacery. 
Uczestniczę we wszystkich spo-
tkaniach klubu, chodzę na ba-
sen, ćwiczę jogę, jeżdżę na wy-
cieczki, pielgrzymki, warsztaty. 
Mam naprawdę napięty harmo-
nogram. Całe szczęście mam 
wyrozumiałego męża. Nie ma-
rudzi, nie obraża się, jak mnie 
nie ma, ale sam sobie świetnie 
radzi, nawet nie muszę specjal-
nie dbać o  obiady. Sam sobie 
ugotuje, zrobi zakupy. Jest na-
prawdę nieoceniony także pod 
tym względem” - dodaje pani 
Daniela.

Już za rok matura
„Już za rok matura” – śmie-
ją się obydwoje. Mówią tak, bo 
w  przyszłym roku obchodzić 
będą swoje wielkie święto – 
50-lecie pożycia małżeńskiego. 
„Tak, będzie wspaniała okazja 
do rodzinnego święta. Zresz-
tą, co rok świętujemy nasze 
małe rocznice. Zawsze razem 
z dziećmi. Jesteśmy z nich bar-
dzo dumni. Także z  naszych 
trzech wnuków. Chłopcy są już 
dorośli. Teraz czekamy na pra-
wnuczkę” - dodają z humorem. 
Zapytani o receptę na taki staż 
małżeński mówią równocze-
śnie: „Najważniejsza jest zgoda 

i szacunek. Szkoda życia i zdro-
wia na kłótnie. Nawet, gdy cza-
sami o coś się pospieraliśmy, to 
bez krzyków, awantur. Zresztą 
życie we dwoje to wielka sztuka 
kompromisu. Czasami trzeba 
ustąpić, przymknąć oko i  nie 
drążyć, nie wałkować jakichś 
drobiazgów, które poprzez na-
sze działania urastają do rangi 
katastrofy. Trzeba zawsze za-
chować dystans do wszystkie-
go. Życie mamy tylko jedno. 
My się często śmiejemy, nawet 
z naszych słabości” – z uśmie-
chem dodają państwo Daniela 
i Antoni.

Państwu Danieli i  Antoniemu 
Wyszatko życzymy samych ra-

dosnych chwil w  życiu, dużo 
zdrowia i pomyślności. A zbli-
żający się jubileusz Złotych Go-
dów niech będzie okazją do ra-
dości i szczęścia świętowanego 
w gronie bliskich.

Odznaka Grunwaldzka pamiat-
ka udziału w  wysiłku zbrojnym 
okresu II wojny światowej. Nada-
wana żołnierzom odrodzonego 
Wojska Polskiego, którzy w latach 
1939 – 1945 brali czynny udział 
w walkach z Niemcami.

Brązowy Krzyż Zasługi nada-
wany osobie zasłużonej w  pra-
cy zawodowej lub w  działalności 
społecznej.

Antoni Wyszatko - zdjęcie 
z okresu powojennego.
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Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Bogatyni, jako partner Projektu „Bu-
dowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w  waszą przyszłość”, 
w  ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska - Saksonia 2007 był organizatorem Gimnazjady Lekkoatle-
tycznej.

Impreza sportowa rozpoczę-
ła się 18 września o godz. 10:00 
na boisku przy Liceum Ogól-
nokształcącym w Bogatyni. Do 
startu stanęło 90 uczestników 
z Publicznego Gimnazum nr 1 
w Bogatyni, Publicznego Gim-
nazjum nr 2 w  Bogatyni oraz 
Gimnazjum z Zittau. Zawodni-

cy rywalizowali w  trzech kon-
kurencjach: biegu na 60 me-
trów, skoku w dal oraz pchnię-
ciu kulą, dziewczęta - ważącą 
3 kg, chłopcy natomiast kulą 
o wadze 4 kilogramów. Wyniki 
trzech boi przeliczane były na 
punkty według tabel wielobo-
jowych. O zwycięstwie w 3-bo-

ju decydowała suma zdobytych 
punktów w  poszczególnych 
konkurencjach.

Największą liczbę punktów 
wywalczyło Gimnazjum nr 
1 z  Bogatyni z  przewagą 22 
punktów nad Gimazjum z Zit-
tau. Na trzecim miejscu uplaso-
wało się Gimnazjum nr 2 z Bo-
gatyni.

Dla wszystkich uczestników 
organizator przygotował po-
częstunek oraz napoje. Zwy-
cięzcy trójboju otrzymali pu-
chary, medale oraz pamiątko-
we dyplomy.

Gimnazjada 
Lekkoatletyczna

W ostatnią sobotę września odbył się I Korczakowski Bieg Uliczny. To 
jedno z działań, jakie podjęło Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Bogatyni. Organizatorem biegu było PG nr 2 oraz Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Celem imprezy sportowej było po-
pularyzowanie masowych biegów jako formy aktywności ruchowej 
oraz wdrażanie młodzieży oraz osób dorosłych do aktywnego upra-
wiania sportu.

Bieg zaplanowano wzdłuż ście-
żek rowerowych za ogródkami 
działkowymi „Relaks” przy uli-
cy Pocztowej. Trasę wyznacza-
ła pętla o długości ok. 1300m. 
W  biegu wzięła udział licznie 
zgromadzona młodzież gimna-
zjalna oraz nieliczne (niestety) 
osoby dorosłe. Uczniowie mie-
li do przebiegnięcia jedną pętlę 
(kategoria „Gimnazjum”), na-
tomiast pozostali uczestnicy - 
cztery pętle (kategoria „Open”) 
o  łącznej długości ok. 5200m. 
Poza konkursem w biegu wzię-
ły udział także dzieci w wieku 
przedszkolnym, które przyby-
ły ze swoimi rodzicami na tra-
sę biegu jako widzowie.

Dla najlepszych biegaczy orga-
nizatorzy ufundowali puchary 
oraz dyplomy, które wręczyła 
Dyrektor Zespołu Szkół z Od-
działami Integracyjnymi pani 
mgr inż. Irena Komarnicka.

Na uczestników biegu na me-
cie czekał posiłek regeneracyj-
ny oraz znaczki pamiątkowe.

Tego dnia wszystko dopisało: 
była piękna pogoda, mnóstwo 
emocji, ostra rywalizacja i  co 
najważniejsze - dobra zabawa!

Mamy nadzieję, że I  Korcza-
kowski Bieg Uliczny stanie się 

tradycją w naszym mieście i za 
rok będziemy mogli spotkać się 
ponownie na starcie. Klasyfika-
cja końcowa biegu:
dziewczęta „Gimnazjum”:
1 m. - Magdalena Pawłowska
2 m. - Żaneta Karczewska
3 m. - Julia Sala
chłopcy „Gimnazjum”:
1 m. - Mateusz Grzywa
2 m. - Tristan Kłycho
3 m. - Jakub Walczak
kobiety „Open”:
1 m. - Małgorzata Peremicka
2 m. - Magdalena Pawłowska
mężczyźni „Open”
1 m. - Marek Zieniewicz
2 m. - Piotr Kupczyk

Ostra rywalizacja i dobra zabawa

I Korczakowski 
Bieg Uliczny

Dnia 29 września 2012 r. na kortach tenisowych na stadionie przy ul. 
Białogórskiej w Bogatyni odbył się ostatni z zaplanowanych na ten 
sezon turniej tenisa ziemnego.

Przybyło wielu zawodników 
z  Bogatyni oraz ze Zgorzelca, 
jak również z  czeskiego Fry-
dlantu. Zacięta rywalizacja to-
czyła się w  sportowej atmosfe-
rze. Pogoda również dopisała. 
Turniej rozgrywany był syste-
mem grupowo-pucharowym. 
Ostatecznie w  półfinałach 

zmierzyli się Krzysztof Burbo 
z  Andrzejem Małym oraz Jan 
Cejka z Czech z Zenonem Mit-
ką. Ci pierwsi wyszli zwycięsko 
z  półfinałów. W  finale Burbo 
- Cejka lepszym okazał się za-
wodnik z  Czech, wygrywając 
cały turniej. W meczu o trzecie 
miejsce w zaciętym pojedynku 

triumfował Andrzej Mały. Naj-
lepsza trójka turnieju otrzyma-
ła pamiątkowe puchary i  dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe. 
Wśród wszystkich zawodni-
ków turnieju została rozloso-
wana nagroda specjalna- rakie-
ta tenisowa.

W sportowej atmosferze

Otwarty Turniej 
Tenisa Ziemnego

Dnia 14.09.2012 r. w  Zatoniu został rozegrany turniej piłki nożnej 
„Orlik 2012”, zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bo-
gatyni.

W  rywalizacji brali udział 
chłopcy i dziewczęta w katego-
rii wiekowej 2001 – 2002. Do 
zawodów przystąpiło pięć szkół 
podstawowych z  naszej gmi-
ny. Szkoła Podstawowa nr 1, SP 
nr 5, Opolno Zdrój, Porajów, 
Działoszyn. Turniej rozegrano 
w  systemie „każdy z  każdym”. 
W  pogodnej aurze i  sportowej 

rywalizacji rozegrano 10 me-
czy. Dzieci otrzymały, puchary, 
medale, dyplomy i drobne upo-
minki.
Wyniki spotkań:
Porajów - Działoszyn - 1:0
SP nr 5 - Opolno - 1:2
Porajów - SP nr 1- 0:4
Działoszyn – SP nr 5 - 0:3

Opolno – SP nr 1 - 2:1
Porajów – SP nr 5 - 1:3
Działoszyn – Opolno - 0:5
SP nr 5 – SP nr 1 - 1:0
Porajów – Opolno - 2:4
Działoszyn – SP nr 1 - 1:3.
Kolejność końcowa:
SP Opolno Zdrój
SP nr 5 Trzciniec
SP nr 1 Bogatynia
SP Porajów
SP Działoszyn.

Rywalizacja „Podstawówek”

Turniej piłki nożnej 
„Orlik” Zatonie
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„Bog-Tur” to jedna z  bardziej znanych i  aktywnych grup rowero-
wych w naszym regionie. O rozmowę poprosiliśmy Przewodniczące-
go Sekcji Rowerowej „Bog-Tur” Pana Sławomira Kałkę.

Proszę powiedzieć, jakimi 
osiągnieciami za ostatni rok 
mogą pochwalić się członko-
wie sekcji? (pytanie dotyczy 
imprez organizowanych przez 
Sekcję, m.in.: rajdy, wycieczki)
Sekcja Turystyki Rekreacyjnej 
„Bog-Tur” działa przy Ośrodku 
Sportu i  Rekreacji od 2010  r., 
składa się z piechurów i  rowe-
rzystów.

W  tym roku zorganizowali-
śmy 15 wycieczek rowerowych 
m.in.: Rajd Białej Wstążki, do 
muzeum w Hernnchut, 10 wy-
cieczek pieszych min: Rajdy 
granicą gminy Bogatynia od 
I  do V etapu oraz 3 wyciecz-
ki autokarowo-piesze, jak rów-
nież kilkunastu członków wje-
chało rowerami na okolicz-
ne szczyty górskie, m.in.: Stóg 
Izerski 1105 m n.p.m., Jĕstĕd 
1012 m n.p.m. W  międzyna-
rodowym towarzystwie, Cze-
chów i Niemców, porządkowa-
liśmy wzgórze „Guślarz”. Wy-
cieczki rowerowe kilkakrot-
nie organizowaliśmy wspólnie 
z Radą Osiedlową nr 7, a prze-
jechaliśmy do tej pory ponad 

900km.
Czy turystyka rowerowa to 
drogi sport? Co trzeba zrobić, 
żeby zostać członkiem sekcji 
rowerowej?
Rekreacyjna jazda na rowerze, 
a  taką uprawia nasza Sekcja, 
nie jest kosztowna. Uzależnio-
ne jest to od tego, po jakim te-
renie chcemy jeździć. Są rowe-
ry „górale”, trekkingowe, cro-
sowe czy wyścigówki. Do na-
szej Sekcji może zapisać się 
każdy, kto lubi długie wyciecz-
ki rowerowe i  piesze, posiada 
odpowiedni rower oraz nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych. 
W  naszych szeregach są cykli-
ści, m.in. po 70. roku życia oraz 

12- letni.
Jak wielu bogatynian uprawia 
turystykę rekreacyjną? Czy do 
sekcji zgłaszają się nowi człon-
kowie?
Na ścieżkach rowerowych wi-
dać dużo jeżdżących, nieko-
niecznie zorganizowanych 
w jakihś klubach. Szacujemy, iż 
czynnie uprawia turystykę re-
kreacyjną ok. 300 osób. W tym 
roku zapisało się 26 nowych 
członków, aktualne sekcja liczy 
73 miłośniczek i  miłośników 
dwóch kółek i  pieszych wycie-
czek. Do najaktywniejszych 
należą: Alicja Wanat, Zdzisła-

wa Kluczyk, Mirosław Kowal-
ski, Piotr Dębek.
Jaki najdłuższy odcinek udało 
się pokonać w ubiegłym roku?
Najdłuższy odcinek pokona-
ła kilkuosobowa grupa, Rajd 
brzegiem Bałtyku i zachodniej 
granicy Polski, łącznie 1350km, 
jak również udział większej 
grupy w Rajdzie Gwieździstym 
do Löbau (Niemcy), ponad 100 
km.
Jakie plany na przyszłość?
W październiku planujemy za-
kończenie sezonu rowerowe-
go, piechurzy nadal będą or-
ganizować swoje piesze wypra-
wy. Podczas spotkania w listo-
padzie zaplanujemy wycieczki 
rowerowe i piesze na 2013 r. Na 
pewno nie mniej niż w  bieżą-
cym roku. Najbardziej aktyw-
ni członkowie sekcji to: bracia 
Andrzej i Robert Zambrowscy, 
Bogusława Pikulska, Urszula 
Giza, Stanisław Jarosz, Dariusz 
Prokopiuk, Eugeniusz Kubica, 
Franciszek Romaniak - wyko-
nawca wszystkich naszych afi-
szy i mapek wycieczek rowero-
wych.

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

Fo
t.

 F
ra

nc
is

ze
k 

Ro
m

an
ia

k

Fo
t.

 F
ra

nc
is

ze
k 

Ro
m

an
ia

k

Fo
t.

 F
ra

nc
is

ze
k 

Ro
m

an
ia

k

Fo
t.

 S
ła

w
om

ir
 K

ał
ka

Rozkład jazdy

zaktualizowany na dzień 
8 października 2012 r.

ŚWIĄTECZNE

w soboty, 
niedziele i dni

Przystanki 
na trasie

soboty niedziele i dni świąteczne

linia 1 linia 1 linia 1

Cmentarz 10:00 — 16:11
Tesco 10:03 — 16:14
Lidl 10:06 12:05 16:17
Chopina Gimnaz. 10:08 12:07 16:19
Granica 10:15 12:14 16:26
Kon-Tiki 10:21 12:20 16:32
Lidl 10:23 12:22 16:34
Chopina Gimnaz. 10:25 12:24 16:36
Wyczółkows. Sp 3 10:27 12:26 16:38
Chełmońskiego 10:28 12:27 16:39
Zamoyskiego 28 10:29 12:28 16:40
Zamoys. Kogut 10:30 12:29 16:41
Wodociągi 10:31 12:30 16:42
Liceum 10:32 12:31 16:43
Dom Kultury 10:33 12:32 16:44
Lidl 10:34 12:33 16:45
Tesco 10:37 12:36 16:48
Cmentarz 10:40 12:39 16:51
Linia 1B 1A 1A 1A 1B 1A 1B 1A

Cmentarz — 08:10 09:10 11:10 13:00 15:15 17:10 19:00
Tesco — 08:13 09:13 11:13 13:03 15:18 17:13 19:03
Lidl — 08:16 09:16 11:16 13:06 15:21 17:16 19:06
Chopina Gimnaz. — 08:18 09:18 11:18 13:07 15:23 17:18 19:08
Kon-Tiki — 08:19 09:19 11:19 13:08 15:24 17:19 19:09
Szpital — 08:20 09:20 11:20 13:09 15:25 17:20 19:10
Wyczółkows. Sp3 — 08:22 09:22 11:22 13:11 15:27 17:22 19:12
Chełmońskiego — 08:23 09:23 11:23 13:12 15:28 17:23 19:13
Zamoyskiego 28 08:24 09:24 11:24 13:13 15:29 17:24 19:14
Zamoys. Kogut 08:25 09:25 11:25 13:14 15:29 17:25 19:15
Markocice I 08:27 09:27 11:27 13:16 15:31 17:27 19:17
Markocice II — 08:26 09:26 11:26 13:17 15:31 17:26 19:18
Markocice- pętla — 08:30 09:30 11:30 13:19 15:35 17:30 19:20
Markocice II — 08:34 09:34 11:34 13:21 15:39 17:34 19:22
Markocice I 08:33 09:33 11:33 13:22 15:37 17:33 19:23
Zamoys. Kogut 08:35 09:35 11:35 13:24 15:39 17:35 19:25
Zamoyskiego 28 08:36 09:36 11:36 13:25 15:40 17:36 19:26
Chełmońskiego — 08:37 09:37 11:37 13:26 15:41 17:37 19:27
Wyczółkows. Sp3 — 08:38 09:38 11:38 13:27 15:42 17:38 19:28
Szpital — 08:40 09:40 11:40 13:29 15:44 17:40 19:30
Kon-Tiki — 08:41 09:41 11:41 13:30 15:45 17:41 19:31
Gimnaz. Chopina — 08:42 09:42 11:42 13:31 15:46 17:42 19:32
Lidl 07:34 08:44 09:44 11:44 13:33 15:48 17:44 19:34
Tesco 07:37 08:47 09:47 11:47 13:36 15:51 17:47 19:37
Cmentarz — 08:50 09:50 11:50 — 15:54 — 19:40
Zatonie Megawat 07:44 — — — 13:43 — 17:52 —
Trzciniec Szkoła 07:47 — — — 13:46 — 17:55 —
Trzciniec G. (przyj.) — — — — 13:56 — 18:05 —
Trzciniec G. (odjaz) — — — — 13:59 — 18:09 —
Trzciniec Szkoła 07:47 — — — 14:07 — 18:17 —
Zatonie Megawat 07:50 — — — 14:10 — 18:20 —
Cmentarz — — — 14:17 — — —
Tesco 07:57 — — — 14:20 — 18:27 —
Lidl 08:00 — — — 15:05 — 18:30 —
Chopina Gimnaz. — — — — — — 18:32 —
Granica — — — — — — 18:40 —
Kon-Tiki — — — — — — 18:46 —
Cmentarz — — — — — — 18:50 —

Rozmowa z Przewodniczącym Sekcji Rowerowej „Bog-Tur”

Kolejny udany sezon

Rajd „Białej Wstążki”.

Wycieczka rowerowa na Guślarz.

Wjazd rowerami na górę Jested 1012 m n.p.m.

Wycieczka rowerowa do muzeum strażackiego w Chrastvie.
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Rozkład jazdy

zaktualizowany na dzień 
8 października 2012 r.

Przystanki 
na trasie

dni robocze

linia 1 linia 1 linia 1 linia 1 linia 1

Cmentarz  — 09:50  — 13:05 16:11
Tesco  — 09:53  — 13:08 16:14
Lidl 07:34 09:56 12:05 13:11 16:17
Chopina Gimnaz. 07:35 09:58 12:07 13:13 16:19
Granica 07:42 10:05 12:14 13:20 16:26
Kon-Tiki 07:48 10:11 12:20 13:26 16:32
Lidl 07:50 10:13 12:22 13:28 16:34
Chopina Gimnaz. 07:52 10:15 12:24 13:30 16:36
Wyczółkows. Sp 3 07:54 10:17 12:26 13:32 16:38
Chełmońskiego 07:55 10:18 12:27 13:33 16:39
Zamoyskiego 28 07:59 10:19 12:28 13:34 16:40
Zamoys. Kogut 08:00 10:20 12:29 13:35 16:41
Wodociągi 08:01 10:21 12:30 13:36 16:42
Liceum 08:02 10:22 12:31 13:37 16:43
Dom Kultury 08:03 10:23 12:32 13:38 16:44
Lidl 08:04 10:24 12:33 13:39 16:45
Tesco 08:07 10:27 12:36 13:42 16:48
Cmentarz — 10:30 12:39 13:45 16:51

ROBOCZE
w dni

komunikacji miejskiej

Linia 1B 1A 1B 1B 1A 1B

Cmentarz — 09:10 10:45 13:55  — 17:10
Tesco 06:37 09:13 10:48 13:58  — 17:13
Lidl 06:40 09:16 10:51 14:01 15:18 17:16
Chopina Gimnaz. 06:42 09:18 10:53 14:03 15:20 17:18
Kon-Tiki 06:43 09:19 10:54 14:04 15:21 17:19
Szpital 06:44 09:20 10:55 14:05 15:22 17:20
Wyczółkows. Sp3 06:46 09:22 10:57 14:07 15:24 17:22
Chełmońskiego 06:47 09:23 10:58 14:08 15:25 17:23
Zamoyskiego 28 06:48 09:24 10:59 14:09 15:26 17:24
Zamoys. Kogut 06:49 09:25 11:00 14:09 15:27 17:25
Markocice I 06:51 09:27 11:02 14:11 15:29 17:27
Markocice II 06:50 09:26 11:01 14:11 15:28 17:26
Markocice- pętla 06:54 09:30 11:05 14:15 15:32 17:30
Markocice II 06:58 09:34 11:09 14:19 15:36 17:34
Markocice I 06:57 09:33 11:08 14:17 15:35 17:33
Zamoys. Kogut 06:59 09:35 11:10 14:19 15:37 17:35
Zamoyskiego 28 07:00 09:36 11:11 14:20 15:38 17:36
Chełmońskiego 07:01 09:37 11:12 14:21 15:39 17:37
Wyczółkows. Sp3 07:02 09:38 11:13 14:22 15:40 17:38
Szpital 07:04 09:40 11:15 14:24 15:42 17:40
Kon-Tiki 07:05 09:41 11:16 14:25 15:43 17:41
Gimnaz. Chopina 07:06 09:42 11:17 14:26 15:44 17:42
Lidl 07:08 09:44 11:19 14:28 15:45 17:45
Tesco 07:11 09:47 11:22 14:31 15:48 17:48
Cmentarz — 09:50 11:24 — 15:51 —
Zatonie Megawat 07:18 — 11:29 14:38  — 17:55
Trzciniec Szkoła 07:21  — 11:31 14:41  — 17:58
Trzciniec G. (przyj.) — — 11:41 14:51  — —
Trzciniec G. (odjaz) —  — 11:44 14:55  — —
Trzciniec Szkoła —  — 11:52 15:03  — —
Zatonie Megawat 07:24  — 11:55 15:08  — 18:01
Cmentarz — — 12:00 — — 18:05
Tesco 07:31  — 12:02 15:15  — 18:08
Lidl 07:34  — 12:05 15:18  — 18:15
Chopina Gimnazjum  —  —  —  —  — 18:17
Granica  —  —  —  —  — 18:24
Kon-Tiki  —  —  —  —  — 18:30
Lidl  —  —  —  —  — 18:32

Już po raz dwunasty osoby zainteresowane sprzedażą oraz tańszym 
kupnem używanych podręczników szkolnych zgłosiły się w sierpniu 
do Biblioteki Publicznej w Bogatyni.

Tak jak w  latach poprzednich 
pracownicy placówki podjęli 
się organizacji kiermaszu, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców. Wysokie ceny 
nowych książek sprawiły, że za-
równo uczniowie, jak i rodzice, 
bardzo chętnie skorzystali z te-
go typu oferty. W ciągu dwóch 
tygodni zgromadzono i  przy-
gotowano do sprzedaży ponad 
4 tysiące podręczników w  bar-
dzo dobrym stanie, wycenio-
nych maksymalnie na połowę 
wartości nowej książki. Niestety 

nie wszyscy mogli zaoszczędzić 
i  zakupić tanie podręczniki. 
Uczniom klas IV szkół podsta-

wowych oraz I klas szkół śred-
nich uniemożliwiła to zmiana 
podstawy programowej. Będą 
oni zmuszeni przez kolejne la-
ta zaopatrywać się tylko w  no-
we książki. W pierwszym dniu 
sprzedaży obroty wyniosły oko-
ło 8 tys. złotych. Sprzedano kil-
kadziesiąt kompletów podręcz-
ników służących uczniom na 
różnych poziomach nauczania. 
Największym powodzeniem 
cieszyły się książki dla gimna-
zjalistów. Z  oferty Biblioteki 
skorzystało w tym roku łącznie 
ponad 400 osób.

Zapraszamy znowu za rok!

Kiermasz 
podręczników

17 września w holu Biblioteki Publicznej w Bogatyni odbyło się uro-
czyste otwarcie wystawy lalek. Tę piękną kolekcję stworzyła Beata 
Nowińska, która w ciągu pięciu lat własnoręcznie wykonała wszyst-
kie eksponaty.

Autorka szytych ręcznie lalek 
jest mamą trzech córek, któ-
re inspirują ją do tworzenia no-
wych eksponatów: ” ... two-
rzę dzięki moim dziewczyn-

kom, które dodają mi skrzydeł, 
kiedy tak prawdziwie zachwy-
cają się moim nowo powsta-
łym dziełem. To przede wszyst-
kim dla nich tworzę, by uwraż-

liwić je na przedmioty tworzo-
ne z  pasją i  duszą. By pokazać 
im, że zabawki to tak naprawdę 
małe dzieła sztuki, w odróżnie-
niu od plastikowych, bezdusz-
nych tworów, jakie w  dzisiej-
szych czasach rozpanoszyły się 
w dziecięcym świecie”.
Podczas otwarcia wystawy Be-
ata Nowińska opowiadała o so-
bie, o początkach swojej przygo-
dy z lalkami, chętnie też odpo-
wiadała na pytania.
Wystawę tworzą szmaciane lal-
ki, maskotki. Każdy eksponat 
jest unikatowy i  niepowtarzal-
ny. Ekspozycja wzbudza bardzo 
pozytywne emocje i  na pewno 
ciszyć się będzie dużym zain-
teresowaniem, szczególnie naj-
młodszych czytelników.

Wystawa dla dzieci i nie tylko

Kolorowy świat lalek

28 września w  Bibliotece Publicznej wręczono czwartą statuetkę 
Człowiek Roku Biblioteki. Tym razem odebrała ją Zofia Kulikowska – 
Prezes Związku Sybiraków w Bogatyni.

Podczas obrad kapituły, w któ-
rej skład wchodzą: Adam Bal-
cer, Brygida Skoryna-Witek, 
Aldona Walczak i  Bożena Zio-
bro, jednogłośnie wybrano pa-
nią Kulikowską za jej postawę 
życiową, skromność i  niesienie 
bezinteresownej pomocy „Sybi-
rakom” mieszkającym w  gmi-
nie Bogatynia.
Na spotkanie przyszli miesz-

kańcy zainteresowani tematy-
ką zesłań, a także młodzież z Li-
ceum Ogólnokształcącego, któ-
ra przygotowała wiersze Maria-
na Jonkajtysa.
Wspomnienia, niezwykłe opo-
wieści i poezja wyciskały obec-
nym łzy wzruszenia. Długo po 
zakończeniu oficjalnej części 
spotkania goście rozmawiali 
z laureatką, dzieląc się z nią wła-

snymi przeżyciami, przeżycia-
mi bliskich i pytali o szczegóły 
jej trudnej drogi.
Z  fragmentami wspomnień 
oraz szkicem losów pani Zo-
fii Kulikowskiej można zapo-
znać się w  holu biblioteki jesz-
cze przez kilka tygodni.

Zofia Kulikowska odebrała statuetkę

Człowiek Roku 
Biblioteki
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22 września br. na bogatyńskim torze motocrossowym odbyły się 
zawody, w których swoje umiejętności w jeździe crossowej prezen-
towali zawodnicy z Czech, Niemiec i Polski.

Blisko setka uczestników star-
towała aż w  siedmiu katego-
riach. Wśród zawodników pol-
skich najlepszy okazał się boga-
tynianin z  Klubu Motorowego 
„CROSS” Andrzej Wierzbicki, 
zajmując piąte miejsce w  kla-
sie MX1. Nieco niższe lokaty 
wywalczyli pozostali członko-
wie bogatyńskiego klubu: Ma-
riusz Ogrodnik, Dawid Pie-
trzyk i Artur Oleksak, startując 
w pozostałych kategoriach.

Sobotnie zawody zorganizo-
wane i  współfinansowane zo-
stały w ramach projektu „Cze-
sko-Polska Przyjaźń Motocros-
sowa”, w  którym partnerami 

są Bogatyński Klub Motorowy 
„CROSS” wraz z MOTOTEAM 
o. s Frydlant.

Członkowie Bogatyńskiego 
Klubu Motorowego „CROSS”, 
jako podsumowanie sezonu, 
zorganizowali kolejne zawo-
dy miłośników crossu. 13 paź-
dziernika br., również na bo-

gatyńskim torze motocrosso-
wym przy ulicy Zgorzeleckiej 
1, odbyły się tym razem zawo-
dy kończące sezon 2012. Tego 
dnia, oprócz tradycyjnych za-
wodów, organizatorzy przygo-
towali nie lada atrakcję w  po-
staci darmowej przejażdżki qu-
adem po torze motocrossowym 
dla wszystkich chętnych.

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

W sobotę 8. września odbyły się pierwsze w Bogatyni zawody rowe-
rowe - Mistrzostwa MTB. Celem zawodów była między innymi inte-
gracja środowiska miłośników rowerów oraz szersza popularyzacja 
turystyki rowerowej. Poprzez rozgrywane zawody można osobiście 
poznać ducha rywalizacji.

Wyścig odbywał się na torze 
motocrossowym w  Bogatyni. 
Trasa była znakomicie przygo-
towana - składała się z  dwóch 
wymagających, stromych pod-
jazdów i długich, szybkich, ale 
technicznych zjazdów. Na stro-
mych podjazdach nawet najlep-
si mieli kłopoty. Jedna runda li-
czyła 4,1 km, połowa trasy od-
bywała się na torze motocros-
sowym natomiast reszta na po-
bliskim odcinku hałdy. Dzięki 
sporej frekwencji zawodników 
i zamówionej pięknej pogodzie 

zawody spełniły oczekiwania 
organizatorów. Na starcie sta-
nęło 44 zawodników w  kate-
goriach: szkół podstawowych, 
szkół gimnazjalnych, szkół po-
nadgimnazjalnych oraz w kate-
gorii open.

Szkołę podstawową reprezen-
towało 16 uczestników, wśród 
chłopców bezkonkurencyj-
ny okazał się Dawid Sławiński, 
natomiast kategorię dziewcząt 
zwyciężyła Wiktoria Kosowicz. 
Kategorię gimnazjalistów wy-

grał Kamil Grałek, natomiast 
wśród szkół ponadgimnazjal-
nych na pierwszym miejscu 
uplasował się Patryk Walczak. 
Pani Honorata Pelaczyk, jako 
jedyna reprezentantka kobiet 
w  kategorii open przejechała 
trzy rundy. Najliczniejszą kate-
gorią, bez niespodzianek, oka-
zała się open mężczyzn, którą 
wygrał Sławomir Nowakowski, 
który w  czasie dwóch godzin 
pokonał 10 rund. Na podium 
stanęli również w  kolejności 
Grzegorz Zając oraz Grzegorz 
Kadzewicz.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nika za świetną atmosferę i za-
praszamy na kolejne rowerowe 
zmagania.

Zawody rowerowe

I Mistrzostwa MTB

Międzynarodowe zawody

Przyjaźń motocrossowa
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Jakiś czas temu przedstawiłem kilka, opracowanych przez Janet G. 
Waititz, wskazówek pomocnych w neutralizowaniu szkód emocjo-
nalnych, na jakie narażone są dzieci z rodzin, w których istnieje pro-
blem alkoholowy.

Dotyczyły one, przypomnę, 
uczenia mówienia prawdy, 
m.in. o swoich uczuciach w sto-
sunku do rodzica – alkoholika, 
zaniechanie zaprzeczania ist-
nienia alkoholizmu w  rodzi-
nie, dostarczanie dzieciom wie-
dzy o  chorobie alkoholowej, 
nieukrywanie przed nimi spu-
stoszeń spowodowanych przez 
alkoholizm oraz zachęcanie 
dzieci do chodzenia na Al-Ate-
en i  na grupy terapeutyczne. 
To wszystko można wzbogacić 
o następujące działania:

Pracuj nad sobą i  swoim roz-
wojem osobistym.

Dzieci uczą się przez naślado-
wanie. Bądź taką osobą, jaką 
chcesz, by naśladowały two-
je dzieci. Czy Ci się to podo-
ba czy nie, stanowisz dla nich 
model. Możesz równie dobrze 
stworzyć w  swoim domu złą, 
jak i dobrą atmosferę. Jeśli bę-
dziesz mieć uśmiech na twarzy, 
uśmiechać się będą również 
twoje dzieci. Napiętą atmosferę 
się wyczuwa. Jeśli nauczysz się 
relaksu, wtedy nastrój w twoim 
domu też będzie luźniejszy.

Słuchaj swoich dzieci

Usiądź z  nimi i  posłuchaj, co 
mają do powiedzenia- niech 
wiedzą, że interesujesz się nimi 
i że towarzyszy im twoja uwa-
ga. To, że ich słuchasz, nie mu-
si oznaczać, że się ze wszystkim 
zgadzasz. Oznacza jedynie, że 
skłonny jesteś słuchać.

Nie obawiaj się okazywać dzie-
ciom czułości.

Nie ma moliwożliwości, by 
okazać dziecku zbyt wiele mi-
łości. Ale nie należy mylić 
z miłością spełniania każdej je-
go zachcianki, aby zadośćuczy-
nić mu z nawiązką za jego trud-
ne życie. Należy natomiast po-
wiedzieć dziecku, że się je ko-
cha, przytulić, ucałować. Nie 
znaczy to, iż wszystko, co Two-
je dziecko robi jest godne miło-
ści. Oznacza to jedynie, że jest 
ono godne miłości jako osoba. 
„Kocham Cię takim, jakim je-
steś. Nie muszę kochać wszyst-
kich Twoich zachowań, co nie 
oznacza też, że przez to ko-
cham Ciebie mniej”. Ten ko-
munikat musi być wyraźny. 
Tak samo można kochać alko-

holika i nienawidzieć jego cho-
roby. Jedno nie ma nic wspól-
nego z drugim. Jedne zachowa-
nia są do przyjęcia, a inne nie.

Jest ważne, aby dzieci miały ja-
sno określone wymagania.

Niech dotrze do ich świadomo-
ści, że obiad jest o  określonej 
godzinie, tak samo jak pójście 
do łóżka czy odrabianie lekcji. 
Należy stworzyć im stałe ramy, 
w  których będą porządkowały 
swoje życie. Życie domowe wy-
maga konsekwencji, gdyż cha-
os dezorientuje dzieci, zatra-
cają one poczucie tego, kim są. 
Zaproponuj dziecku życie upo-
rządkowane, w  którym obo-
wiązują rozsądne zasady i  wy-
magaj, by były przestrzegane. 
Dzieci sprawdzają na co mogą 
sobie pozwolić tylko po to, że-
by dowiedzieć się, czy traktu-
jemy swoje wymagania serio. 
Jeśli zasada jest sprawiedliwa, 
nie ma znaczenia, czy dziecko 
ją lubi czy nie. Ważne jest, że 
będzie się z nią czuło bezpiecz-
niej.

Dzieci muszą odpowiadać za 
swoje zachowanie.

Jeśli twoje dziecko wybije szy-
bę, to jest to jego problem, że-
by wymyślić sposób naprawie-
nia szkody. Do niego należą je-

go porażki i jego sukcesy. Ucze-
nie się tego, jak radzić sobie 
z trudnościami jest częścią bu-
dowania poczucia własnej war-
tości, pozwala dostrzec własny 
wpływ na swoje otoczenie. Je-
śli twoje dziecko ma problem, 
pomóż mu przemyśleć alter-
natywne rozwiązania, lecz nie 
podsuwaj mu zawsze gotowych 
rozwiązań. Dzieci alkoholików 
czują się bezradne. Ich życie 
zostało im narzucone. Potrze-
bują pomocy, by mogły wziąć 
sytuację w  swoje ręce. Zachę-
caj je do wypróbowywania no-
wych pomysłów, a  każdy, na-
wet drobny sukces wzmacniaj, 
chwal, podkreślaj. Dzięki re-

alizowaniu w życiu tych wska-
zówek bolesne doświadczenia 
waszych dzieci mogą zaowoco-
wać tym, że w dorosłym życiu 
będą one silniejsze, gdyż na-
uczyły się stawiać czoło trud-
niejszym wyzwaniom. Poma-
gając dzieciom rozwijać się, bę-
dziecie sami podlegać bardzo 
korzystnym zmianom. War-
to jest więc, zamiast się zała-
mywać i zamykać w sobie, pró-
bować być rodziną, która, mi-
mo trudnej sytuacji, bierze od-
powiedzialność za swoje życie 
w swoje ręce.

Grzegorz Hryszkiewicz 
psycholog, certyfikowany specjali-

sta psychoterapii uzależnień

Neutralizowanie szkód emocjonalnych

Dzieci alkoholika c.d.

Alkohol metylowy w Bogatyni
Niebezpieczny alkohol trafił w okolice Bogatyni. Jak do tej pory nie 
stwierdzono skąd pochodził, jednak nie wykluczone, iż mógł zostać 
zakupiony na terenie Republiki Czeskiej.

1 października br. mieszkaniec Porajowa w stanie krytycznym trafił 
do WS SP ZOZ w Zgorzelcu z podejrzeniem zatrucia alkoholem me-
tylowym. Następnie po przewiezieniu na oddział toksykologii jed-
nego z  wrocławskich szpitali, poszkodowany na skutek komplika-
cji zmarł.

Już następnego dnia pojawiła się informacja, iż odnotowano kolejny 
przypadek domniemanego zatrucia alkoholem metylowym. Poszko-
dowanym okazał się 58-letni mieszkaniec Bogatyni. Pacjent, po sku-
tecznej reanimacji, trafił do szpitala w Bogatyni, a następnie do szpi-
tala w Zgorzelcu celem wykonania badania tomografem komputero-
wym (ze względu na uraz) i dalej na oddział toksykologii szpitala we 
Wrocławiu. Jak się okazało, poszkodowany nie zatruł się alkoholem 
metylowym, a jego życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.

O sprawach poinformowane zostały odpowiednie służby: Policja, Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu, a także wo-
jewódzki koordynator medyczny we Wrocławiu oraz media lokalne.

Ostrzegamy, iż należy bezwzględnie wystrzegać się spożywania al-
koholi wysokoprocentowych niewiadomego pochodzenia.

23 września w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego odbyło się 
spotkanie z Robertem Tekieli, dziennikarzem, publicystą, animatorem 
kultury niezależnej, autorem książek o tematyce new age, redaktorem 
strony internetowej www.newage.info.pl, a  także asystentem księży 
egzorcystów. Tematem spotkania były zagrożenia duchowe występu-
jące we współczesnej kulturze.

Współczesna kultura masowa 
jest w  rzeczywistości zlepkiem 
wielu różnych wpływów, filo-
zofii i  elementów religii, które 
z  chrześcijaństwem mają nie-
wiele wspólnego, wręcz pro-
ponują odmienną wizję świata 
i człowieka. Niektóre pochodzą 
z czasów przedchrześcijańskich, 
inne wyrosły na gruncie negacji 
chrześcijaństwa.
Robert Tekieli w swoim wystą-
pieniu przedstawił szereg, po-
zornie niezwiązanych ze sobą 
dziedzin, których praktykowa-
nie może skutkować poważny-
mi konsekwencjami psychicz-
nymi bądź duchowymi. Wróż-
biarstwo, bioenergoterapia, mu-
zyka metalowa, techno, yoga, 

homeopatia, wschodnie sztuki 
walki czy metody kontroli umy-
słu, powszechnie dziś dostępne, 
promowane i szeroko praktyko-
wane, niosą realne zagrożenia, 
o  których często nie jesteśmy 
informowani przez tych, którzy 
nam je oferują, zwykle za nie-
małe pieniądze.
Podczas wykładu słuchacze 
mogli poznać ukryte mecha-
nizmy i  skutki oddziaływa-
nia poszczególnych zjawisk 
na człowieka. Niezwykle inte-
resujące były przytoczone hi-
storie osób duchowo uwikła-
nych lub psychicznie okale-
czonych w  wyniku nieroztrop-
nie podejmowanych praktyk. 
Scenariusz wydarzeń często się 
powtarza: niewinny początek, 
zainteresowanie i  zgłębianie 
zagadnienia, które przeradza 
się w  pasję. Praktyka z  czasem 
przynosi doraźne korzyści, wi-
zję lepszego, szczęśliwego życia, 
dobrego zdrowia, możliwość 
pomocy drugiemu człowieko-
wi… Jednak zdarza się, że po 
pewnym czasie następują zja-
wiska odwrotne, jednoznacznie 
negatywne: obniżenie nastroju, 
natrętne myśli, niepokojące wy-
darzenia w najbliższym otocze-
niu, depresja, choroby, myśli sa-
mobójcze, a  w  skrajnych przy-
padkach demoniczne opętanie. 
Wówczas jedyną skuteczną po-

mocą okazuje się ksiądz egzor-
cysta oraz autentyczne nawró-
cenie i  częste korzystanie z  sa-
kramentów świętych.
Po zakończeniu wykładu prele-
gent zachęcił do zadawania py-
tań, z  którymi przyszli słucha-
cze. Odpowiedzi uzupełniły wy-
stąpienie, które w  sumie trwało 
ponad półtorej godziny.
Spotkanie zakończyło się modli-
twą. Ksiądz Robert Serafin, pro-
boszcz parafii, udzielił paster-
skiego błogosławieństwa i w kil-
ku słowach podsumował, że 
„wszystko to, co tu robimy nie 
jest po to, by straszyć, żeby mó-
wić, że szatan ma nad nami wła-
dzę - gdyż władzę nad nami ma 
Jezus. Z każdej sytuacji jest moż-
liwe wyjście, choćby nie wiado-
mo jak głęboko człowiek wszedł 
w  jakąkolwiek rzeczywistość, 
może z niej wyjść, byleby chciał 
słuchać i o siebie zawalczyć.”

Miłe złego początki…

Robert Tekieli 
o zagrożeniach 
duchowych 
we współczesnej kulturze Fo
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W dobie środków masowego przekazu ochrona wizerunku nabiera 
szczególnego znaczenia. Obraz człowieka może być na różne spo-
soby utrwalany, rozpowszechniany, przekształcany lub wykorzysty-
wany, np. w celach reklamowych czy rozrywkowych.

Przyjmuje się, że taka ochrona 
przysługuje niezależnie od te-
go, czy wskutek posłużenia się 
przez osobę trzecią wizerun-
kiem danej osoby w sposób bez-
prawny, a więc bez zgody zain-
teresowanego, doszło do naru-
szenia innych dóbr osobistych 
człowieka, określonych przez 
art. 23 kodeksu cywilnego, czy-
li: zdrowie, wolność, cześć, swo-
boda sumienia, nazwisko lub 
pseudonim, wizerunek , tajem-
nica korespondencji, nietykal-
ność mieszkania, twórczość na-
ukowa i  artystyczna. Prawo do 
ochrony wizerunku traktowane 
jest więc jako oddzielne i nieza-
leżne od innych dóbr osobistych 
chronionych prawem.

Pojęcie wizerunku/Podsta-
wa prawna Kwestie związa-
ne z  ochroną wizerunku i  je-
go rozpowszechnianiem okre-
ślają przede wszystkim przepi-
sy ustawy o  prawie autorskim 
i  prawach pokrewnych. Należy 
zauważyć, że przepisy te nie za-
wierają jednak powszechnej de-
finicji tego pojęcia, zaś w litera-
turze prawniczej jest ono defi-
niowane bardzo szeroko. I  tak, 
przyjmuje się, że termin „wize-
runek” oznacza wytwór niema-
terialny, który za pomocą środ-
ków plastycznych przedstawia 
rozpoznawalną podobiznę da-
nej osoby (lub danych osób). 
Zatem możemy przyjąć, że wi-
zerunek to dostrzegalne, fizycz-
ne cechy człowieka tworzące je-
go wygląd i umożliwiające jego 
identyfikację. Jest to także do-
bro osobiste, na które składa-
ją się cechy pozwalające odróż-
nić czy scharakteryzować daną 
osobę.

Zgoda na rozpowszechnianie 
wizerunku Z art. 81 Prawa au-
torskiego wyraźnie wynika, że 
rozpowszechnianie wizerunku 
wymaga zgody osoby na nim 
przedstawionej. Zgoda może 
być udzielona w  dowolnej for-
mie (ustnie, pisemnie, w formie 
aktu notarialnego). Wyłącza 
ona bezprawność działania oso-
by rozpowszechniającej wizeru-
nek. Jednym z jej istotnych wa-
runków powinno być określenie 
czasu trwania zezwolenia. Jed-
nak w związku z tym, że zgoda, 
co do zasady może być w  każ-
dym czasie odwołana, warto 
uregulować w umowie również 
kwestie związane z odwołaniem 
zgody i  rozliczeniami stron 
w  takim przypadku. Ponadto, 

w  świetle obecnego orzecznic-
twa Sądu Najwyższego, zgody 
tej nie można domniemywać. 
Musi być ona wyraźna, a  oso-
ba jej udzielająca musi mieć peł-
ną świadomość nie tylko formy 
przedstawienia jej wizerunku, 
ale także miejsca i czasu publi-
kacji, zestawienia z  innymi wi-
zerunkami i  towarzyszącego 
komentarza. W kontekście tych 
wyjaśnień należy przyjąć, że 
osoba, która otrzymała zezwo-
lenie na rozpowszechnienie wi-
zerunku, nie jest uprawniona do 
„przeniesienia” tej zgody na in-
ną osobę, chyba że uprawnienie 
takie wyraźnie wynika z  wa-
runków udzielonego zezwole-
nia. Ponadto ustawodawca jed-
noznacznie wskazuje osobę fi-
zyczną jako podmiot ochrony, 
nie jest ważne czy jest to osoba 
pełnoletnia, czy też nie. Osoby 
prawne są wyłączone spod tej 
ochrony, ponieważ w tym przy-
padku wizerunek nie może być 
brany pod uwagę.

Ograniczenia prawa do wi-
zerunku Prawo autorskie wy-
różnia trzy sytuacje, w których 
można rozpowszechniać wize-
runek, mimo braku zgody oso-
by na nim przedstawionej. I tak, 
nie potrzeba zgody na rozpo-
wszechnianie wizerunku w  sy-
tuacji, gdy: za rozpowszech-
nianie wizerunku dana osoba 
otrzymała zapłatę (np. hostes-
sy, modelki), wizerunek doty-
czy osoby powszechnie znanej 
(z  zastrzeżeniem, że wizerunek 
tej osoby wykonano w związku 
z  pełnieniem przez nią funkcji 
publicznych np.: politycznych, 
społecznych, czy zawodowych), 
osoba, której wizerunek jest 
uwidoczniony stanowi jedynie 
fragment większej całości (np.: 
krajobrazu, zgromadzenia, im-
prezy masowej).

Osoba powszechnie znana. 
W literaturze przeważa pogląd, 
zgodnie z  którym przez oso-
bę powszechnie znaną nale-
ży rozumieć osobę, która pełni 
szczególną rolę w życiu społecz-
nym, politycznym, kulturowym 
lub wzbudza publiczne zainte-
resowanie. Ponadto należy za-
uważyć, że w ocenie niektórych 
osoby publiczne to osoby po-
wszechnie znane, biorące udział 
w życiu publicznym. Natomiast 
inni wiążą pojęcie osoby pu-
blicznej z  wykonywaną przez 
nią działalnością w rozumieniu 
szerokim, tzn.: artystyczną, po-

lityczną, gospodarczą czy spo-
łeczną. Przy czym, należy pa-
miętać, że nawet w sytuacji, gdy 
mamy do czynienia z osobą po-
wszechnie znaną, to możliwe 
jest rozpowszechnienie jej wi-
zerunku (bez jej zgody) wyłącz-
nie w  przypadku, gdy wizeru-
nek wykonano w związku z peł-
nieniem przez nią funkcji poli-
tycznych, społecznych oraz za-
wodowych. Nie będzie zatem 
możliwe rozpowszechnianie 
wizerunku osoby powszechnie 
znanej, bez jej zgody, w kampa-
nii reklamowej czy promocyj-
nej, a  także rozpowszechnienie 
zdjęcia celebryty w typowo pry-
watnych sytuacjach. I  tak dla 
przykładu, będzie można roz-
powszechniać bez przeszkód 
zdjęcie polityka, np. na zebra-
niu wyborczym, ponieważ oso-
by takie z racji pełnionych funk-
cji niejako poddają się osądowi 
społeczeństwa i muszą liczyć się 
z  tym, że przedmiotem zainte-
resowania będą również oko-
liczności z  ich życia prywatne-
go, lecz oczywiście tylko takie, 
które mają znaczenie dla peł-
nionej przez te osoby roli spo-
łecznej.

Osoba jako fragment więk-
szej całości. Kolejnym wyjąt-
kiem od reguły stwierdzającej 
konieczność posiadania zgo-
dy, jest sytuacja, w której osoba 
stanowi element większej cało-
ści, np. krajobrazu, zgromadze-
nia czy imprezy masowej. Przy 
czym należy podkreślić, że wy-
jątek ten rozumiany jest jako 
wyjątek w  celach informacyj-
nych, a więc pokazania pewne-
go zdarzenia. Celem takim nie 
będzie natomiast reklama w In-
ternecie.

Konsekwencje naruszenia 
prawa do wizerunku Konse-
kwencje naruszenia prawa do 
wizerunku zostały szczegóło-
wo uregulowane w kodeksie cy-
wilnym oraz w  ustawie o  pra-
wie autorskim i  prawach po-
krewnych. I  tak, w  przypadku, 
gdy naruszenie prawa do wi-
zerunku jest bezprawne, moż-
na żądać: zaniechania jego roz-
powszechniania (jeśli do roz-
powszechnienia jeszcze nie do-
szło, a  pojawiło się jedynie ta-
kie zagrożenie lub doszło już do 
rozpowszechnienia, jednak ist-
nieje zagrożenie dalszych dzia-
łań bezprawnych), dopełnienia 
czynności potrzebnych do usu-
nięcia skutków naruszenia (mo-
że być ono realizowane nie tyl-
ko w  sposób wyraźnie wymie-
niony w ustawie, tzn. przez zło-
żenie publicznego oświadczenia 
o  odpowiedniej treści i  formie, 

lecz także w  inny sposób okre-
ślony przez sąd, np. przez nakaz 
ogłoszenia w czasopismach wy-
roku lub treści ugody sądowej, 
czy przez zobowiązanie do za-
wiadomienia określonych osób; 
przy czym należy zauważyć, 
że wybór odpowiedniej formy 
i  ustalenie treści środka służą-
cego do usunięcia skutków na-
ruszenia są związane z okolicz-
nościami konkretnej sprawy).

W  przypadku, gdy naruszenie 
prawa do wizerunku jest nie 
tylko bezprawne, ale i umyślnie 
popełnione, można domagać się 
również: zapłaty odszkodowa-
nia (odszkodowanie może być 
przyznane jeżeli uprawniony 
wykaże, że na skutek narusze-
nia prawa do wizerunku poniósł 
straty lub też nie uzyskał korzy-
ści, które mógłby osiągnąć, gdy-
by mu szkody nie wyrządzono; 
wysokość odszkodowania od-
powiada wysokości poniesionej 
szkody, (tj. sumy strat i utraco-
nych korzyści),

zapłaty zadośćuczynienia na 
rzecz uprawnionego (zadość-
uczynienie może być przyznane, 
jeżeli tym, co dotknęło upraw-
nionego jest nie szkoda mająt-
kowa, a krzywda z powodu wy-
korzystania jego wizerunku bez 
wymaganego zezwolenia; wska-
zówek dotyczących obliczania 
wysokości zadośćuczynienia 
nie można precyzyjnie sformu-
łować, bowiem należy się ono 
na wypadek krzywdy, tj. ujem-
nych przeżyć, pewnego rodzaju 
„uszczuplenia”, które nie zacho-
dzi w  sferze majątkowej i  jako 
takie jest niewymierne; w usta-
wie znajdujemy jedynie ogólne 
wytyczne, jakimi należy się kie-
rować określając wysokość za-
dośćuczynienia; stanowią one, 
że przyznana kwota pieniężna 
ma być odpowiednia, tzn. od-
powiadająca wielkości dozna-
nej krzywdy; z jednej strony na-
leży uwzględnić to, że powinna 
ona stanowić dla pokrzywdzo-
nego realną pomoc finansową, 
zdolną choć w pewnym stopniu 
zrekompensować ujemne prze-
życia psychiczne, z  drugiej zaś 
trzeba pamiętać, że powinna 
być ona umiarkowana),

zapłaty określonej sumy pie-
niężnej na wskazany przez 
uprawnionego cel społeczny.

Obrażanie w  sieci Jeżeli nato-
miast chodzi o obrażanie w sie-
ci, to należy zauważyć, że wie-
lu użytkowników Internetu 
błędnie przypuszcza, iż zapew-
nia on całkowitą anonimowość. 
W  związku z  tym bez oporów 
znieważają lub pomawiają oso-
by lub instytucje, w  szczegól-
ności na forach internetowych, 

gdzie dochodzi do przekrocze-
nia granicy pomiędzy wolno-
ścią słowa a  naruszeniem dóbr 
osobistych, czy wręcz czynem 
karalnym. W  związku z  tym 
należy zauważyć, że w  kodek-
sie karnym występują dwa prze-
stępstwa związane z  takim za-
chowaniem, a  mianowicie po-
mówienie (art. 212 k.k.) oraz 
zniewaga za pomocą środków 
masowego komunikowania 
(art. 216 § 2 k.k.).

Pomówienie Zgodnie z art. 212 
k.k. grzywnie albo karze ogra-
niczenia wolności podlega ten, 
kto pomawia inną osobę, gru-
pę osób, instytucję, osobę praw-
ną lub jednostkę organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej, 
o  takie postępowanie lub wła-
ściwości, które mogą poniżyć ją 
w  opinii publicznej lub narazić 
na utratę zaufania potrzebne-
go dla danego stanowiska, za-
wodu lub rodzaju działalności. 
Zatem z  pomówieniem będzie-
my mieli do czynienia na przy-
kład wówczas, gdy internauta 
zamieści wpis, iż bliżej określo-
ny przez niego lekarz przyjmu-
je korzyści majątkowe za wyda-
wanie zwolnień lekarskich oso-
bom zdrowym. W  tym miej-
scu warto wskazać, że z  uwagi 
na fakt, iż w świetle aktualnego 
stanowiska orzecznictwa, Inter-
net stanowi środek masowego 
komunikowania, w takim przy-
padku będzie miała zastosowa-
nie surowsza odpowiedzialność 
karna z  karą pozbawienia wol-
ności do roku włącznie.

Zniewaga Natomiast zgodnie 
z art. 216 § 2 k.k. grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku 
podlega ten, kto znieważa inną 
osobę za pomocą środków ma-
sowego komunikowania. Znie-
ważyć drugą osobę można więc 
poprzez epitet, ubliżenie komuś 
nazywając go kretynem. Przy 
czym o  tym, co zostanie uzna-
ne za zniewagę decydują wzglę-
dy kulturowe i kontekst.

Na zakończenie warto wska-
zać, że w przypadku obrażania 
w  sieci, niezależnie od postę-
powania karnego dopuszczal-
na jest również droga cywilna. 
Jednak biorąc pod uwagę sto-
sunek koniecznych do poniesie-
nia kosztów opłat i  prawdopo-
dobieństwa uzyskania odszko-
dowania lub zadośćuczynienia, 
zwykle korzystniejsza wydaje 
się droga karna.

W następnym numerze Biulety-
nu Bogatynia zostanie poruszo-
ny temat Bezpieczeństwa dzieci 
w Internecie.

Bezpieczeństwo w sieci

Prawne aspekty 
ochrony wizerunku

O  autorze: Łukasz Olech – absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, obecnie jest Doradcą 
w  Punkcie Informacji Prawnej i  Obywatel-
skiej w Bogatyni.
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15 września br. dzieci z Osiedla nr 6 pojechały na jednodniową wy-
cieczkę do Liberca. Wyjazd możliwy był dzięki środkom, jakie wpła-
cono na konto Stowarzyszenia Koła Gospodyń „Amarylis”. Szczegól-
ne podziękowania należą się: pracownikom PGE Elektrownia Turów 
S.A., PTS „ Betrans” Sp. z o.o., Prezesowi Eltur – Serwis Sp. z o.o. oraz 
Panu Burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczowi, którzy okazali do-
broć serca.

Dzięki środkom, które wpłynę-
ły na nasze konto dzieci zwie-
dziły zoo. W  godzinach po-
południowych wszyscy bawi-
liśmy się w  Aquapraku Baby-

lon. Po wodnych szaleństwach 
dzieci otrzymały ciepły posi-
łek, napoje oraz lody. W  dro-
dze powrotnej zajechaliśmy do 
McDonalds, gdzie każdy otrzy-

mał zestaw dziecięcy. Jeszcze 
raz bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
realizacji dziecięcych marzeń.

Do naszych zadań, zapisanych 
w  statucie Stowarzyszenia, na-
leży także praca z dziećmi. Dla-
tego w  piątek 5 października 
br. na Orliku w Zatoniu po raz 
czwarty zorganizowaliśmy re-
wanżowe rozgrywki w  piłkę 
nożną miedzy chłopcami z Za-
tonia i  Trzcińca. Tym razem 
wygrał Trzciniec.

Puchary, nagrody oraz poczę-
stunek dla naszych sportow-
ców zasponsorował Pan Bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz 
oraz Pan Burmistrz Dominik 
Matelski, za co mali sportow-
cy bardzo serdecznie dziękują.

Podziękowania należą się rów-
nież: Pani Natalii Anklewicz 
oraz Panu Piotrowi Widera, 
którzy 8 października w godzi-
nach popołudniowych poświę-
cili swój czas dla dzieci z  na-
szej Świetlicy - pokazując zasa-

dę przygotowywania i  piecze-
nia gofrów. Całe stosy gofrów 
z cukrem pudrem, bitą śmieta-
ną oraz czekoladą znikały z ta-
cek w bardzo szybkim tempie. 
Zasponsorowali oni również 
wszystkie potrzebne produkty.

Wszystkim, którzy pomagają 

nam w realizacji zadań i celów, 
w  niesieniu pomocy naszym 
najmłodszym mieszkańcom, 
bardzo dziękujemy oraz prosi-
my o dalszą pomoc i współpra-
cę z naszym Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie Koła 
Gospodyń „Amarylis”

Maciej Paszewski
5 sierpnia 2012

Maria Supel
7 sierpnia 2012

Gabriel Dawid Zalejski
7 sierpnia 2012

Natan Kozioł
13 sierpnia 2012

Maja Dulemba
14 sierpnia 2012

Gabriela Słotwińska
2 sierpnia 2012

Michał Aleksander Cieniewicz
2 sierpnia 2012

Wiktoria Andrejczyk
3 sierpnia 2012

Julia Spyra
27 sierpnia 2012

Julia Popławska
27 sierpnia 2012

Kubuś Gubała
28 sierpnia 2012

Mateusz Nawrocki
28 sierpnia 2012

Wiktoria Kurantowicz
28 sierpnia 2012

Maja Skłodowska
16 sierpnia 2012

Zuzia Gortowska
23 sierpnia 2012

Aleksandra Molka
23 sierpnia 2012

Maja Dąbrowska
25 sierpnia 2012

Kornelia Fang
27 sierpnia 2012

Nasze maleństwa

Kontynuujemy cykl prezentowania maleństw, które 
przyszły na świat w oddziale położniczym naszego szpitala. 
Przedstawiamy dzieci urodzone w sierpniu 2012 roku.

Jednodniowa wycieczka do Liberca

„Amarylis” dzieciom
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Kiedy i  w  jakich okoliczno-
ściach rozpoczęła się Twoja 
przygoda z fotografią?

Moja przygoda z  fotogra-
fią przyrodniczą zaczęła się 
w 2007 r., kiedy to, obserwując 
lęgowe zmagania pary kwiczo-
łów, narodziła się we mnie chęć 
zamiany lornetki na aparat, 
w  celu utrwalania ciekawych, 
lecz jakże ulotnych chwil z ży-
cia ptaków. Zaszczepiony już 
wcześniejszą ptasią fascynacją, 
podczas terenowych wypadów 
w  pobliskie lasy, zacząłem do-
strzegać, że w  otaczającej nas 
przyrodzie bytuje wiele pięk-
nych i  interesujących, niezna-
nych mi dotąd gatunków. Dla-
tego też obiektem moich za-
interesowań stały się głównie 
ptaki. Na obserwacje, fotogra-
fowanie ich, zdobywanie wie-
dzy książkowej, jak i  tej w  te-
renie, poświęcam większość 
wolnych chwil. Chętnie pozna-
ję  ich zwyczaje i  zachowania 
w różnych sytuacjach.

Masz dość nietypową pasję, 
fotografowanie świata ptaków 
wydaje się być trudnym zada-
niem?

Tak, niewątpliwie jest to zada-
nie wymagające ode mnie du-
żej cierpliwości, wytrwałości, 
a  przede wszystkim ogromne-
go zaangażowania. Ale to mo-
ja pasja. Trochę jakby podob-
na do zbierania znaczków, z tą 
różnicą, że ja mam wpływ na 
to, kto znajdzie się na „moim 
znaczku”. Nie ukrywam, iż, 
abym mógł zrobić dobre zdję-
cie, potrzebuję dużo czasu. 
Często, bez względu na pogodę, 
jestem w  terenie i  „czatuję” na 
okaz. Sporego nakładu czasu 
wymaga również odpowiednie 
przygotowanie miejsca foto-
grafowania oraz samego ukry-
cia się. Moim zadaniem jest 
przecież „wtopić się” w otacza-
jącą mnie przyrodę i  uwiecz-
nić jedną z ulotnych, ale jakże 
niesamowitych chwil. Dlatego 
też, czasami nawet tygodnia-
mi, wyczekuję na to, aż wszyst-

ko będzie tak, jak należy.

Proszę opowiedz, jaką stosu-
jesz metodę, by sfotografo-
wać swojego wypatrzonego 
„skrzydlatego przyjaciela”?

Stosuję metodę fotografii 
z  ukrycia, która rozpoczyna 
się od wyszukania interesują-
cego mnie gatunku. Następ-
nym etapem jest budowa cza-
towni, po to, aby zasadzić się 
na wyszukany okaz. Czatow-
nia zbudowana jest z  materia-
łów naturalnych i  doskonale 
wkomponowana w  otaczający 
teren i krajobraz. Taka budow-
la jest praktycznie niezauwa-
żana przez ptaki, które szyb-
ko się do niej przyzwyczajają. 
Do mniej płochliwych gatun-
ków stosuję mobilną czatownię 
w  postaci małego, specjalnie 
dostosowanego zamaskowane-
go namiotu. Postępuję zgodnie 
z zasadą, która mówi, że skoro 
nie możesz się zbliżyć do inte-
resującego cię gatunku, pocze-
kaj, aż gatunek przyjdzie do 
ciebie. Oczywiście trzeba mu 
też w tym pomóc tak, aby ptak 
usiadł na wybranej i  podsta-
wionej przez nas gałązce z od-
powiednim tłem - wszystko po 
to, aby ptak był sfotografowany 
w  odpowiedniej perspektywie 
i kompozycji.

A jakie są sposoby na zwabie-
nie ptaka w  odpowiednie dla 
nas miejsce?

Generalnie jest kilka sprawdzo-
nych sposobów na to, by spro-
wadzić ptaka w  miejsce, któ-
re nam odpowiada. W  okresie 
letnim dobrym pomysłem jest 
oczko wodne, które, przy do-
brych chęciach, można zrobić 
niemalże w  każdym miejscu. 
Z pewnością przyleci tam wie-
le gatunków ptaków. Wabie-
nie głosem jest także ciekawym 
sposobem na przywołanie pta-
ka. W  okresie przedlęgowym 
z  kolei podkładanie ciekawe-
go materiału na budowę gniaz-
da albo koszenie pokarmem, to 
dobre metody na zwabienie. Zi-
mą skuteczną metodą jest foto-

grafowanie przez okno nasze-
go domu, wtedy ptaki przyla-
tują do karmników i  mamy je 
prawie „na dłoni”. Żeby jednak 
nie zniechęcać przyszłych foto 
– ptasiarzy, można również fo-
tografować z „podchodu”. Ma-
my wtedy swobodę ruchu, foto-
grafować możemy, np. podczas 
spacerów. Jednak takie zdjęcia 
nie dają tych najlepszych efek-
tów i ograniczają możliwości ze 
względu na małą ilość gatun-
ków.

Jaki sprzęt pomaga Ci „za-
trzymać na chwilę czas”?

Żeby zrobić dobre i  ciekawe 
zdjęcie, niewątpliwie potrzebny 
jest konkretny sprzęt. Jednak 
dla każdego jest to coś innego. 
„Sensowne minimum” moż-
na nabyć za około 10 tys. zł, na 
pewno da nam to możliwość 
cieszenia się już dobrą jako-
ścią obrazka. Idealna ognisko-
wa obiektywów, którymi po-
winniśmy się posługiwać to od 
300 do 600 mm o niskim świe-
tle, tylko tu koszty są już znacz-
nie większe. Jedno jest pewne, 
optyka i szybkostrzelność apa-
ratu musi być na najwyższym 
poziomie, przecież mamy tylko 
kilka sekund na to, by sfotogra-
fować upatrzonego ptaka, a  to 
niewątpliwie będzie rekom-
pensatą za czas i zdrowie, które 
poświęcamy dla wymarzonego 
kadru. Ja używam obiektywu 
firmy Canon 400 i 600mm.

Gdzie i kiedy najczęściej foto-
grafujesz?

Najczęściej fotografuję w  po-
wiecie zgorzeleckim, ale coraz 
częściej zdarzają mi się wyjaz-
dy poza nasze województwo. 
Chcę poszerzyć swoją bazę ga-
tunkową. Przeważnie są to wy-
jazdy do innych pasjonatów fo-
tografii przyrodniczej, można 
powiedzieć, że wspólnie korzy-
stamy z  wymiany gatunkowej. 
Wiele okazów z  gatunku wró-
blowatych sfotografowałem 
w  okresie jesienno-zimowym 
w  Bogatyni i  okolicach, głów-
nie przy zalewie. Znajdujące się 

tam ogródki działkowe, to ist-
na zimowa spiżarnia, z  której 
ptaki chętnie korzystają. Moż-
na to skutecznie wykorzystać.

Czy masz na swoim koncie ja-
kieś wystawy, brałeś udział 
w jakichś konkursach?

Co do wystaw, w których brały 
udział moje zdjęcia, to najwięk-
szym wydarzeniem była wysta-
wa w  Toruniu na Międzyna-
rodowym Festiwalu Fotografii 
Przyrodniczej. Organizatorem 
było Towarzystwo Fotografii 
Przyrodniczej. Na wystawie pt. 
„Magia Przyrody” wystawione 
były dwie moje prace: „grubo-
dziób” i „czapla siwa”. W kon-
kursie „Cztery pory roku” wy-
różnione zostało zdjęcie żoł-
ny. A  chyba największym wy-
różnieniem dla mnie jest wy-
bór dziewięciu fotografii, które 
były zdjęciami dnia na najlep-
szym polskim „ptasiarskim” 
portalu Birdwatching.pl.

A gdzie można obejrzeć twoje 
fotografie?

Moje fotografie można obej-
rzeć na mojej autorskiej stro-
nie www.rafalbojanowski.pl, 
na którą serdecznie zapraszam 
lub na portalach www.birdwat-
ching.pl i www.fotoptaki.art.pl.

Czy masz zdjęcie, które lubisz 
najbardziej?

Każde zdjęcie to inna histo-
ria i  różne wspomnienia. Ale 
niewątpliwie mam kilka zdjęć, 
z których jestem bardzo zado-
wolony i  mam do nich szcze-
gólny sentyment. Mam też ulu-
bione gatunki, które dają mi 
wiele radości podczas fotogra-
fowania, to niewątpliwie du-
dek i  sóweczka. Sóweczkę szu-
kałem ponad rok, ale kilka dni 
temu w  końcu udało mi się ją 
zlokalizować i dość efektownie 
sfotografować. To jeszcze temat 
rozwojowy i na pewno poświe-
cę całą jesień tej najmniejszej 
europejskiej sowie, która jest 
niewiele większa od znanego 
wszystkim wróbla.

Jaki wpływ na zdjęcia ma pora 
dnia, światło i tło? Kiedy naj-
lepiej robi się zdjęcia ptaków?

Światło to bardzo istotny ele-
ment w  fotografii, podobnie 
jak pora dnia. Najlepsze świa-
tło jest zaraz po wschodzie 
i  przed zachodem słońca wte-
dy uzyskujemy przyjemne cie-
płe światło. Mniej ciekawym 
jest światło dzienne, oraz przy-
ćmionego słońca. Najgorsze 
jest letnie, południowe ostre 
słońce, które powoduje czę-
ste przepalenia. Jeżeli chodzi 
o tło, to już kwestia gustu. Czę-
sto znajomi pytają mnie, czy 
zmieniam tło w  obróbce gra-
ficznej. Otóż nie, zdjęcie wy-
gląda tak, jak w naturze. A naj-
lepsza pora na fotografowanie 
to oczywiście wiosna i  jesień. 
Wiosna to początek okresu lę-
gowego, wielki ożywienie przy-
rody. Lato to już mniej ciekawa 
pora, zaczyna się przestój, mło-
de ptaki są już odkarmione, 
opuszczają gniazda, choć są ga-
tunki bardziej ciepłolubne, ta-
kie jak np. żołna, które fotogra-
fuje się w środku lata. Jesień to 
kolejny fantastyczny moment, 
zaczynają się przeloty ptaków 
siewkowatych, sowy oznaj-
miają swoimi pohukiwaniami 
o  zajmowanym terenie. Zima 
to głównie fotografowanie przy 
karmniku lub ptaków drapież-
nych przy padlinie.

Dziękuję Ci za rozmowę, ży-
czę kolejnych ciekawych ujęć 
i wspaniałych przygód.
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Energia mieszkańców
Rozmowa z Rafałem Bojanowskim – pasjonatem 
fotografii przyrodniczej, miłośnikiem świata ptaków.

Rybołów, zbiornik Witka Sóweczka, Puszcza Zgorzelecka Zimorodek, zbiornik Witka

Rafał Bojanowski
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„Sałatka jesienna z porem”

Pani Maria Karadzios z  Bo-
gatyni proponuje pyszną sa-
łatkę jesienną z  porem. Prosta 
i  błyskawiczna w  przygotowa-
niu. Sprawdza się zarówno ja-
ko przystawka, jak i  dodatek 
do dania głównego. Czas przy-
gotowania to tylko 20 minut. 
Smacznego!

Przygotowanie:
Por pokroić w krążki i  sparzyć 
wrzątkiem, odsączyć, doprawić 
solą i  cukrem. Kapustę drobno 
poszatkować. Groszek i  kuku-
rydzę odsączyć z  zalewy. Jajka 

obrać i pokroić w kost-
kę. Połączyć składniki 
sałatki z  majonezem 
i  sosem sałatkowym 
(bez oleju). Doprawić 
do smaku.
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Data:. 9-10, 12-14 XI, 
godz. 17.00 i 19.30
produkcja: Polska
gatunek: dramat
ceny biletów: 13,00 zł 
normalny, 11,00 zł ulgowy

Data: 16-21 XI,
godz. 17.00 i 19.30
produkcja: USA
gatunek: horror, romans
ceny biletów: 13,00 zł 
normalny, 11,00 zł ulgowy

Bogatynia 
od kuchni

Fotozagadka

W  cyklu Fotozagadka Redakcja Biuletynu „Bogatynia” pro-
ponuje czytelnikom zabawę sprawdzającą znajomość Bo-
gatyni i  okolic. Wszystkich, którzy rozpoznają obiekt na zdję-
ciu i  znają jego lokalizację zachęcamy do przesłania od-
powiedzi (najpóźniej do 31 października 2012 r.) na adres: 
konkurs@bogatynia.pl W  nadsyłanych odpowiedziach prosi-
my o podanie imienia i nazwiska.

Poprzednia fotozagadka przedstawiała ornament na elewa-
cji budynku przy ul. 1-go maja 33 (przedszkole nr 3). Prawidło-
wą odpowiedź jako pierwsza podała pani Elżbieta Zawadz-
ka. Gratulujemy i prosimy o odbiór nagrody - budynek głów-
ny UMiG, pok. 3.

104.8 FM
radio Bogatynia

Poniedziałek
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - 

Sławek Legeżyński
09 - 14 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 - 07 Muzyczny MIX

Wtorek
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - Artur Wieczorek
09 - 14 Dobre przedpołudnie - Marta 

Justyńska i Artur Wieczorek
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 - 07 Muzyczny MIX

Środa
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - 

Sławek Legeżyński
09 - 14 Dobre przedpołudnie - Marta 

Justyńska i Artur Wieczorek
14 - 17 Muzyczny MIX

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 - 07 Muzyczny MIX

Czwartek
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - Marta Justyńska
09 - 14 Dobre przedpołudnie - Marta 

Justyńska i Artur Wieczorek
14 - 18 Muzyczny MIX
18 - 20 Muzyczny Tygiel - Piotr Olewniczak
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia 

i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 Muzyczny MIX
21 - 22 Czwartek zawsze po 21 - 

Razem dla Bogatyni

Piątek
07 - 09 Dzień Dobry ArtRadio - Marta Justyńska
09 - 14 Dobre przedpołudnie - Artur 

Wieczorek i Marta Justyńska
14 - 17 Muzyczny MIX
17 - 19 Wolność w Muzyce - Bartłomiej 

Różycki i Tomasz Zagórski
19 - 20 Muzyczny MIX
20 - 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia 

i mamusi - Aldona Walczak
2030 - 21 Muzyczny MIX
21 - 23 Lista Przebojów ArtRadia 

- Sławek Legeżyński
23 - 07 Muzyczny MIX

Sobota
10 - 12 Muzyczny Mix
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 - 22 Muzyczny Mix
22 - 23 Muzyczny Chillout - Olek 

Margasiński i Bartosz Samsel
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 Wojna Domowa - Iwona 

Majewska i Mateusz
14 - 1430 30 minut na poważnie - 

Wojtek Kulawski
1430 - 17 Muzyczny MIX
17 - 19 Dub z Wami - Grzegorz Dusza
19 - 21 Wieczorny Rock - Michał Karski
21 - 23 Moje zderzenie z muzyką 

- Wojtek Kulawski
23 - 24 Muzyka nocą - Anna Capriss

Premiera w kinie Kadr!

„Pokłosie”
Franciszek Kalina (Ireneusz 
Czop) po latach emigracji przy-
jeżdża do Polski, zaalarmowa-
ny wiadomością, że jego młod-
szy brat (Maciej Stuhr) po-
padł w  konflikt z  mieszkańca-
mi swojej wsi. Po przyjeździe 
odkrywa, że przyczyną jest 
mroczna tajemnica sprzed lat. 
Skłóceni od lat bracia próbują 
dotrzeć do prawdy. Prowadzo-
ne przez nich śledztwo zaostrza 
konflikt, który przeradza się 
w  otwartą agresję. Ujawniona 
tajemnica odciśnie tragiczne 
piętno na życiu braci i  ich są-
siadów.

Premiera w kinie Kadr!

„Saga Zmierzch: 
Przed świtem” Część 2

Ostatnia część światowego fe-
nomenu na podstawie książek 
Stephenie Meyer. Po narodzi-
nach córki Renesmee, rodzina 
Cullenów postanawia bronić 
jej przed oskarżeniami rodziny 
Volturi. Twierdzą oni, że przyj-
ście na świat dziecka było nie-
zgodne z  ustanowionym przez 
nich prawem. Edward (Robert 
Pattinson) i Bella (Kristen Ste-
wart) postanawiają zrzeszyć 
wampiry z  całego świata, aby 
te broniły ich dziecko przed ro-
dziną Volturi. Rozpoczyna się 
walka na śmierć i życie.

Składniki: 1 sos sałatkowy koper-
kowo—ziołowy, 200 g pora (biała część), 
200 g kapusty pekińskiej, 1 mała puszka 
groszku zielonego, 1 mała puszka kuku-
rydzy, 4 jajka ugotowane na twardo, sól, 
cukier, pieprz, majonez.

Jeśli znacie Państwo ciekawy przepis, 
którym chcielibyście się podzielić, na-
piszcie do nas: bok@bok.art.pl

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

okazji Święta Edukacji Narodowej, wszystkim Pracownikom

bogatyńskiej oświaty składam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niech praca w szkole będzie dla Państwa nieustającą pasją i wyzwaniem, 

które przynoszą wspaniałe owoce, przysparzają szacunku a uczniów 

pociągają przykładem i zachęcają do ciągłego rozwoju.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października 2012


