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W numerze
Oddział 
chirurgiczny 
po remoncie

Łącza wartość środków 
przeznaczonych na remonty 
szpitala to 600 tys zł.

str. 4

Podwyżki za 
wodę nie będzie

Już drugi rok udało się utrzymać 
opłaty za wodę i ścieki na 
tym samym poziomie.

str. 5

Nasze przedszkola

W naszej gminie funkcjonuje 
6 przedszkoli oraz 5 
oddziałów przedszkolnych. 
Wychowaniem przedszkolnym 
objętych jest 705 dzieci.

str. 10

Karbonalia na TAK

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz 
podjął decyzję o organizacji 
Bogatyńskich Dni Węgla 
i Energii Karbonalia 2014.
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BUDOWIE BLOKU 
ENERGETYCZNEGO

to olbrzymia szansa
dla miasta
więce  na t  
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Dyżury 
radnych
VI kadencji Rady 
Miejskiej w Bogatyni

Biuro Rady tel. 75 77 25 136 do 139. Poza godzinami 
pracy urzędu, tj. po godz. 15.30 od wtorku do czwartku i po godz. 
14:00 w piątek prosimy korzystać z domofonu znajdującego się po 
prawej stronie drzwi wejściowych do budynku urzędu.

Poniedziałek

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. 
15.00 – 17.00 w budynku przy ul. 
Daszyńskiego 1 (I piętro, pokój nr 15)

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji 
Dominik Matelski w każdy 
poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00 
w budynku przy ul. I-go Maja

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi 
Interesanta, ul. Daszyńskiego 1, 
parter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.

Budowa nowego bloku ener-
getycznego w  Turowie to dla 
całego regionu olbrzymia szan-
sa rozwojowa, która przede 
wszystkim stanowić będzie 
o  utrzymaniu wysokiego po-
tencjału gospodarczego lokal-
nych samorządów, a  także bę-
dzie pobudzać lokalny rynek 
handlu i usług.
Decyzja o  środowiskowych 
uwarunkowaniach budowy 
nowego bloku energetycznego 

Od praktycznie samego po-
czątku sprawą zajmował się 
również Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni. Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz powołał zespół, 
któremu przewodniczył Sekre-
tarz Daniel Fryc. Głównym za-
daniem zespołu była analiza 
dokumentów przedłożonych 
przez PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Turowa, a  także 

przygotowanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
budowy nowego bloku energe-
tycznego. Podstawą do wyda-
nia przez burmistrza decyzji 
administracyjnej w tej sprawie 
był tzw. raport środowiskowy 
przygotowany przez inwestora, 
czyli PGE GiEK S.A. Elektrow-
nię Turów. Niestety pierwszą 
decyzję w  tej sprawie zaskar-
żyli ekolodzy, ze stowarzysze-
nia Eko-unia, a  Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze uznało 
skargę za zasadną i skierowało 
ją do ponownego rozpatrzenia. 
W  tym czasie trwały również 
przygotowania do ogłoszenia 
kolejnego postępowania prze-
targowego, ponieważ pierwsze 
oferty na budowę nowego blo-
ku w Turowie prawie dwukrot-
nie przewyższały budżet inwe-
stora.

Protesty ekologów
W czerwcu 2013 roku akty-

wiści Greenpeace wspięli się na 
chłodnię kominową Elektrow-
ni Turów. W  ten sposób eko-
lodzy chcieli zwrócić uwagę 
na fakt, iż emisje zanieczysz-
czeń z  elektrowni i  elektrocie-
płowni węglowych, należących 
szczególnie do PGE, spowodo-
wały około 2 tysięcy zgonów, 
tylko w samym 2010 roku. Ten 
stan ma rzekomo potwierdzać 
analiza ekspercka zatytułowa-
na „Węgiel zabija” (raport do-
stępny na stronie internetowej 
Greenpeace Polska). Wejście na 
chłodnię kominową oraz pró-
ba rozwieszenia transparen-
tu miały być również apelem 
do Polskiej Grupy Energetycz-
nej o rezygnację z budowy no-
wych bloków i  elektrowni wę-
glowych. Ekolodzy domagają 

b dowy
blok  
14 lutego br. odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., które zadecyduje o ewentu-
alnej zgodzie na budowę nowego bloku energetycznego w Turowie. Można po-
wiedzieć, że decyzja w tej sprawie zależy tylko od właścicieli spółki, ponieważ 
w styczniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało decyzję środo-
wiskową wydaną przez Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza.

się, aby PGE „zmniejszyła emi-
sję zanieczyszczeń pochodzą-
cych ze spalania węgla i zwięk-
szyła udział odnawialnych źró-
deł w bilansie produkcji energii 
tak, by zminimalizować wpływ 
produkcji energii na zdrowie 
i życie ludzi”.
Prawdziwa burza

Sprawą nowej inwestycji 
w  Turowie interesują się nie 
tylko mieszkańcy i  lokalne sa-
morządy, ale także parlamen-
tarzyści, media, organizacje 
ekologiczne oraz wiele insty-
tucji, które od samego począt-
ku nadzorowały przygotowa-
nia do realizacji tej inwestycji. 
Wiele mówiło się również o za-
grożeniach dla budowy nowe-
go bloku, a także optymalizacji 
zatrudnienia, która przez wie-
lu nazywana jest wprost zwol-
nieniami. Niemal każdego dnia 
pojawiały się kolejne apele i  li-
sty otwarte w  obronie miejsc 
pracy. W  tej sprawie stanowi-
sko zajął również burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz, przeka-
zując stosowną koresponden-
cję do Premiera Rządu Donal-
da Tuska, a także do Ministrów 
Skarbu Państwa i  Gospodarki 
oraz do władz korporacyjnych 
PGE. W  swoich listach bur-
mistrz informował o  obawach 
i wątpliwościach, które pojawi-
ły się w  trakcie procesu przy-
gotowywania tej inwestycji, 
szczególnie w  kontekście pla-
nowanej redukcji zatrudnienia 
oraz możliwych konsekwen-
cjach braku nowej inwestycji w 
Turowie.

W międzyczasie pojawiły się 
również zmiany personalne – 
od 13 grudnia 2013 roku peł-
niącym obowiązki Dyrektora 
PGE GiEK S.A. Oddział Elek-

ecyz a w awie
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trownia Turów jest pan Ar-
tur Kin, dotychczasowy prezes 
Elektrowni Puławy. 30 grudnia 
2013 roku Rada Powiatu Zgo-
rzeleckiego wyraziła zgodę na 
zwolnienie z  pracy Dyrekto-
ra Elektrowni Turów Romana 
Walkowiaka. 
SKO utrzymuje decyzję burmi-
strza Andrzeja Grzmielewicza

Dziś, poza koniecznością 
uzyskania pozwolenia na bu-
dowę, nie ma już żadnych for-
malnych i  proceduralnych 
przeszkód, aby inwestor roz-
począł realizację tej inwestycji. 
Na 14 lutego 2014 roku Zarząd 
Spółki PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna Spół-
ka Akcyjna z  siedzibą w  Beł-
chatowie zwołał nadzwyczajne 
walne zgromadzenie akcjona-
riuszy. Zgodnie z ustawą o  ra-
chunkowości, właściciele mu-
szą wyrazić zgodę na realiza-
cję tej inwestycji. Większościo-
wym udziałowcem spółki jest 
Skarb Państwa.

O komentarz w sprawie za-
kończonego postępowania ad-
ministracyjnego poprosili-
śmy Sekretarza Gminy Danie-
la Fryca. 

Redakcja: Na czym głów-
nie polegała rola samorządu 
w  kontekście budowy nowego 
bloku energetycznego?

Sekretarz Gminy Da-
niel Fryc: Samorząd Miasta 
i  Gminy Bogatynia, a  właści-
wie organ wykonawczy w oso-
bie Burmistrza, z  mocy prawa 
jest zobowiązany do przepro-
wadzenia postępowania ad-
ministracyjnego i wydania de-
cyzji stanowiącej tak napraw-
dę o kształcie całego przedsię-
wzięcia. Ten obowiązek wyni-
ka wprost z  przepisów ustawy 

„o  udostępnianiu informa-
cji o  środowisku i  jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa 
w  ochronie środowiska oraz 
o  ocenach oddziaływania na 
środowisko”. Wydanie decyzji 
o  środowiskowych uwarunko-
waniach dla budowy bloku 11 
w  Elektrowni Turów stanowić 

będzie podstawę do uzyskania 
przez inwestora pozwolenia na 
budowę. Tego typu procedury 
dotyczą wielu przedsięwzięć, 
które potencjalnie mogą mieć 
wpływ lub też wpływają na śro-
dowisko naturalne. Zadaniem 
burmistrza było przeprowa-
dzenie postępowania, na które 
złożyło się wiele dość skompli-
kowanych procedur - patrząc 
z  perspektywy zaplanowanego 
przedsięwzięcia, jak i  szeregu 
reguł prawnych, mających za-
stosowanie w  tym przypadku. 
O  stopniu skompilowania tej 
sprawy może świadczyć ilość 
czasu potrzebnego do zreali-
zowania wszystkich procedur, 
a  także zainteresowanie spra-
wą wyrażone przez organiza-
cje ekologiczne. Moja rola spro-
wadzała się do koordynowania 
wszystkich czynności związa-
nych z  przeprowadzonym po-
stępowaniem, a  także zagwa-

rantowania prawidłowości wy-
konania wszelkich procedur 
administracyjnych. Dowodem 
wzorcowo przeprowadzonego 
postępowania może być decy-
zja Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, podtrzymu-
jąca decyzję burmistrza An-
drzeja Grzmielewicza o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia realizowa-
nego w Elektrowni Turów.

Czy obecna decyzja Samo-
rządnego Kolegium Odwoław-
czego jest ostateczna?

Sekretarz Gminy Daniel 
Fryc: Decyzja wydana przez 
Samorządowe Kolegium Od-
woławcze, jako organu II in-
stancji podlega wykonaniu 
z  chwilą doręczenia jej stro-
nom postępowania. Rozstrzy-
gnięcie SKO wyczerpało drogę 
administracyjną postępowania 
w sprawie skargi złożonej przez 
organizację ekologiczną. Nale-
ży pamiętać, że zgodnie z  ko-
deksem postępowania admi-
nistracyjnego, postępowania 
rozstrzygane są w  dwóch in-
stancjach. Tak więc rozstrzy-
gnięcie wydane przez SKO jest 
wiążącego dla stron postępo-
wania i innych organów admi-
nistracji. Wszelkie zapisy decy-
zji wydanej przez burmistrza 
są wiążące i  określają warun-
ki zarówno dla etapu przygo-
towania, realizacji i  funkcjo-
nowania nowego bloku energe-
tycznego – będą również wpi-
sane w pozwolenie na budowę.

Jak wiele decyzji o  podob-
nym charakterze wydawanych 
jest przez tutejszy urząd?

Sekretarz Gminy Daniel 
Fryc: Tak skomplikowanych de-
cyzji jest niewiele. Mogę powie-
dzieć, że jest to drugie postępo-

wanie, w  następstwie którego 
została wydana tego typu de-
cyzja. W pozostałych przypad-
kach zakres przedsięwzięć jest 
znacznie mniejszy, a to z reguły 
wpływa na krótszy czas prowa-
dzonych postępowań.

Dziś z  perspektywy czasu 
mam ogromną satysfakcję, że 
mogłem uczestniczyć w  tych 
procesach, a także wykorzystać 
wiedzę i  zdobyte dotychczas 
doświadczenie. Nadzorowanie 
przebiegu postępowania to no-
bilitacja, a  zarazem ogromna 
odpowiedzialność. W  trakcie 
postępowania przygotowa-
liśmy konsultacje o  cha-
rakterze międzynarodowym, 
a  także zorganizowaliśmy 
kilka publicznych rozpraw 
w  ramach całego postę-
powania. Dziś może-
my spokojnie po-
wiedzieć, że dzię-
ki zaangażo-
waniu nasze-
go samorządu 
i  decyzji burmistrza 

– potwierdzonej niezależnym 
rozstrzygnięciem SKO – budo-
wa nowego bloku energetyczne-
go w  Elektrowni Turów może 
rozpocząć się niemal na-
tychmiast.

Burmistrz Miasta i  Gminy 
Bogatynia Andrzej Grzmie-
lewicz: „Przyszłość Bogaty-
ni to budowa nowego blo-
ku energetycznego. Cała go-
spodarka tej ziemi opiera się 
od dziesięcioleci na przemy-
śle, który zbudowany został 
dzięki ciężkiej pracy górni-
ków i  energetyków - miesz-
kańców Bogatyni i  okolicz-
nych miejscowości. Dziś oba 
zakłady należące do PGE sto-
ją przed ogromnymi wyzwa-
niami. Jestem przekonany, że 

bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju wymaga od wielu 
osób podejmowania bardzo trudnych i ważnych decyzji. Głębo-
ko wierzę, że bezpieczeństwo mieszkańców i stabilizacja gospo-
darcza regionu będą równie ważnym argumentem dla osób po-
dejmujących decyzję o budowie nowego bloku energetycznego 
w Turowie”.

liśmy konsultacje o  cha-
rakterze międzynarodowym, 
a  także zorganizowaliśmy 
kilka publicznych rozpraw 
w  ramach całego postę-
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Kilka miesięcy temu nowa izba przyjęć, teraz wyremontowa-
ny oddział chirurgiczny. 20 stycznia br. odbyło się jego uroczy-
ste otwarcie i oddanie do użytku. Łącza wartość środków prze-
znaczonych na remonty w szpitalu to kwota ponad 600 tys. zło-
tych. Wszystkie prace remontowo - budowlane wykonał Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

Uroczystego otwarcia, 
w  obecności zaproszonych go-
ści oraz pracowników boga-
tyńskiej służby zdrowia doko-
nali: Dyrektor Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w  Bogatyni Jolan-
ta Syposz oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bogatynia Andrzej 
Grzmielewicz.

Dzięki środkom przekaza-
nym przez samorząd Bogatyni 

możliwe były prace remonto-
wo - budowlane, takie jak: roz-
budowa instalacji elektrycznej, 
wymiana oświetlenia na ener-
gooszczędne LED, komplek-
sowa modernizacja instala-
cji przyzywowej (sygnalizacja 
alarmowa dla pacjentów i per-
sonelu medycznego), nowo-
czesna instalacja telewizyjna, 
wymiana elewacji ścian i  su-
� tów, kafelkowanie wydzielo-

nych miejsc sanitarnych na sa-
lach, remont sali dozoru po-
operacyjnego, wymiana drzwi 
wejściowych na sale pacjentów, 
wymiana instalacji gazów me-
dycznych, a także montaż tablic 
informacyjnych.

Otwarcie oddziału chirur-
gicznego po raz kolejny połą-
czono z dniem otwartym szpi-
tala. Tego dnia można było 
bezpłatnie skorzystać z  badań 
pro� laktycznych, m.in.: wyko-
nać USG piersi oraz badanie 
EKG, a także zbadać słuch. Po-
nadto mieszkańcy bezpłatnie 
mogli zmierzyć ciśnienie oraz 
poziom cukru. Możliwe były 

również konsultacje ze specja-
listami. Po raz kolejny aktyw-
nie włączyły się również człon-
kinie ze stowarzyszenia „Ama-
zonki”, które uczyły samoba-
dania piersi.

Wszyscy obecni podkreśli-
li, że wykonane remonty pod-
niosą bezpieczeństwo pacjen-
tów i  komfort leczenia cho-
rych, a nowa izba przyjęć i wy-
remontowany oddział chirur-
giczny są wizytówką szpitala.

Na otwarcie oddziału chirur-
gicznego przybył również prof. 
dr hab. med. Rajmund Adamiec 
- Kierownik Katedry i  Kliniki 
Angiologii, Nadciśnienia Tęt-
niczego i  Diabetologii Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocła-
wiu, który od wielu lat współ-

pracuje z  bogatyńskim szpi-
talem – jak powiedział profe-
sor – „dzisiejsze wydarzenie jest 
wielkim dniem, cieszę się, że mo-
gę w nim uczestniczyć. I raz jesz-
cze podkreślić ogromny wkład 
pana burmistrza w  moderniza-
cję szpitala i prowadzone remon-
ty. Doskonale zdaję sobie spra-
wę z trudności � nansowych, nie-
mniej jednak mądra polityka 
burmistrza owocuje widocznym 
postępem”.

Otwarcie oddziału chirur-
gicznego to zakończenie kolej-
nego etapu remontu gminnego 
szpitala. W  przyszłości plano-
wana jest termomodernizacja 
placówki, a  także remont od-
działu ginekologiczno-położ-
niczego.

Nowa wizytówka 
szpitala

Jedna z wyremontowanych sal oddziału chirurgicznego.

Zarówno prof. dr hab. med. Rajmund Adamiec, jak i wszyscy 
obecni podkreślali, że nowa izba przyjęć i oddział chirurgiczny 
stanowią wizytówkę szpitala. 

Uroczyste otwarcie wyremontowanego oddziału.

Dzięki przekazanym przez samorząd środkom możliwe 
były prace nie tylko remontowo - budowlane, ale 
także modernizacja instalacji przyzywowej, wymiana 
oświetlenia i wiele innych.

Otwarcie chirurgii połączono z dniem 
otwartym w szpitalu.
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Tradycyjne już spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych 
z  terenu Miasta i  Gminy Bogatyni, ich rodzin i  przyjaciół odby-
ło się 16 stycznia br. Uczestniczyli w nim: przedstawiciele władz 
samorządowych, duchowni z  całego dekanatu bogatyńskiego 
oraz zaproszeni goście, którzy na co dzień wspierają koło.

Spotkanie rozpoczęło się 
mszą św. w  Kościele Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w  Boga-
tyni. W  trakcie uroczystości, 
w miłej i serdecznej atmosferze 
zebrani podzielili się opłatkiem, 
złożyli sobie noworoczne życze-
nia, a  także wspólnie śpiewa-
li kolędy. Nie zabrakło również 
programu artystycznego, który 
przygotowany został przez dzie-
ci i młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Bogatyni.

Warto dodać, iż Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Koło 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w  Bogatyni 
działa na naszym terenie nie-
przerwanie od ponad 30 lat. 

Dotychczasowe działania 
i  ciężka praca członków Ko-
ła przyniosły wiele dobrego, 
a  chęć pomocy osobom nie-
pełnosprawnym zaowocowa-
ła wieloma wspaniałymi wyda-
rzeniami.

TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej

Spotkanie 
noworoczne

7 stycznia br. na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Jeleniej Górze odbyła się narada poświę-
cona podsumowaniu pracy Kół Terenowych za rok 2013. 

W  naradzie udział wzięli 
wszyscy prezesi Kół i  zaprosze-
ni goście, wśród których swoją 
obecnością zaszczycił Sekretarz 
Generalny zarządu Głównego 
Związku Sybiraków w  Warsza-
wie pan Stanisław Sikorski. Po 
złożeniu sprawozdań przez pre-
zesów Kół i danych wytycznych 
do dalszej pracy odbyła się uro-
czystość dekoracji najdłużej pra-
cujących Prezesów Kół Związ-
ku Sybiraków. Wśród wyróżnio-
nych była Prezes bogatyńskiego 
Koła Zo� a Kulikowska, która za 

zasługi dla Związku Sybiraków 
otrzymała Złotą Odznakę Ho-
norową nadaną zgodnie z  Re-
gulaminem Odznaki. Dekoracji 
osobiście dokonał Generalny Se-
kretarz Stanisław Sikorski. Po-
nadto przyznano odznaki człon-
kom Zarządu Koła w  Bogaty-
ni. Otrzymali je: Stanisław Pe-
remicki – Złota Odznaka, An-
tonina Cieśla – Srebrna Oznaka, 
Sabina Kołacz – Srebrna Odzna-
ka, Franciszek Olbrycht – Srebr-
na Odznaka. 

10 lutego 2014 roku w Bogaty-

ni odbędzie się uroczyste, rocz-
nicowe zebranie upamiętniające 
pierwszą masową deportację Po-
laków na Sybir, które będzie oka-
zją do wręczenia wyżej wymie-
nionym osobom Honorowych 
Odznak.

Relację z uroczystości przeka-
żemy Państwu w  kolejnym wy-
daniu biuletynu. 

Bogatyńscy Sybiracy odznaczeni

Honorowe 
Odznaki

Pani Zo� a Kulikowska podczas 
obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości w Bogatyni.

Już niebawem radni rozpatrzą projekt uchwały dotyczący za-
twierdzenia nowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Za-
rząd Bogatyńskich Wodociągów i  Oczyszczalni S.A. przedłożył 
burmistrzowi wniosek o utrzymanie taryf za wodę i ścieki na po-
ziomie ubiegłorocznym – a to oznacza, że podwyżek cen za wo-
dę i odprowadzanie ścieków nie będzie.

Zgodnie z  procedurą, okre-
śloną w  ustawie o  zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i  zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków, 
bogatyńska spółka wodociągo-
wa przedkłada burmistrzowi 
nowy wniosek taryfowy wraz 
z planem remontów i moderni-
zacji na 70 dni przed wejściem 
w  życie nowych taryf. Po roz-
patrzeniu wniosku burmistrz 
przekazuje projekt uchwały 
w  tej sprawie radzie miejskiej, 
a  ta ma 45 dni od wpłynięcia 
wniosku do urzędu na podjęcie 
stosownej uchwały.

W  tym miejscu warto do-
dać, że w  Gminie Bogatynia 
funkcjonuje system dopłat do 
cen wody i ścieków dla gospo-
darstw domowych. W  tego-
rocznym budżecie dopłata zo-
stała zaplanowana na pozio-
mie 2 mln zł. Po przeliczeniu, 
dopłaty wynoszą odpowiednio: 
do 1 m3 wody - 1,72 zł netto + 
8% VAT oraz do 1 m3 ścieków - 
1,83 zł netto + 8% VAT. Dzięki 
temu każda bogatyńska rodzi-
na ponosi mniejsze koszty za 
wodę i odprowadzanie ścieków.

Grupa taryfowa 

Ceny zgodnie 
z wnioskiem tary-

fowym (brutto) 
zł/m³ 

Ceny z uwzględ-
nieniem dopłaty 

(brutto) 
zł/m³ 

WODA 

Gospodarstwa do-
mowe 7,07 5,22 

ŚCIEKI 

Gospodarstwa do-
mowe 10,17 8,20

Już drugi rok udało się utrzymać taryfę za wodę i ścieki 
na tym samym poziomie

Podwyżek 
za wodę nie 
będzie!

Uczeń klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni za-
kwali� kował się do etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpia-
dy Wiedzy o Bankach. Eliminacje centralne odbędą się w dniach 
14-16 marca 2014 roku w Gnieźnie. 

Do etapu szkolnego konkur-
su przystąpiło 20 980 uczniów 
z  702 szkół ponadgimnazjal-
nych. Do eliminacji okręgo-
wych zakwali� kowało się tyl-
ko 300 uczniów, a  wśród nich 
2 z  naszej szkoły, tj.: Łukasz 
Legieżyński z  klasy pierw-
szej i Adrian Spich z klasy trze-

ciej. Musieli oni uzyskać mini-
mum 80% poprawnych odpo-
wiedzi. 

Eliminacje okręgowe odby-
ły się 17 stycznia 2014 roku w: 
Sopocie, Warszawie, Gnieźnie
i Krakowie. Nasi uczniowie zo-
stali zakwali� kowani do okrę-
gu krakowskiego, który obej-

mował województwa: mało-
polskie, podkarpackie, śląskie, 
opolskie, dolnośląskie. W  tej 
części konkursu wzięło udział 
76 osób.

Do etapu centralnego za-
kwali� kowało się 103 uczniów 
z  60 szkół, wśród nich znalazł 
się Adrian Spich - uczeń boga-
tyńskiej szkoły.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bankach

Wybitni licealiści

Tradycyjnie dzielono się opłatkiem, śpiewano 
kolędy i składano sobie noworoczne życzenia.
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W  niedzielę 12 stycznia 
22 raz zagrała Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Bo-
gatynianie aktywnie włączy-
li się w  zbiórkę pieniędzy na 
rzecz zakupu specjalistyczne-
go sprzętu dla dziecięcej medy-
cyny ratunkowej i godnej opie-
ki medycznej seniorów. Pod-
czas tegorocznej akcji udało się 
ustanowić kolejny rekord, 
zebraliśmy 67 953,34 zł!

Jak co roku wolontariu-
sze o godz. 9:00 wyszli na uli-
ce Bogatyni. Kwesty trwały 
przez cały dzień, a centralnym 
miejscem bogatyńskiego � na-
łu były okolice Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury. Chętni, któ-
rzy odwiedzili to miejsce, mo-

gli między innymi przejechać 
się motorem crossowym, qu-
adem, zjeść watę cukrową, po-
pcorn czy kupić oryginalne, 
ręcznie wykonywane ozdoby 
oraz uczestniczyć w  wielu in-
nych atrakcjach. Przy wejściu 
do Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury znajdowała się wielka 
„Big Skarbonka”. 

W pomoc na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
włączyło się mnóstwo ludzi, or-
ganizacji, przedszkola i szkoły. 
Czynny udział brały bogatyń-
skie stowarzyszenia, na które 
WOŚP może zawsze liczyć. 

Punktem kulminacyjnym, 
jak co roku, była licytacja, po-
przedzona występami lokal-
nych artystów. Wśród młodych 

talentów, które uświetniły bo-
gatyński � nał znaleźli się m. in. 
Mirella Puchowska, Wojtek 
Olejarz, Mażoretki z Porajowa, 
a także Turoszowianie. Wystę-
py trwały blisko dwie godziny 
i cieszyły się niezwykłym zain-
teresowaniem.

Po części artystycznej na sce-
nie pojawił się burmistrz An-
drzej Grzmielewicz wraz z dy-
rektor BOK-u  Martą Stachyrą, 
którzy przez kilka godzin pro-
wadzili licytację. Wśród licy-
towanych przedmiotów każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, po-
cząwszy od koszulek Bogaty-
ni, przeróżne publikacje na te-
mat naszego miasta, maskotki, 
perfumy, po różnorakie karne-
ty, zegarki etc. 

Przedmiotem, na którego li-
cytację czekało wiele osób było 
złote serduszko. Podczas emo-
cjonującej licytacji udało się 
uzyskać taki sam wynik, jak 
w ubiegłym roku, czyli 3300zł. 
Szczęśliwym nabywcą została 
p. Olga Barbachowska, której 
serdecznie gratulujemy. Całko-
wita suma zebrana podczas te-
gorocznej licytacji to rekordo-
we 18 847,00 zł.

Kolejny raz b ogatynianie 
pobili rekord w  niesieniu po-

mocy innym. Kwoty zbierane 
podczas bogatyńskich � nałów 
są od wielu lat najwyższe w po-
wiecie zgorzeleckim. Cytując 
burmistrza Grzmielewicza „…
bicie rekordów jest mobilizu-
jące…” miejmy nadzieję, że za 
rok padnie kolejny rekord i po-
moc od bogatynian będzie zna-
cząca.

22 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zakończył 
się tradycyjnym światełkiem 
do nieba. 
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Darczyńcy – 
Współorganizatorzy:
F.H.U. ”Astar” Andrzej Szreder, Usługi Złotnicze Agata Komarnic-
ka, P.H.U. „Pawex” Violetta Vonczina, „Balcer” Reklama i Poligra-
� a Paweł Balcer, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
Krystyna Mazurek, „Champion” Jelenia Góra Jacek Sosnowski, 
BZ WBK 1 Oddział w Bogatyni Elżbieta Prądzyńska, Agencja Ar-
tystyczna „Gong” Tomasz Justyński, Komisariat Policji w  Boga-
tyni, Łużycki Bank Spółdzielczy Oddział w  Bogatyni, Grzegorz 
Bartczak P.H.U. „To i  owo” Mariola Walter, Bar „Awaryjny” Ma-
nuela Chmielarczyk, AMC Dorota Chmielewska-Szafarz, Kawiar-
nia „ Cafe Roma” Aleksandra Cieślak, Zakład Masarniczy „Czer-
nicki i  Syn”, P.H.U. „Marko Polo” Ewa Tomala, Zakład szklarski 
Pacias Emilia, Jolanta Graczyk, Sklep Rolno-Spożywczy Han-
na Downar, Klub Motorowy 4x4 „O�  Road Team”. Klub Motoro-
wy „Cross”, Adam Kusiak, Bogatyńskie Stowarzyszenie “Amazon-
ki” Dorota Bojakowska, Stowarzyszenie „Silne Kobiety Bogaty-
ni” Joanna Zalewska-Sawicka, Klub Puszystych Anetta Kempska, 
SP ZOZ w Bogatyni Jolanta Syposz, Tadeusz Okorski, Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia w Opolnie Zdroju, Dom Pomocy Społecznej „Ję-
drek” Sylwia Půta-Świercz, Pracownia Interacyjna „Bez Barier” Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Lokalnych Jerzy Wiśniewski, AMC Alfa Metalcraft Corporation 
Sp. z o.o. Dorota Chmielewska-Szafarz.

Sponsorzy fi nansowi:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Eltur Serwis” Sp. z o.o. 
Jan Wędzonka, Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i  Rekul-
tywacji „Eltur Wapore” Sp. z  o.o. Aneta Berezowska, „Kronex” 
Zgorzelec Artur Ostrowski, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” Krystyna Mazurek, Gminny Zarząd Mienie Komunal-
nego Sp. z  o.o. Katarzyna Bartkowiak, Usługi Remontowo-Bu-
dowlane Dekarstwo „Edstach” Edward Cichosz Stanisław Wło-
darczyk, „Auto-As” Krzysztof Skiba, Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp z  o.o. Jarosław Rymarczyk, „Jamm” Sp. j. Ma-
rzanna i Mariusz Janusz, Apteka „Miejska” Andrzej Hussar, F.H.U. 
„Opał” Sp. c. A. Święcicki C. Święcicka, Firma Handlowo-Usługo-
wa „Bielawa” „Aga Travel” Agnieszka i Krzysztof Bieleccy, Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy KWB 
Turów Wojciech Ilnicki, Związek Zawodowy „Kadra” przy KWB 
Turów Mieczysław Krupiński, Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
Solidarność ’80 przy KWB Turów Jan Krasiński, Międzyzakładowy 
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Janusz Mań-
ko , Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników 
Elektrowni Turów, Wiesław Kwaśniewski
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Sponsorzy
Licytacja rzeczowa:
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Tu-
rów w  Bogatyni Cezary Bujak Dyrektor Oddziału, PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Tu-
rów w Bogatyni Artur Kin Dyrektor Oddziału, Firma Produkcyj-
no-Handlowa Cukiernia „Duet” Mieczysław Nitarski i  Jacek Ni-
tarski, Pracownia Krawiecka Salon Sukien Ślubnych „Vivien” An-
na Olejarz - złote serduszko, Apteka „Impuls” Multi-Med. s.c. 
Katarzyna Kempa i Agnieszka Majewska, Sklep „Twój Styl” Lucy-
na Szczepankiewicz, Sklep z bielizną Zbigniew Kosiorek, „Ori� a-
me” Beata Furmantowicz „Avon” Agnieszka Sasal, Sklep Obuw-
niczy „Beata” Wiesława Bogdał, Koszykarski Klub Sportowy „Tu-
rów” Zgorzelec S.A. Waldemar Łuczak, Biuro Turystyczne „Ade-
-Travel” Andrzej Szostak, Dekoratornia Bukieciarsko-Florystycz-
na „Kwiatowe Inspiracje” Urszula Warchał, Placówka Bankowa 
w Bogatyni Crédit Agricole Katarzyna Blecharska, P.H.U. „Kawec-
ki” Piotr Kawecki, „Tarbet” Sp. z o.o. Marek Łaptuch, Sklep Odzie-
żowy „Modus” Ewa Sawicka, Księgarnia Powszechna S.C. Irena 
Smalec i Renata Seskowicz, Klub Sportowy „Granica” Bogatynia, 
„Top Serwis” Piotr Buśko, Andrzej Lipko Wojciech Olejarz, Stani-
sław Arsan, Artur Piotrowski, Wojciech Marszał, Marian Lorek, 
Włodzimierz Kaliniak, Beata Geres

Sponsorzy – Karnety do licytacji:
Bukieciarnia „Róża” Pracownia Florystyczna Mariola Pasznicka, 
Fitness Świat „Aga” Bogatynia Agnieszka i  Mariusz Tomaszew-
scy, Serwis Ogumienia Wulkanizacja Piotr i Tomasz Janas, Salon 
Fryzjerski „Merlin” Wojciech Walczak Beata Włoskiewicz, Cen-
trum Urody Henryk Seńczuk, Gabinet Kosmetyczny przy ul. II Ar-
mii Wojska Polskiego, TV Bogatynia Magdalena Kościańska, Ar-
tRadio Bogatynia 104,8 FM Artur Wieczorek, „Detailing Center” 
s.c. Marcin Kozłowski & Radosław Niementowski, Firma Handlo-
wo-Usługowa „Bielawa” „Aga Travel” Agnieszka i Krzysztof Bie-
leccy, „Kebabownia” Wojciech Pietrzak, Salon Urody „Soho”, Pra-
cownia tortów, ciast i ciastek Małgorzata Kłopotek, „Dom4you” 
w Bogatyni - noclegi, organizacja uroczystości, Stygmat Tattoo 
Studio Robert Kębłowski, „Dream Design Photography” Hubert 
Kamieniew, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Dom Wesel-
ny Izabela i  Mariusz Łuków, Instalatorstwo Elektryczne Andrzej 
Szostak, Bogatyński Ośrodek Kultury Kino „Kadr” 3D , Bogatyński 
Klub Motorowy „Cross”, „Dom Zegarmistrza” Marcin Pilszak, An-
na Dental Clinic Anna Cwalina.

Rozliczenie
Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Bogatyni – Elżbieta Prądzyńska

Przedszkola
  Przedszkole Publiczne nr 1 w Porajowie Irena Michalczyk – 245, 81 zł
  Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Bogumiła Lewczuk – 578,42 zł
  Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni Elżbieta Mikicińska – 557,97 zł
  Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni Marzenna Konwent – 2 199,71 zł
  Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogatyni Ewa Gorczyca – 1 251,35 zł
  Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni Marzena Samelska – 1 013,00 zł

Szkoły
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni Bożena Wojciechowska – 1 134,73 zł
  Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Irena Komarnicka – 1 594,97 zł
  Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni Małgorzata Turkiewicz- Baczmańska 
– 696,40 zł

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju Joanna Karkowska – 561,73 zł
  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie Grażyna Jarosz – 1 591,30 zł 
  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie Irena Michalik – 534,06 zł
  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni Elżbieta Brożek – 1 871,91 zł 
  Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bogatyni Urszula Sawicka – 221,68 zł 
  Liceum Ogólnokształcące Beata Lipowicz – 1 534,23 zł
  Zespół Szkół Zawodowych Katarzyna Koman – 1 813,48 zł
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Historie rodzinneHistorie rodzinneHistorie rodzinne
zachować wspomnienia

Dzieje rodziny państwa Świstulskich
O historii rodzinnej opowiada pan Gerard Świstulski. W swoich wspomnieniach wra-

ca do czasów dzieciństwa i młodości. Opowiada o swoim przyjeździe na tutejsze te-
reny, o rodzicach i ludziach, którzy byli i są dla niego wzorem godnym naśladowania. 
Mówi o latach, kiedy pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, o tym, jakimi 
priorytetami kieruje się w życiu oraz o pięćdziesięcioletnim związku, jaki tworzy z mał-
żonką Haliną.

Pamięć, najwierniejszy 
strażnik naszych 
wspomnień 

„Nic nie budzi takich emocji 
i nie zapada w serca, jak auten-
tyczne wspomnienie ludzi, któ-
rzy byli i są nam bliscy, którzy 
służyli radą i pomocą, są wzo-
rem do naśladowania i autory-
tetem” - takimi słowami roz-
poczyna swoją opowieść pan 
Gerard. „Urodziłem się w Haj-
nówce w  1941 roku, ale to, że 
właśnie tam przyszedłem na 
świat, to był zwykły zbieg oko-
liczności, ponieważ ani moja 
mama, ani mój ojciec nie po-
chodzą z tamtych stron. To wo-
jenna zawierucha rzuciła ich na 
tamte tereny. Tam, w Hajnów-
ce się poznali, pobrali. Tam też 
na świat przyszła moja siostra 
Irena, brat Janusz i  ja. W 1945 

roku moi rodzice wyjecha-
li do Gdańska, do sióstr moje-
go ojca, gdzie tata zaczął pro-
wadzić piekarnię. Zastaliśmy 
Gdańsk bardzo zniszczony, 
wszechobecne ruiny, tony gru-
zu i ogrom ludzkiego nieszczę-
ścia. Ileż determinacji i  siły 
mieli ludzie w tamtych czasach, 
to niewyobrażalne dla dzisiej-
szych pokoleń. Pamiętam mo-
ich rodziców, ciężko pracują-
cych od świtu do nocy. Ich sta-
rania o  przydziały na mąkę 
i inne produkty, o zdobywanie 
sprzętów i  szukanie pracowni-
ków. Po dwóch latach pobytu 
w  Gdańsku ojciec zdecydował 
o wyjeździe na ziemie zachod-
nie - kojarzone wtedy z dobro-
bytem i łatwiejszym życiem. Tu 
na ziemiach odzyskanych by-
ła praca, puste i gotowe do za-

mieszkania domy i  choć mo-
ja mama nie była zadowolona 
z tego pomysłu, jednak przyje-
chaliśmy. Był rok 1947, Bogaty-
nia funkcjonowała jeszcze pod 
niemiecką nazwą Rychwałd. 
Miałem prawie 7 lat, dobrze 
pamiętam ówczesny wygląd 
naszego miasta. To było typo-
we niemieckie miasteczko, za-
dbane, niezniszczone działa-
niami wojennymi, z  kolejką 
wąskotorową, która była do-
skonałym środkiem komuni-
kacyjnym. Działały już zakłady 
winiarskie, w  których począt-
kowo pracował mój ojciec, ba-
wełnianka i tak zwane „guziki” 
i  „blaszanka”. Początkowo za-
mieszkaliśmy w  dużej, pięknej 
willi w okolicach dzisiejszej uli-
cy Kusocińskiego, ale z biegiem 
czasu przenieśliśmy się na ulicę 
Turowską, gdzie ojciec zaczął 
prowadzić piekarnię. Tak… 
kiedyś do Świstulskiego biega-
ło się po chleb. Starsi bogaty-
nianie zapewne pamiętają tam-
te czasy. Na świat przyszli moi 
dwaj bracia: Przemek i  Adam. 
Rozpocząłem naukę w  Szkole 
Podstawowej nr 2. Z  wielkim 
sentymentem wspominam ów-
czesnego dyrektora tejże szko-
ły - pana Zakrzewskiego, któ-
ry mieszkał niedaleko nas 
i,  choć do największych rozra-
biaków nigdy nie należałem, to 
moi rodzice informowani by-
li na bieżąco o wszystkich mo-
ich „wpadkach”. Po skończe-
niu „podstawówki” podjąłem 
naukę w  liceum w  Zgorzelcu, 
jednak po dwóch latach, ku 
niezadowoleniu moich rodzi-
ców, podjąłem decyzję, że dal-
szą edukację będę kontynu-
ował w Gdańsku. Po ukończe-
niu szkoły wróciłem do Boga-
tyni, ale na krótko, bowiem już 

w 1961 roku dostałem powoła-
nie do wojska do Legnicy, gdzie 
w  Korpusie Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego służyłem 2 lata.

Od pierwszego 
wejrzenia

Moją małżonkę Halinę po-
znałem w  Bogatyni i  od razu 
wpadliśmy sobie w oko. To by-
ła miłość od pierwszego wej-
rzenia – śmiejemy się dziś. Po-
braliśmy się w  sierpniu 1964 
roku, tak więc już niedługo 
świętować będziemy pięćdzie-
siątą rocznicę ślubu. Z  począt-
ku zamieszkaliśmy z moimi ro-
dzicami przy ulicy Turowskiej, 
a z biegiem czasu przenieśliśmy 
się na swoje. Obydwoje praco-
waliśmy zawodowo, moja żona 
w Kopalni Turów, a ja w wielu 
miejscowych zakładach. Mamy 
wspaniałą córkę Joannę i dwie 
ukochane wnuczki: Agniesz-
kę i  Nataszę, z  których jeste-
śmy bardzo dumni. W  swoim 
życiu piastowałem różne funk-
cje, oddawałem się pracy zawo-
dowej i  społecznej, uzupełnia-
łem swoje wykształcenie. Jed-
nak mogłem to wszystko ro-
bić z  prawdziwym oddaniem, 
tylko i  wyłącznie dzięki mojej 
żonie Halinie. To ona przejęła 
większość obowiązków domo-
wych. Była i  jest wyrozumia-
łą i  mądrą kobietą, która za-
wsze wspierała moje poczyna-
nia. To bardzo ważne, aby mieć 
w  życiu oparcie i  zrozumie-
nie wśród swoich najbliższych. 
Od samego początku naszej 
znajomości mieliśmy podob-

ne spojrzenie na świat i poglą-
dy, co ułatwiało wypracowanie 
wspólnego stanowiska w wielu 
sprawach. Szanowałem jej zda-
nie i zawsze brałem pod uwagę. 
Z  powodzeniem mogę powie-
dzieć - jestem szczęściarzem, 
że spotkałem na swojej drodze 
taką kobietę. Cieszę się, że raz 
jeszcze mogę jej serdecznie po-
dziękować za to, że zawsze sta-
ła przy moim boku, jest i  była 
dla mnie prawdziwym przyja-
cielem i oparciem”.

Pro Societas
Polityk, samorządowiec, 

człowiek idei. Tak w  skrócie 
można powiedzieć o  Gerar-
dzie Świstulskim, który przez 
lata piastował wiele funk-
cji. Był w  kadrze zarządzają-
cej wielu miejscowych zakła-
dów. Dobrze znany, bądź koja-
rzony chyba przez wszystkich 
mieszkańców naszego terenu. 
Pan Gerard to również lokalny 
przedsiębiorca, który w  latach 
dziewięćdziesiątych prowadził 
własną działalność gospodar-
czą. Zawsze wierny swoim po-
glądom i przekonaniom. „Poli-
tyka w moim życiu była od za-
wsze i od zawsze miałem lewi-
cowe poglądy. Wszelkie dzia-
łania, jakie podejmowałem, 
za każdym razem starałem 
się wypełniać z  rzetelnością 
i  w  zgodzie z  własnym sumie-
niem. Byłem osobą publiczną, 
która, jak wiadomo, zawsze jest 
w jakiś sposób oceniana. Funk-
cje, jakie pełniłem, dały mi jed-
nak przygotowanie i wraz z in-

Na zdjęciu pan Gerard Świstulski (trzeci od lewej) 
w otoczeniu przyjaciół z wojska.

Pan Gerard wraz 
z kolegami z klasy.

Państwo Halina i Gerard 
z wnuczkami: Agnieszką 
i Nataszą.
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nymi działaczami założyliśmy 
komitet wyborczy, z  którego 
wystartowałem w  wyborach 
do rady Miasta i Gminy Boga-
tynia. W  roku 1998 zostałem 
radnym, a  w  efekcie tego bur-
mistrzem w  latach 1998-2002. 
To był ostatni raz, kiedy bur-
mistrza wybierano spośród ra-
dy. W  roku 2002 zdecydowa-
łem się wziąć udział w  pierw-
szych wyborach bezpośred-
nich. Miałem przygotowanie, 
wiedzę i doświadczenie, a moja 
znajomość terenu, ludzi i  pro-
blemów dopełniały całości. Tak 
po prostu - czułem sprawy sa-
morządowe, co zaowocowało, 
że otrzymałem mandat zaufa-
nia i zostałem burmistrzem na 
drugą kadencję w latach 2002-
2006. Praca samorządowa była 
dla mnie wyzwaniem, codzien-
nie zmagałem się z  różnymi 
problemami, miałem wpływ na 
wiele decyzji. To ogromna od-
powiedzialność, to służba spo-
łeczeństwu, które, jak suro-
wy nauczyciel, nie zawsze po-
chwali, a wymaga wiele. Byłem 
świadkiem ważnych wydarzeń, 
miałem możliwość poznania 
wielu wspaniałych ludzi z  ży-
cia politycznego naszego kraju, 
ale również z zagranicy. Specy-
� czne położenie naszego mia-
sta sprawiło również, że w roku 
2001 miałem okazję podpisy-
wać jedną z pierwszych umów 

międzynarodowych, dotyczą-
cych współpracy trójstronnej 
pomiędzy: Polską, Czechami 
i  Niemcami. Powstał Związek 
Miast „Mały Trójkąt - Zittau, 
Bogatynia, Hrádek nad Nisou”. 
Był to pierwszy krok w  kie-
runku dopasowania rozwo-
ju sąsiadujących ze sobą gmin. 
Ustalone zostały wspólne wi-
zje rozwojowe i  najważniejsze 
projekty, zaplanowane do re-
alizacji w  ramach współpra-
cy trzech miast. W maju 2004 
roku oczy niemalże całej Eu-
ropy skierowane były na Bo-
gatynię. To właśnie u  nas, na 
styku trzech granic, odbywa-
ły się szczególne wydarzenia 
związane ze wstąpieniem Pol-
ski do Unii Europejskiej. Moż-
na powiedzieć, że „wprowadza-
liśmy” nasz kraj w ważną epo-
kę. Gościliśmy głowy państw: 
ówczesnego Premiera RP Lesz-
ka Millera, Kanclerza Niemiec 
Gerhard Schrödera i  wielu in-
nych znamienitych osobisto-
ści. Jakie to było wydarzenie, 
pamiętam narady, ustalenia, 
te wszystkie wskazówki, zgod-
ne z protokołem dyplomatycz-
nym, o  których my „zwykli 
obywatele” nie mamy pojęcia. 
Przez wiele lat należałem, mo-
gę śmiało powiedzieć, do lu-
dzi, którzy decydowali o przy-
szłości tego terenu. Moje przej-
ście na emeryturę w roku 2006 

podyktowane było wynikiem 
wyborów, w  których ponow-
nie ubiegałem się o „fotel bur-
mistrza”. Nigdy nie bałem się 
wyzwań. Dziś myślę, że to było 
takie swobodne, łagodne przej-
ście w  stan emeryta. Jestem 
dumny z osiągnięć, jakie udało 
mi się zrealizować. Lubię nasze 
miasto, cieszę się, że tu miesz-
kam. Z  zadowoleniem patrzę 
na jego rozwój, na odbudowę 
po tragicznych wydarzeniach 
z  sierpnia 2010 roku. Z  wiel-
kim sentymentem wspomi-
nam ludzi, z  którymi zetkną-
łem się w moim życiu. Na uwa-
gę zasługuje wiele postaci, nie 
sposób wszystkich wspomnieć. 
Chciałbym wymienić chociaż 
parę osób, którzy są dla mnie 
autorytetami i  prawdziwy-
mi przyjaciółmi, z  niektórymi 
z  nich współpracowałem i  ko-
rzystałem z ich doświadczenia. 
Wielu z nich nie ma już niestety 
wśród nas. To byli lub są ludzie, 
których młodość i  późniejsze 
życie kształtowało się w  Bo-
gatyni. Jednym z  wielu wspa-
niałych osób, nierozerwalnie 
związanych z naszym miastem 
był pan Kazimierz Woźniak – 
dyrektor „Doltexu”, wieloletni 
radny. Był to człowiek wyjąt-
kowo pracowity, oddany spra-
wom Bogatyni, który zaczynał 
od majstra w zakładach baweł-
nianych, a w późniejszym cza-
sie został jego dyrektorem. Był 
przykładem człowieka o  nie-
samowitej wytrwałości i  takiej 
zwykłej ludzkiej przyzwoito-
ści. Z  Bogatynią związany od 
1946 roku, był skarbnicą wie-
dzy o  naszym mieście. Broni-
sław Danel to także bogaty-
nianin, który nierozerwalnie 
związany jest z  historią naszej 

miejscowości. Eugeniusz Mróz 
to również wybitny człowiek, 
wielki fascynat Bogatyni. Do 
kolejnych należą: Aleksander 
Gorodziński, Zbigniew Czop, 
Bolesław Szajna, Leon Warchał 
- jedyny poseł na Sejm z Boga-
tyni czy też pan Janasik - wie-
loletni dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1, wspaniały pedagog 
i  społecznik. To tylko garstka 
osób, które miałem szczęście 
i  przyjemność poznać, z  któ-
rymi się przyjaźniłem, którzy 
służyli swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Dziś, choć jestem na 

emeryturze, sprawy naszego 
miasta nie są mi obojętne, śle-
dzę działania, jakie podejmu-
ją obecne władze samorządo-
we. Daleki jestem jednak od 
oceniania, wiem, że sprawowa-
ni e władzy to bardzo odpowie-
dzialna funkcja, to misja, któ-
rej należy się oddawać bez resz-
ty i ciągle wyznaczać prioryte-
ty, których realizacja często by-
wa trudna i mozolna, bo na jej 
powodzenie wpływają różne 
czynniki. Wiem to z własnego 
doświadczenia” – z uśmiechem 
na ustach dodaje pan Gerard.

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

Redakcja Biuletynu „Bogatynia” 
składa państwu Świstulskim serdeczne 

Redakcja Biuletynu „Bogatynia” 
składa państwu Świstulskim serdeczne 

Redakcja Biuletynu „Bogatynia” 

podziękowania za przekazane informacje 
składa państwu Świstulskim serdeczne 
podziękowania za przekazane informacje 
składa państwu Świstulskim serdeczne 

i poświęcony czas niezbędny do 
podziękowania za przekazane informacje 
i poświęcony czas niezbędny do 
podziękowania za przekazane informacje 

opracowania tego materiału oraz 
i poświęcony czas niezbędny do 
opracowania tego materiału oraz 
i poświęcony czas niezbędny do 

Na zdjęciu burmistrzowie trzech partnerskich 
miast, które tworzą Związek Miast „Mały Trójkąt” 

podczas jednego z festynów „Na wspólnej 
drodze” upamiętniających akcesję Polski do UE.

Pan Gerard Świstulski ówczesny Burmistrz naszej 
Gminy wita Premiera RP Leszka Millera podczas 

jednej z wizyt na naszym terenie. 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą redakcją. Postaramy się przedsta-
wić każdą ciekawą historię rodzinną. Jednocześnie informujemy, że zebrane 
opowiadania w wersji rozszerzonej opublikujemy w specjalnie wydanej publi-

kacji „Historie rodzinne – zachować wspomnienia”. Państwo Halina i Gerard Świstulscy.

Państwo Świstulscy z wnuczką Agnieszką.

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 r

od
zi

nn
e 

Pa
ńs

tw
a 

Ś
w

is
tu

ls
ki

ch

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 r

od
zi

nn
e 

Pa
ńs

tw
a 

Ś
w

is
tu

ls
ki

ch
Fo

t.
 A

rc
hi

w
um

 r
od

zi
nn

e 
Pa

ńs
tw

a 
Ś
w

is
tu

ls
ki

ch
Fo

t.
 A

rc
hi

w
um

 r
od

zi
nn

e 
Pa

ńs
tw

a 
Ś
w

is
tu

ls
ki

ch



10 w w w . b o g a t y n i a . p l w w w . b o g a t y n i a . p lNr 1 (53) styczeń 2014

przedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkolaprzedszkola
W  Bogatyni  funkcjonuje 6 samodziel-
nych  przedszkoli  publicznych  oraz 

5 oddziałów  rzedsz o nych  w  sz ołach
odstawowych

W 34 oddziałach zarezerwowanych
jest 830 miejsc d a rzedsz o a ów

6x oddziałów

przedszkole

PRZEDSZKOLA

Przedszkola
i przedszkolaki
w ogatyni

oddziały

rzy sz ołach

mln
wydat i ogółem

i oddziały rzedsz o ne

odział wydat ów o wiatowych

Koszt pobytu 

 zł

710 zł

840 zł

wydat i na
o wiat

miejsc

ydat i b d etowe

143,1

mln

mln
przedszkola

sz oły odstawowe 
i gimnazja

dziec a w rzedsz o

o łata rodziców

do łata  z  b d et

32,9

7,5

mln25,4

miejsc

+5 34
= 29

=

34 oddziałach zarezerwowanych 

miejsc
miejsc

odział wydat ów o wiatowych

23%

rednia

Nasze

wszechstronny rozwój najmłodszych bogatynian
W naszej gminie funkcjonuje 6 przedszkoli oraz 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podsta-
wowych. W bieżącym roku szkolnym, wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 830 dzieci, 
z tego 125 uczęszcza do bezpłatnych 5-cio godzinnych oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych. Koszty utrzymania przedszkoli w gminie to ponad 7,1 mln zł rocznie, co stanowi około 
840 zł miesięcznie na każde dziecko. Opata, jaką ponoszą rodzice za utrzymanie dziecka to kwo-
ta wynosząca w skali jednego miesiąca około 130 zł (w zależności od ilości godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu).

Przedszkole ma bardzo do-
bry wpływ na harmonijny 
rozwój dziecka. Kształtuje je-
go rozwój intelektualny, spo-
łeczny i  emocjonalny, poma-
ga bez stresu doskonalić róż-
ne umiejętności, sprzyja po-
znawaniu i rozumieniu świata. 
Przede wszystkim buduje wię-
zi między dziećmi, uczy tole-
rancji, partnerstwa i współpra-
cy z rówieśnikami. Przedszkole 
to drugi dom, w którym dziec-
ko bawi się i rozwija.

Atutem każdej placówki jest 
wykwali� kowana i  doświad-
czona kadra pedagogiczna, 
która zna potrzeby i  możliwo-
ści każdego dziecka.

Nasze przedszkola oferują 
swoim wychowankom atrak-
cyjne i różnorodne zajęcia edu-
kacyjne oraz nieodpłatne zaję-
cia dodatkowe, m.in.: sportowe, 
umuzykalniające, plastyczne, 
taneczne, rytmiczne, teatralne, 
instrumentalne, komputerowe.

Dla dzieci z  trudnościami 
zadbano o zajęcia terapeutycz-
ne pod kierunkiem specjali-
stów (pedagogów, psycholo-
gów, logopedów i  rehabilitan-
tów), a także możliwość korzy-
stania z zajęć kinezjologii edu-
kacyjnej, sali doświadczania 
świata i hydromasażu.

Obecnie w  toku przygoto-
wań znajduje się organizacja 

zajęć rytmiki prowadzonych 
w każdym przedszkolu i � nan-
sowana z  budżetu gminy. Po-
nadto przedszkola dają możli-
wość rozwijania zainteresowań 
i zdolności dzieci poprzez udział 
w licznych imprezach i uroczy-
stościach, konkursach, przeglą-
dach, turniejach o zasięgu lokal-
nym i ogólnopolskim, wyciecz-
kach i  teatrzykach. Gwarantują 
również smaczne domowe po-
siłki, przygotowywane zgod-
nie z obowiązującymi normami 
zdrowego żywienia.

W  każdym przedszkolu 
prężnie działa Rada Rodziców, 
która współdecyduje w  spra-
wach przedszkola i  podejmuje 
różnorodne działania na rzecz 
dzieci. Współpraca przebiega 
w  atmosferze zaufania i  wza-
jemnego partnerstwa. Rodzi-
ce są na bieżąco informowa-
ni o  postępach i  szczególnych 
uzdolnieniach swoich dzieci. 
Wymiana spostrzeżeń prowa-
dzi do ujednolicenia działań 
wychowawczych.

Wspierając rozwój każdego 
wychowanka, placówki współ-
pracują z wieloma instytucjami 
użyteczności publicznej m.in:
• Urzędem Miasta i  Gminy

w Bogatyni,
• Poradnią Psychologiczno-

-Pedagogiczną,
• Powiatowym Centrum Po-

mocy Rodzinie,
• Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej w Bogatyni,
• Strażą Pożarną,
• Komisariatem Policji,
• Bogatyńskim Ośrodkiem

Kultury oraz Filią w Zatoniu,
• Biblioteką.

Wszystkie działania podej-
mowane w naszych przedszko-
lach prowadzone są w  trosce 
o dobro dziecka i jego wszech-
stronne przygotowanie do pod-
jęcia nauki w szkole.

Dyrektorzy Publicznych 
Przedszkoli w Bogatyni

Urzędem Miasta i  Gminy 

Publiczne Przedszkole nr 1.
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Publiczne Przedszkole nr 3.

Publiczne Przedszkole nr 4.

Publiczne Przedszkole nr 5.

Publiczne Przedszkole nr 6.

Publiczne Przedszkole nr 7.
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17 - 21 lutego 2014 r.

zajêcia w szko³ach 

i Bogatyñskim Oœrodku Kultury

Koordynator zajêæ:

Bogatyñski Oœrodek Kultury 

ul.II Armii WP 1, 

59-920 Bogatynia

24 - 28 lutego 2014 r.

zajêcia w szko³ach 

i Oœrodku Sportu i Rekreacji

Koordynator zajêæ:

Oœrodek Sportu i Rekreacji

ul.Bia³ogórska 28, 

59-920 Bogatynia

zajêcia w szko³ach i spotkania z ciekawymi ludŸmi,

zajêcia sportowe, warsztaty tematyczne

oraz konkursy, dyskoteki,

projekcje filmowe, spektakl teatralny

i inne atrakcyjne zajêcia.

Szczegó³owych informacji udziela

Bogatyñski Oœrodek Kultury (tel.757732522)

oraz

Oœrodek Sportu i Rekreacji (tel.757731343)

          Zapraszamy

Czas trwania:  od 10.00 do 14.00

Zajêcia s¹ nieodp³atne.

ZIMOWA £ÓDKA,

CZYLI 

CA£A NAPRZÓD

SPÊD� Z NAMI WSZYSTKIE

ROBOCZE DNI FERII W GODZINACH 10.00 - 14.00

W czwartek 30 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się XIII Przegląd Widowisk 
Jasełkowych „Jasełka 2014”.

Podczas przeglądu obej-
rzeliśmy widowiska jasełkowe 
w  wykonaniu przedszkolaków 
oraz młodzieży ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z tere-
nu Miasta i Gminy Bogatynia. 
Łącznie obejrzeliśmy 8 przed-
stawień jasełkowych, w  któ-
rych udział wzięło ponad 160 
młodych, aktorskich, bogatyń-
skich talentów. Festiwal miał 
charakter przeglądu, dlatego 

też występy nie podlegały oce-
nie jury. Każdy z  uczestników 
przeglądu, oprócz miłej zaba-
wy, otrzymał słodki upominek, 
a  przedstawiciele szkół oraz 
przedszkoli odebrali w imieniu 
placówki pamiątkowy dyplom 
i  statuetkę. Panie, które przy-
gotowywały dzieci do wystę-
pów otrzymały dyplomy w po-
dziękowaniu. Do zobaczenia za 
rok!

XIII Przegląd Widowisk Jasełkowych

a e ka 

W  piątek 14 lutego w  sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury odbędzie się Koncert Walentynkowy, którego gwiaz-
dą będzie Honorata Skarbek „Honey”. Młoda, pochodząca ze 
Zgorzelca wokalistka zaśpiewa swoje największe przeboje, któ-
re przeniosą zakochanych do świata pełnego romantyzmu i mi-
łości. 

Honorata Skarbek „Honey” 
to dwudziestoletnia wokalist-
ka, bloggerka i  kompozytorka. 

Ogromną popularność i popar-
cie zyskała dzięki prowadzo-
nym przez siebie blogom. Jej 
photoblog przekroczył 6 milio-
nów wyświetleń w  ciągu mie-
siąca. Swoją przygodę z muzy-
ką rozpoczęła w 2008 roku. Jej 
kanał na YouTube przekroczył 
już 38 000 000 odsłon. Honey 
ma na swoim koncie już kil-
ka sukcesów, min: - III miejsce 
w Polsce w konkursie Motoro-
li Motorokstar 2008/09, gdzie 
w jury zasiedli Wyclef Jean oraz 
Fergie, ścisły � nał w  konkur-
sie Coke Live Music Fresh No-
ise 2010, nagroda Viva Comet 

w  kategorii Debiut Roku 2011; 
nagroda dla wokalistki roku 
2012 przyznana przez radio Fa-
ma; nagroda internautów w fe-
stiwalu Top Trendy 2011 w So-
pocie; nagroda Super Express 
otrzymana podczas Festiwalu 
Opole 2013. W marcu 2011 na-
kładem wytwórni Magic Re-
cords ukazał się debiutancki al-
bum Honoraty Skarbek „Ho-
ney”! 

Bilety na bogatyński koncert 
w cenie 10 zł do nabycia w ka-
sie BOK. Serdecznie i  gorąco 
zapraszamy!

Walentynki w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Honorata 
ka bek oney

W  czwartek 30 stycznia w  galerii „StopArt” Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy „Bogatynia 2010 – 
2013 odbudowa”.

Autorami wystawy fotogra-
� i są Panowie Ryszard Sawic-
ki oraz Franciszek Romaniak. 
Na zdjęciach możemy zobaczyć 
jak dziś wygląda nasze miasto, 
po wielu remontach i  procesie 
odbudowy, ale także możemy 

cofnąć się do tragicznego czasu 
powodzi i zniszczeń, jakie spo-
wodował kataklizm.

Zapraszamy do odwiedza-
nia wystawy codziennie do 31 
marca w  godzinach od 10 do 
18. Wstęp wolny.

Wernisaż wystawy

o atynia 
 odb dowa
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Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, którzy 
chcą skorzystać z pomocy przy sporządzaniu zeznania podatkowe-
go za rok 2013. Porad udzielają przeszkolone w zakresie prawa po-
datkowego Panie z Bogatyńskiego Stowarzyszenia „Amazonki”.
• Rozpoczęcie: 14 lutego 2014 r.
• Zakończenie: 29 kwietnia

2014 r.
• Bogatyński Ośrodek Kultu-

ry w  każdy wtorek i  piątek
w godz. 17 – 18

• Biblioteka Publiczna - w każ-

dy czwartek w godz. 11 – 12
Organizatorzy:

Bogatyńskie Stowarzyszenie 
„Amazonki”, Stowarzyszenie 
„Razem dla Bogatyni”, Boga-
tyński Ośrodek Kultury.

Serdecznie zapraszamy!

Coroczna akcja

ozlicz it 
za darmo Przekazując 1 procent nic 

nie tracisz, Urząd Skarbowy 
przekazuje Fundacji 1% z  za-
płaconego już podatku, pozo-
stałe 99% tra� a do budżetu.

Szczegółowy wykaz orga-
nizacji pożytku publicznego, 
mających możliwość otrzyma-
nia 1 % podatku dochodowego 
od osób � zycznych za rok 2013 

znajduje się na liście przygoto-
wanej przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej – www.
mpips.gov.pl

Twój 1 procent podatku - może zmienić czyjeś życie

Poda  w  

Nazwa
organizacji

Numer
KRS

Cel 
szczegółowy*

Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Integracji i Pomocy 
Dziecku „Malec”

0000056400

Bogatyńskie Stowarzyszenie 
„Amazonki” 0000141388

Fundacja Wzajemnej Pomocy 
„Arka” 0000303072

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Dolnośląski 0000198933 Bogatynia Koło 1

Caritas Diecezji Legnickiej 0000221535 Parafi a Św. Maksymilia-
na Kolbego w Bogatyni

*wpisujemy w przypadku kiedy dotowany przez nas podmiot działa w strukturze organizacji o za-
sięgu regionalnym lub ogólnopolskim.

Karbonalia 
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Pierwsza edycja imprezy w roku 2008.

Rok 2009.

Karbonalia pod parasolami w 2010 roku.

Inicjatywa mieszkańców, przeprowadzona ankieta, uchwała rady 
i ostateczna decyzja. Dzisiaj wszystko jest już jasne. Burmistrz An-
drzej Grzmielewicz podjął decyzję o organizacji Bogatyńskich Dni 
Węgla i Energii Karbonalia 2014. W dniach 20 – 22 czerwca 2014 
roku Bogatynia zamieni się w „karbonaliowe miasteczko”.

Chociaż początkowo nie 
planowano organizacji Karbo-
naliów, inicjatywa mieszkań-
ców spowodowała, iż ponownie 
podjęto temat imprezy. Punk-
tem wyjścia okazał się zało-
żony na jednym z portali spo-
łecznościowych pro� l „Chcemy 
Karbonalia 2014”. Grupa spo-
tkała się z  dużym poparciem, 
w wciągu kilku dni pro� l uzy-
skał ponad 1,5 tys. osób popie-
rających organizację imprezy.

Urząd Miasta i Gminy w Bo-
gatyni nie pozostając bierny 
wobec obywatelskiej inicjaty-
wy przeprowadził ankietę. Za-

interesowani mieszkańcy mo-
gli wypowiedzieć się na temat 
imprezy, odpowiadając na py-
tanie: „Czy jesteś za tym, aby 
w  2014 roku Gmina Bogaty-
nia zorganizowała Bogatyńskie 
Dni Węgla i  Energii Karbona-
lia?” . Wśród 1693 ankietowa-
nych, aż 1222 (72%) opowie-
działo się na TAK, 374 (22%) na 
NIE, a 97 (6%) nie miało zdania 
w tej sprawie. 

Wyniki ankiety przedsta-
wiono na sesji, która odbyła się 
30 stycznia. Jednym z punktów 
był właśnie temat organizacji 
przez Gminę Bogatynia „Bo-

gatyńskich Dni Węgla i Energii 
Karbonalia 2014”. Radni wyra-
żali różne opinie na temat spo-
sobu przeprowadzenia ankie-
ty, a także możliwości � nanso-
wych organizacji tej imprezy. 
Po dłuższej dyskusji nastąpiło 
głosowanie, w  który ostatecz-
nie Rada Miejska w  Bogatyni 
pozytywnie zaopiniowała or-
ganizację Karbonaliów. Wynik 
głosowania: 8 głosów za, 5 gło-
sów przeciw, 3 głosy wstrzymu-
jące i jeden radny nie głosował. 

Podczas dyskusji burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz podkre-
ślił, iż nie jest to łatwa decy-
zja, lecz nie należy lekceważyć 
tak znacznego głosu społeczeń-
stwa, w związku z czym podjął 
decyzję o organizacji tegorocz-
nej imprezy. 
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26 stycznia br. W ZSzOI w Bogatyni odbyły się Mistrzostwa Boga-
tyni w Badmintonie. Zmagania toczyły się w pięciu kategoriach: 
szkoły podstawowe chłopców, szkoły podstawowe dziewcząt, 
gimnazja chłopców, gimnazja dziewcząt oraz kategoria OPEN.

W  turnieju wzięło udział 
kilkudziesięciu zawodników 
z  Miasta i  Gminy Bogatynia, 
jak również ze Zgorzelca, a na-
wet z czeskiego Frydlantu. Naj-
większe emocje były wśród naj-
liczniejszej grupy wiekowej, 
czyli w zmaganiach szkół pod-
stawowych. Wyłonionymi zwy-
cięzcami wśród chłopców zo-
stali: Jakub Zaborek - I miejsce, 
Jan Legięć - II, Dawid Twerd - 
III. Mistrzynią Bogatyni w  tej
kategorii wiekowej została Li-
wia Szatkowska, vicemistrzy-
nią zaś Hanna Piotrowska, a III 
miejsce zajęła Oliwia Lorek. 
W  kategorii szkół gimnazjal-
nych kolejność wśród chłop-
ców była następująca: I  miej-
sce i  tytuł Mistrza Bogatyni 

otrzymał Rafał Jakiel, miejsce 
II Rafał Kazimierski i  miejsce 
III Patryk Włodarczyk. Zma-
gania dziewcząt wygrała Eweli-
na Olechnik, pokonując drugą 
Aleksandrę Michalską i trzecią 
Roksanę Prądzyńską. Zazna-

czyć należy, że wszystkie czo-
łowe miejsca, zarówno wśród 
szkół podstawowych, jak i gim-
nazjów zajęli wychowanko-
wie miejscowego klubu UKS 
„Smecz” Bogatynia (trener pan 
Stanisław Nowak), odnoszą-
cego sukcesy na arenie całego 
województwa dolnośląskiego. 
W  najbardziej prestiżowej ka-
tegorii Open tytuł Mistrza Bo-
gatyni w Badmintonie 2014 ro-
ku wywalczył Dawid Patrzałek. 
W pojedynku o drugie miejsce 
Dariusz Miłoszewski pokonał 
Mariusza Piątka. Wszyscy za-
wodnicy z miejsc 1-6 otrzyma-
li dyplomy i nagrody rzeczowe, 
a  pierwszych trzech z  każdej 
kategorii dodatkowo pamiąt-
kowe puchary. Organizatorem 
i sponsorem Mistrzostw Boga-
tyni w  Badmintonie był Ośro-
dek Sportu i Rekreacji.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy uzy-
skanych wyników, dziękuje-
my za tak liczne przybycie i już 
teraz zapraszamy na kolej-
ne zmagania badmintonistów, 
o  których będziemy informo-
wać na bieżąco.

25 stycznia br. w  Zespole Szkół z  Oddziałami Integracyjnymi 
w Bogatyni odbyło się pierwsze spotkanie Ligi Halowej Piłki Noż-
nej zorganizowanej przez Ośrodek Sportu i  Rekreacji. Do Ligi 
zgłosiło się 8 amatorskich drużyn z Bogatyni i okolic.

Podczas 5-ciu kolejek dru-
żyny będą toczyć zacięty bój 

o  miejsca na podium. Mecze
w lidze zostaną rozegrane sys-

temem „każdy z  każdym”. Już 
od pierwszego sędziowskie-
go gwizdka rozgorzała praw-
dziwa sportowa walka o każdy 
metr parkietu, a pierwszy Tur-
niej stał na dobrym piłkarskim 
poziomie. Każdy mecz przyno-
sił bardzo wiele emocji.

W  tabeli powyżej prezentu-
jemy wyniki spotkań.

Następna kolejka już 
08.02.2014 r. Kolejność spo-
tkań pojawi się niebawem. 
Dziękujemy wszystkim za-
wodnikom oraz kibicom za 
miłą atmosferę.

K5 Cartel 5:3 ,,Zryw’’ Bratków

Marakany 8:4 Działo Team

Madmen 5:2 Chińska

Magicy 6:1 MotoCross&Gladiator

Chińska 6:4 ,,Zryw’’ Bratków

Madmen 4:1 Działo Team

Liga Halowej Piłki Nożnej

a ania 
i ka zy

Tabela po pierwszej rundzie

Miejsce Nazwa 
drużyny

Stosunek 
setów Punkty

1 ZSZ 2 4-1 4

2 ZSZ 1 2-3 3

3 LO 2-4 2

27 stycznia br. odbyła się pierwsza kolejka zmagań dziewcząt 
w piłce siatkowej. Podobnie, jak w roku ubiegłym, drużyny z Ze-
społu Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego będą rywalizowały ze sobą podczas trzech kolejek, roz-
grywając mecze systemem „każdy z każdym”.

Po pierwszej rundzie prowa-
dzi drużyna z  Zespołu Szkół 
Zawodowych w  Bogatyni, jed-
nak to dopiero początek Li-
gi i jeszcze każda z drużyn ma 
szansę na końcowy triumf. 
Druga runda rozgrywek prze-

widziana jest na 5 lutego w ha-
li sportowej OSiR w Bogatyni.
Wyniki pierwszej kolejki:
• ZSZ 1 – LO 2-1
• LO – ZSZ 2 1-2
• ZSZ 2 – ZSZ 1 2-0

Gminna Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Średnich

ywalizac a 
iatka ek

25 stycznia br. odbył się pierwszy turniej szachowy o Mistrzostwo 
Bogatyni w cyklu Grand Prix. Szachiści rozegrali w grupie A pięć 
rund z tempem 30 minut na partię dla zawodnika, a w grupie B 
– 7 rund.

Zwycięzcy: Grupa A  - 
I miejsce Krzysztof Bernaszuk, 
II miejsce Adrian Grześków, III 
miejsce Mateusz Domusa. Gru-
pa B - I miejsce Katarzyna Jur-
czak, II miejsce Adrian Pio-
trowski, III miejsce Liwia Szat-
kowska.

Organizatorem turnieju był 

Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Bogatyni.

Następny turniej z  cyklu 
Grand Prix odbędzie się 1-go 
marca.

Szczegóły na stronie: www.
szachy-bogatynia.pl Zaprasza-
my wszystkich chętnych!

XIII Mistrzostwa Bogatyni w cyklu Grand Prix
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apraszamy  dzieci  

ze szkół podstawowych do wspólnego spędzenia

ferii zimowych  

od poniedziałku d0 czwartku  

w godz  00— 00  

  erie w ibliotece  „W fabryce pomysłów i zabawy”  

i lioteka liczna w ogatyni zaprasza 
dzieci ze szkół podstawowych do wspólnego 

spędzenia ferii zimowych. 

 apraszamy   w poniedziałki, środy i piątki  od godz   do 

 pro ra ie i zy inny i  ry, za awy,  
konkursy, quizy, warsztaty plastyczne,  

wy cie o kr ielni, pro ekc e il w na u y  ekranie  
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Do osób zajmujących się problemami alkoholowymi często 
zwracają się osoby z  następującym problemem: „Mój mąż 
nadużywa alkoholu. Gdy mówię mu, żeby się leczył, on odpow-
iada, że nie jest alkoholikiem, pije kiedy chce, a jak nie chce, to 
nie pije. Rzeczywiście potra�  dotrzymywać przyrzeczenia i nie 
pić nawet dwa – trzy miesiące. Co mam o tym sądzić? Czy mąż 
jest alkoholikiem, czy też nie?”.
Spontaniczne lub podejmo-
wane pod przymusem okre-
sy abstynencji można zali-
czyć do działań, które oso-
bom związanym z  alkoholi-
kiem „robią wodę z mózgu”, 
a  samemu uzależnionemu 
pozwalają wzmocnić system 
zaprzeczania chorobie. No 
bo jaki to alkoholik, który, 
jeśli zechce, to nie pije ty-
dzień, miesiąc, pół roku czy 
nawet rok. Jednak, jeżeli nic 
mu nie jest, to dlaczego wra-
ca do picia i  to do picia cią-
gami, do upadłego? Prze-
cież teoretycznie mogłoby 
się wydawać, że był to odpo-
wiedni czas na przemyśle-
nia, rozwiązanie najbardziej 
palących problemów i  pod-
jęcie decyzji o  świadomym 
życiu w trzeźwości.
Spontaniczne wyznacza-
nie sobie okresów abstynen-
cji jest, odwrotnie niż by-
wa to odczytywane, właśnie 
symptomem pogłębiające-
go się uzależnienia. Spytaj-
my przeciętnego człowieka, 
kiedy ostatni raz jadł roga-
lika. Pewnie byłby zaskoczo-
ny, podałby jakiś przybli-
żony termin. Nie widziałby 
powodu, dla którego miał-
by o  tym pamiętać. Rów-
nież większość ludzi pyta-
na o  termin i  okoliczności 
spożywanego ostatnio alko-
holu miałaby pewne trud-
ności z  odpowiedzią. Może 
ktoś przypomniałby sobie 
dzień, ktoś inny ledwie mie-
siąc, w  którym to było. Nie 
przyszłoby im też do głowy 
przewidywać, kiedy napi-
ją się następny raz – po pro-
stu, kiedy będą mieć ochotę, 
kiedy zaistnieją odpowied-
nie okoliczności, kiedy nie 
będzie to przeszkadzać im 
i  innym. Inaczej człowiek, 
który zaczyna odczuwać, że 
coś nie jest w porządku. Że-
by nie czuć się do końca pod-
le, żeby pokazać innym, że 
nie jest z  nim aż tak źle, że 
jest mocny – wyznacza so-

bie okresy abstynencji, czę-
sto ich nawet dotrzymując. 
I  co się dzieje wówczas: ro-
dzina uspokojona, przeło-
żeni zadowoleni – dlacze-
go więc się nie nagrodzić – 
tym razem mądrze, lampką 
wina, jednym drinkiem czy 
jednym piwem – ale to już 
się nie udaje, picie przera-
dza się w kolejny ciąg.
Powtarzam: ktoś, kto nie ma 
problemów z alkoholem, nie 
ma powodów wyznaczać so-
bie okresów niepicia – po-
trzebę taką odczuwa ten, kto 
zaczyna czuć się niepewnie, 
tracić grunt pod nogami. 
Czyli: alkoholik może nie 
pić. Na tym przecież oparte 
są założenia terapii odwyko-
wej: osoba uzależniona mo-
że świadomie budować swoją 
trzeźwość. Natomiast alko-
holik nie potrafi pić w  spo-
sób kontrolowany. Dlatego 
dużo łatwiejsze jest dotrzy-
manie obietnicy, że się nie 
będzie w ogóle piło przez ja-
kiś czas niż, że wypije się na 
przykład na zabawie tylko 
trzy kieliszki wódki lub, że 
wstąpi się do pijalni tylko na 
jedno piwo. Utrata kontroli 
picia przez alkoholika prze-
jawia się w  dwóch aspek-
tach. Po pierwsze, nie jest on 
w stanie zapanować nad roz-
poczętym piciem. Po dru-
gie, po pewnym okresie abs-
tynencji pojawia się znowu 
nieodparta chęć napicia się. 
Najczęściej jest ona racjona-
lizowana: „przecież spotka-
łem kolegę, którego dawno 
nie widziałem”, czy też „tak 
mnie zdenerwowali, że mu-
siałem łyknąć sobie na uspo-
kojenie”.
Podsumowując: nie dajmy 
się zwieść pozornym dzia-
łaniom alkoholika, typu – 
nie chcę, to nie piję. Praw-
dziwym probierzem jego in-
tencji może być stosunek do 
propozycji terapii odwyko-
wej i  uczestnictwa w  mitin-
gach AA.

Pot a   nie i
t zy ie i ce

19 grudnia 2013 roku i  4 stycznia br. w  Jeleniej Górze odbyły 
się uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne, podczas któ-
rych dokonano odznaczeń dla zasłużonych członków Związku 
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-
-Gminnego w Bogatyni. 

W  trakcie spotkań prezes 
Związku Kombatantów RP 
i  Byłych Więźniów Politycz-
nych Pułkownik Edward Ja-
kubowski, w  asyście sekreta-

rza Janiny Grzywny, doko-
nał dekoracji odznaczeń za za-
sługi dla Związku Kombatan-
tów: pani Bogumile Kosiorek 
– podopiecznej koła w Bogaty-

ni, panu Tadeuszowi Buremu 
– Sztandarowcowi oraz Rad-
nemu Rady Miejskiej w  Boga-
tyni Jerzemu Wiśniewskiemu. 
Spotkanie przebiegało w  mi-
łej i serdecznej atmosferze, go-
ścinnie wystąpił również chór 
z Bogatyni. 

Uroczystość odbyła się rów-
nież w Bogatyni. W spotkaniu 
udział wzięli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bogatynia Andrzej 
Grzemielwiecz, pani Olimpia 
Stanaszek – Naczelnik wydzia-
łu Organizacyjno - Prawnego, 
pan Ryszard Grek - dyrektor 
Wydziału Rozwoju Starostwa 
Powiatowego w Jeleniej Górze, 
pani Krystyna Nowak-Gajew-
ska sekretarz ZIW RP, pani Sa-
bina Solowa-Haracz – były wię-
zień polityczny oraz pani Anna 
Ksykiewicz- członek zarządu.

Związek Kombatantów

otkania o atkowo 
 nowo oczne

W sobotę 1 lutego 2014 r. w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku 
w Bogatyni odbył się Jubileuszowy, XX Przegląd Zespołów Kolęd-
niczych i Śpiewaczych „Kolęda 2014”.

Obrzęd wigilijny i  zwy-
czaj kolędowania są symbola-
mi niecodziennego pojedna-
nia z  członkami rodziny, spo-
łecznością, światem zwierząt 
i  całą naturą. Inicjatywa Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury 
stanowi ważne przypomnienie 
o znaczeniu tradycji w naszym
życiu. Uczestnicy Konkursu 
przedstawili bogactwo i różno-
rodność form zwyczajów i ob-
rzędów okresu Świąt Bożego 
Narodzenia oraz czasu zapu-
stów, czyli karnawału. Konkur-
sowe prezentacje widowisk ko-
lędniczych i obrzędowych, pie-

śni kolędowych i  pastorałek, 
a  także zwyczajowych oracji 
z życzeniami zkończone zosta-
ły gościnnym występem Kra-
kowskiej Grupy Folklorystycz-
nej z Mydlnik.

Pielęgnujmy to, co najcen-
niejsze, to, co inne, odrębne. To 
właśnie te różnice są swoistego 
rodzaju skarbnicą darów, z któ-
rej możemy czerpać satysfakcję 
i dumę. Zgromadzona publicz-
ność wyjątkowo gorąco po-
witała zespoły uczestniczące 
w  „Kolędnikach”, dzięki któ-
rym impreza nabrała szczegól-
nej barwy, tradycyjnego uroku 

i ciepła. Wyniki części konkur-
sowej znajdą Państwo na stro-
nie www.bok.art.pl. 

Organizator: Bogatyński 
Ośrodek Kultury, Stowarzysze-
nie Silne Kobiety Bogatyni.

Współorganizator: Urząd 
Miasta i  Gminy w  Bogaty-
ni, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Bogatyni, KGW Markocice.

Patronat honorowy: Mar-
szałek Województwa Dolnoślą-
skiego Rafał Jurkowlaniec.

Patronat medialny: Nowiny 
Jeleniogórskie.

XX Jubileuszowy Między-
narodowy Przegląd Zespołów 
Kolędniczych i  Śpiewaczych 
„Kolęda 2014” - Konkurs Tra-
dycji jest współ� nansowany ze 
środków otrzymanych z Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Już dzisiaj zapraszamy na 
kolejne spotkanie za rok!

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych

olęda 
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W  tej kwestii niewiele się 
zmienia. Mieszkańcy byli wy-
ręczani z tego obowiązku przez 
� rmę wywozową, która na pod-
stawie umowy na odbiór odpa-
dów, oprócz ich wywozu, wy-
najmowała właścicielom nieru-
chomości pojemniki na odpa-
dy. Aktualnie takie rozwiązanie 
nie jest już możliwe, gdyż jak 
wiadomo, właściciel nierucho-
mości nie zawiera indywidual-
nej umowy na wywóz śmieci. 
W  ich imieniu robi to gmina. 
Właściciel powinien zaopatrzyć 
swoją nieruchomość w  odpo-
wiednie pojemniki, które mo-
że kupić lub wynająć od spółki 
GPO. Muszą jednak zadbać, by 
były one zgodne z  wymogami 
regulaminu. Ponadto – co naj-
ważniejsze – pojemniki powin-
ny być dostosowane do opróż-
niania przez specjalistyczne 
pojazdy GPO. Zatem najlepiej 
skontaktować się ze spółką albo 
gminą, aby otrzymać szczegóło-
we informacje w tym zakresie. 

Żeby dokładniej przybliżyć 
kwestię związaną z  dzierżawą 
pojemników, musimy bliżej za-
poznać się z  przepisami, które 
regulują ten stan rzeczy, nie tyl-
ko w Bogatyni, ale w większości 
gmin w całej Polsce.
Kim jest właściciel nierucho-
mości?

Za właściciela nieruchomo-
ści, w  świetle art. 2 ust. 1 usta-
wy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, uważany jest 
współwłaściciel, użytkownik wie-
czysty oraz jednostki organiza-
cyjne i  osoby posiadające nieru-
chomości w  zarządzie lub użyt-
kowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. 

Co więcej, zgodnie z  art. 2 
ust. 3, jeżeli nieruchomość za-
budowana jest budynkami wie-
lolokalowymi, w  których usta-
nowiono odrębną własność lo-
kalu, obowiązki właściciela nie-
ruchomości obciążają zarządcę 

nieruchomości wspólnej. Jeżeli 
we wspólnocie nie wybrano za-
rządu, obowiązki wykonują sa-
modzielnie właściciele lokali.

Pod władaniem nowej usta-
wy właściciel nieruchomości nie 
może tego obowiązku przerzu-
cić na przedsiębiorstwo, które 
będzie odbierać odpady komu-
nalne, bo w ustawie nie ma ta-
kiego zapisu. 
Jakie usługi są świadczone 
dodatkowo?

Oprócz odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości i  zagospoda-
rowania tych odpadów świad-
czonych przez spółkę GPO, ofe-
ruje ona także dodatkowe usłu-
gi, np. odbieranie odpadów od 
właścicieli za dodatkową zry-
czałtowaną opłatą, a  także my-
cie i  dezynfekcję pojemników. 
W związku z tym, że świadcze-
nie dodatkowych usług przez 
gminę nie jest jej ustawowym 
obowiązkiem, właściciele nie-
ruchomości korzystający z tych 
usług � nansują je w formie do-
datkowej opłaty.

Przepisy lokalne regulu-
ją te kwestie w  Uchwale Ra-
dy Gminy i  Miasta Bogatynia 
nr LII/911/12 z  dnia 28 grud-
nia 2012 r. w  sprawie określe-
nia szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w  ob-
szarze odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieru-
chomości i  zagospodarowania 
tych odpadów.

Podjęcie przez radę gmi-
ny i  miasta powyższej uchwa-
ły nie zobowiązuje mieszkańca 
do skorzystania z dodatkowych 
usług gminy. Uchwała ta stano-
wi jedynie ofertę gminy skiero-
waną do mieszkańca (zarząd-
cy), który samodzielnie zdecy-
duje czy chce skorzystać z  tych 
usług. 

Dodatkowe usługi dotyczące 
wykonywania obowiązków cią-
żących na właścicielach nieru-

chomości mogą świadczyć rów-
nież przedsiębiorcy. Nie jest to 
bowiem objęte zakresem władz-
twa gminy.

Zatem wspólnota czy spół-
dzielnia mieszkaniowa lub wła-
ściciel domu jednorodzinnego 
może podpisać umowę najmu 
z  przedsiębiorcą wywozowym 
na wyposażenie nieruchomości 
w  niezbędne pojemniki do od-
padów komunalnych na zasa-
dach odpłatnej usługi lub może 
je zakupić korzystając z  oferty 
wielu przedsiębiorstw – pamię-
tając przy tym o  certy� katach, 
Polskich Normach oraz o  tym, 
że muszą być dostosowane do 
specjalistycznych pojazdów wy-
konawcy odbierającego odpa-
dy. Podobnie jest w  przypadku 
nieruchomości niezamieszka-
łych, gdy odpady odbierane są 
od właściciela nieruchomości, 
np. lokalu użytkowego, poczty 
czy sklepu.
Pojemniki na odpady a regu-
lamin utrzymania czystości 
i porządku

Bardziej szczegółowe infor-
macje powinien znaleźć każdy 
zarządca czy właściciel domu 
w  nowym regulaminie czysto-
ści i porządku na terenie gminy 
(Uchwała Rady Gminy i Miasta 
Bogatynia nr LII/907/12 z  dnia 
28 grudnia 2012 rok, w którym 
zostały określone m.in. zasady 
prowadzenia selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych (se-
gregacji odpadów). Przy zało-
żeniu segregacji odpadów lub 
jej braku, stosując odpowiedni 
przelicznik (35 l – dla osób se-
gregujących i 46 l dla tych, któ-
rzy zdecydowali się nie segrego-
wać), można wyliczyć ilość po-
trzebnych pojemników na od-
pady dla poszczególnych nieru-
chomości.

Każda nieruchomość powin-
na być wyposażona w  oddziel-
ne pojemniki na odpady surow-
cowe (suche), odpady ulegające 

biodegradacji (potocznie zwane 
odpadami kuchennymi), a  tak-
że odpady zmieszane. W  tym 
względzie nie będzie wystar-
czające ustawienie pojemników 
na odpady surowcowe tylko na 
niektórych nieruchomościach 
lub w  miejscach najbardziej 
uczęszczanych przez mieszkań-
ców gminy, tak jak to było do-
tychczas. 

W celu zapoznania się z mo-
delem gospodarki odpadami 
komunalnymi, jaki został wpro-
wadzony w naszej gminie, nale-
ży sięgnąć do regulaminu, który 
jest opublikowany na stronie in-
ternetowej biuletynu informa-
cji publicznej Gminy Bogatynia 
oraz na o� cjalnej stronie Mia-
sta i Gminy Bogatynia pod ad-
resem www.bogatynia.pl w  za-
kładce „Ochrona Środowiska”. 
Ponadto polecamy wiele in-
nych artykułów poświęconych 
problematyce odpadowej, któ-
re można przeczytać na naszej 
stronie.

Po ustaleniu, w jaką ilość po-
jemników (przyporządkowaną 
do danej frakcji odpadu) trze-
ba wyposażyć nieruchomość, 
w  oparciu o  treść regulaminu, 
należy określić:
• jak duże powinny być to po-

jemniki – w  przypadku za-
budowy wielorodzinnej po-
jemność pojemników zale-
ży od ilości osób zamieszku-
jących tę nieruchomość – na
konkretną ilość osób powin-
na przypadać określona, mi-
nimalna objętość pojemnika;

• jakie kolory powinny mieć
pojemniki oraz czy odpowia-
dają polskim normom tech-
nicznym;

• w jaki sposób należy ustawić
je na posesji, by ułatwić od-
biór odpadów � rmie wywo-
zowej;

• w jaki sposób oraz jak często
należy je czyścić i dezynfeko-
wać.

Regulamin utrzymania czysto-
ści i  porządku na terenie gminy 
w  §10 określa, że „Pojemniki, 
kontenery lub worki do zbiera-
nia odpadów komunalnych na-
leży umieszczać w  wydzielonych 
miejscach na terenie nierucho-
mości, przystosowanych do te-
go celu zgodnie z  odpowiednimi 
przepisami”. Ponadto:
• pojemniki do zbierania od-

padów należy ustawiać 
w  miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla osób korzy-
stających z  pojemnika oraz
przedsiębiorcy odbierające-

go odpady, bez konieczności 
otwierania wejścia na teren 
nieruchomości, do którego 
możliwy jest dojazd pojaz-
dem do transportu odpadów 
z zastrzeżeniem pkt. 2;

• w  przypadku braku możli-
wości bezpośredniego do-
jazdu do miejsca ustawienia
pojemników do zbierania
odpadów, pojemniki nale-
ży wystawić w dniu odbioru
na chodnik lub drogę przed
wejściem na teren nierucho-
mości lub udostępnić w spo-
sób uzgodniony z  przedsię-
biorcą odbierającym odpady;

• pojemniki należy ustawić
tak, aby nie utrudniały ko-
rzystania z  nieruchomości,
w  szczególności poprzez za-
stawianie ciągów pieszych
i  jezdnych oraz miejsc par-
kingowych;

• w  przypadku braku miejsca
do ustawienia pojemników
na terenie własnej nierucho-
mości dopuszcza się ustawie-
nie pojemników na terenie
nieruchomości sąsiedniej,
pod warunkiem posiadania
tytułu prawnego do dyspo-
nowania terenem na ten cel.
Worki przeznaczone do se-

lektywnego zbierania odpa-
dów należy umieszczać w miej-
scu ustawiania pojemników lub 
w innym miejscu uzgodnionym 
z  odbiorcą odpadów wyłącznie 
w  dniu wskazanym w  harmo-
nogramie odbioru danego ro-
dzaju odpadów.
Z pewnością byłoby prościej, 
gdyby gmina przejęła obo-
wiązki właściciela – ale czy 
taniej?

Odpowiedź jest prosta 
i w żadnym przypadku nie na-
rusza obowiązujących przepi-
sów. Przede wszystkim gminie 
zależy na tym, aby każdy miesz-
kaniec miał możliwość wyboru 
i  podjęcia samodzielnej decyzji 
w tej kwestii. W praktyce spro-
wadza się to do zróżnicowa-
nych cen zakupu pojemników 
oferowanych na polskim ryn-
ku. Mieszkaniec w  tym przy-
padku ma możliwość wyszuka-
nia najatrakcyjniejszej z  ofert. 
Oczywistym jest też fakt, że 
w  przypadku przejęcia tego 
obowiązku od właścicieli nieru-
chomości, opłata śmieciowa bę-
dzie wyższa, aniżeli w sytuacji, 
kiedy gmina nie zdecyduje się 
na tego typu rozwiązanie. 

Opracowała: Małgorzata Wi-
śniewska. Wydział Ochro-

ny Środowiska i Zagospoda-
rowania Przestrzennego

to od owiada za 
o e niki na 

ś ieci
Zacznijmy od początku. Każda nieruchomość, w której powstają odpady komunalne, 
musi być wyposażona w pojemniki do zbierania odpadów. Zgodnie z przyjętym Re-
gulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do obowiązków wła-
ściciela nieruchomości należy wyposażenie jej w pojemniki do zbierania odpadów. 
Ponadto urządzenia te powinny być utrzymywane w  odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym. Przepisy lokalne, jak i te ogólnopolskie określa-
ją również, jakie mają to być pojemniki czy worki foliowe (np. określone w ustawie 
o systemie zgodności lub w Polskich Normach).

Publikacja do� nansowana ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu
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Rafał Kostański-Szyszka
2 października 2013

Dominik Konina
4 października 2013

Helena Masełko
4 października 2013

Weronika Piątek
6 października 2013

Natalia Śliwczyńska
8 października 2013

Borys Legeżyński
16 października 2013

Maciej Kupiec
17 października 2013

Maja Antosz
17 października 2013

Kornelia Krawczyk
21 października 2013

Jaś Sieczko
21 października 2013

Maksymilian Adamski
27 października 2013

Damian Lebiedziński
29 października 2013

Otylia Twardowska
1 listopada 2013

Krystian Miękoś
2 listopada 2013

Fabian Wiśniarz
4 listopada 2013

Jaś Ościak
5 listopada 2013

Fabian Wincenty Liczbiński
8 listopada 2013

Dominik Pawłowski
13 listopada 2013

Oskar Adamczyk
14 listopada 2013

Karolina Kania
16 listopada 2013

Oliwia Kowalska
18 listopada 2013

Borys Kwiatkowski
27 listopada 2013

Maciej Rusiecki
29 listopada 2013

Gabriel Russ
4 grudzień 2013

Michał Żaczkowski
5 grudzień 2013

Natan Palak
5 grudzień 2013

Vanessa Malicka
12 grudzień 2013

Wojciech Michał Granda
25 grudzień 2013

Milena Liliana Stawiarska
27 grudzień 2013

Eliza Talaga
28 grudzień 2013

Antoni Jasiński
28 grudzień 2013

Nasze maleństwa
Kontynuujemy cykl prezentowania 
maleństw, które przyszły na świat 
w oddziale położniczym naszego 
szpitala. Przedstawiamy dzieci urodzone 
od październikaa do grudnia 2013 roku.
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Wojtek, jak to się zaczęło, dla-
czego wybrałeś reggae?

Muzyką zacząłem się inte-
resować już w  wieku 5 lat. Na 
początku to było tak, że słu-
chałem każdej muzyki, która 
wpadła mi w ucho. Od dawna 
ciągnęło mnie w  tę stronę, za-
wsze chciałem śpiewać i  grać 
na jakimś instrumencie. Naj-
ciekawsze jest to, że jako ma-
ły chłopiec nigdy nie intereso-
wałem się zabawkami, zawsze 
od aut bardziej wolałem instru-
menty. Pierwszym, na którym 
zacząłem grać, tak na poważ-
nie było pianino. I na nim uczę 
się grać do dzisiaj. Jestem już 
w ostatniej, szóstej klasie szko-
ły muzycznej. Dlaczego reggae? 
Po prostu, w tej muzyce podo-
ba mi się rytm, przekaz i to, że 
śpiewa się o przyjaźni i miłości 
między ludźmi.
Ważnym momentem było dla 
Ciebie spotkanie, o  którym 
marzyłeś, powiedz o  kogo 
chodzi.

Oczywiście o  Kamila Bed-
narka . To długa historia… 
 Z  Kamilem pierwszy raz 
spotkałem się na koncercie 
w  Szprotawie. Pamiętam, że 
wtedy zaniemówiłem z wraże-
nia, to było dla mnie wielkie 
przeżycie. Teraz mogę powie-
dzieć, że nasza przyjaźń się roz-
wija, mamy ze sobą stały kon-
takt. Często do siebie dzwoni-
my, widujemy się. Po prostu się 
kolegujemy. Wspólnie wystę-
pujemy na jednej scenie. Wiem, 
że zawsze mogę na niego liczyć, 
że pomoże mi, kiedy będę tego 
potrzebował. Za to bardzo mu 
dziękuję.
Ale jak to się stało, że razem 
wystąpiliście w Ostródzie?

Zaczęło się od tego, że śpie-

wałem support przed zespołem 
Ja� a Namuel w  Bogatyni. Mój 
występ na tyle im się spodobał, 
że zaproponowali moim rodzi-
com, żebym wstąpił na festiwa-
lu w  Ostródzie. Najlepsze jest 
to, że ja nic o tym nie wiedzia-
łem przez miesiąc. Rodzice nic 
mi nie powiedzieli. Aż w końcu 
mama zapytała, jakie jest mo-
je największe marzenie. Chwilę 
się zastanowiłem i  powiedzia-
łem: „moje marzenie i tak nigdy 
się nie spełni”, chociaż po cichu 
wierzyłem, że będzie inaczej . 
Marzeniem było oczywiście 
pojechać na Ostróda Reggae 
Festival i  zobaczyć wszystkich 
muzyków na żywo. No i  stało 
się, mama w końcu mi powie-
działa, że jadę tam… ale nie po 
to, żeby tylko to zobaczyć, ale 
też, żeby tam zaśpiewać. To był 
dla mnie szok, nie uwierzyłem 
w  to, co usłyszałem. Ale jed-
nak moje marzenie się spełniło. 
Wystąpiłem na festiwalu, po-
znałem bardzo ciekawych lu-
dzi, zobaczyłem jak to wszyst-
ko wygląda. Kamil występo-
wał pierwszego dnia festiwa-
lu, ja miałem śpiewać na drugi 
dzień. Kamil został, aby pierw-
szy raz posłuchać, jak śpiewam. 
Kilka chwil przed moim wystę-
pem Kamil zaproponował, że-
byśmy zaśpiewali razem jakiś 
utwór. Pięć minut później by-
liśmy już razem na scenie, bez 
prób, na spontanie, ale wszyst-
ko wyszło całkiem nieźle.
Masz już za sobą kilka poważ-
nych występów, opowiedz 
o nich.

Kilkakrotnie występowałem 
w Bogatyni, w Lubaniu i okoli-
cach. Jednak to występ w Ostró-
dzie był dla mnie jak dotąd naj-
większym przeżyciem. Wie-

le razy jeździłem też z  Kami-
lem na jego występy, wspólnie 
koncertowaliśmy w  Krakowie 
i w Katowicach. Z nim to w ogó-
le jest jeszcze taka śmieszna hi-
storia, bo często po koncercie 
Kamil zabiera mnie ze sobą do 
podpisywania autografów. Ra-
zem z nim podpisuję się na jego 
płytach, koszulkach i plakatach. 
Występ w  Ostródzie dużo mi 
dał. Tam poznałem wielu muzy-
ków, takich jak: Mesajah, Paxo-
na, Dragona, Robako, Ras Luta, 
Junior Stress, Bob One, zespół 
Tabu i  wielu innych. Wiele od 
nich czerpię i bardzo cenię sobie 
wszelkie ich uwagi i wskazówki.
A co z tremą?

Przed każdym występem 
mam tremę, ale zazwyczaj jest 
ona bardzo pozytywna, napę-
dza mnie i  motywuje do dal-
szych działań. Ostatnio, jak 
występowałem w  Bogatyni na 
WOŚP, miałem bardzo dużą 
tremę, bo dla własnej publicz-
ności śpiewa się najciężej.
Jak godzisz obowiązki szkol-
ne ze swoją pasją?

Jakoś godzę . Według 
mnie szkoła nie jest na pierw-
szym miejscu, chociaż moja 
mama uważa inaczej . Dla 
mnie najpierw liczy się rodzi-
na, przyjaciele i  oczywiście 
muzyka. Szkoła też jest waż-
na, bo jakoś trzeba ją skoń-
czyć. Jednak ja sam bardzo 
się pilnuję. Wiem, co mam ro-
bić, chociaż nie zawsze mi to 
wychodzi, ale wtedy pojawia 
się moja mama, która szybko 
„mnie ustawia”.
Jak to jest z kolegami w szko-
le? Wspierają cię?

Jest po prostu normlanie, 
kolegujemy się jak zawsze. Nie 
jestem przecież żadną gwiaz-

dą, bo „gwiazdy są na niebie”, 
tylko normalnym chłopakiem, 
który realizuje swoje pasje. Nie 
wywyższam się, tylko speł-
niam swoje marzenia.
Sam też „tworzysz muzykę”?

Tak, mam już kilka swoich 
tekstów i  mam już jedną swo-
ją piosenkę, którą zaśpiewałem 
w  Bogatyni na � nale WOŚP. 
Cały czas coś tam „tworzę”. 
Codziennie ćwiczę też grę na 
pianinie i  śpiewam. Dodatko-
wo sam dla siebie ćwiczę na 
perkusji i basie.
Jakie są twoje marzenia?

Chciałbym jak najwięcej 
grać i przy tym rozwijać się mu-
zycznie. Mieć także więcej kon-
certów, nabierać doświadcze-
nia i bardziej oswajać się z pu-
blicznością. Przy okazji chciał-
bym bardzo podziękować mo-
im rodzicom, dwóm braciom 
i rodzinie, którzy mnie bardzo 
wpierają, a także moim fanom, 
którzy dobrze mi życzą.
Jak pasje syna ocenia mama?

Bardzo szanuję to, co te-
raz robi Wojtek. On od dziec-
ka nie potra� ł bawić się zabaw-
kami, jego marzeniem było do-
stać gitarę albo keyboard. Już 
wtedy wiedziałam, że będzie 
chciał iść w  tą stronę. Teraz 
najważniejsze dla mnie jest to, 
że Wojtek spełnia swoje marze-
nia i robi to, co lubi. Nie myślę 
o  tym, co będzie za jakiś czas.
Jeśli uzna, że chce robić w życiu 
coś innego, to po prostu to za-
akceptuję. Nie uważam, że to, 
co robi w tej chwili ma być jego 
„przepisem na życie”. Póki co 
ma w sobie dużo energii i chę-
ci, a to, co się dzieje wokół nie-
go jest wielką przygodą i niech 
tak zostanie. Niezwykłym wy-
darzeniem było dla niego spo-
tkanie z Kamilem Bednarkiem, 
widzę, że Wojtek bardzo dużo 
czerpie z tej znajomości. Życzę 

mu jak najlepiej i  trzymam za 
niego kciuki.
Pani Aniu, a  co z  propozycją 
kontraktu, którą otrzymał 
Wojtek?

Dostaliśmy bardzo poważ-
ną propozycję w Stanach Zjed-
noczonych, jednak po wspól-
nym przemyśleniu z  mężem, 
nie zgodziliśmy się. Myślę, że 
w  momencie podpisania kon-
traktu, świat Wojtka po prostu 
by się skończył. To, co robi te-
raz, nie byłoby już zabawą. Te-
go się baliśmy, stąd też taka na-
sza decyzja. Nie jest powiedzia-
ne, że wszystkie propozycje bę-
dziemy odrzucać, bo uważam, 
że w  pewnym momencie mo-
że pozwoli mu to spełnić je-
go marzenia, jednak myślę, że 
na wszystko przyjdzie czas. Ta-
kich propozycji jak ta ze Sta-
nów było jeszcze kilka, ale jed-
ne z nich dla nas nie wygląda-
ły zbyt poważnie, a  jednocze-
śnie były zbyt wczesne. Wszyst-
kie były jeszcze przed Ostródą, 
więc nie mogliśmy brać ich po-
ważnie, wtedy jeszcze nie zda-
waliśmy sobie sprawy z  powa-
gi działań muzycznych Wojtka.
Bardzo dziękuję Wam za roz-
mowę, tobie Wojtek życzę sa-
mych sukcesów i  udanych 
koncertó w.

Rozmowa z Wojtkiem Olejarzem – 11-letnim wokalistą 
reggae oraz panią Anną Olejarz – mamą młodego artysty.
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Wojtek Olejarz.

Wojtek Olejarz już niejednokrotnie występował 
na jednej scenie z Kamilem Bednarkiem .

Występ podczas 
bogatyńskiego � nału WOŚP.

Młody 
wokalista 
reggae.
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Fotozagadka
W cyklu Fotozagadka Redakcja Biulety-
nu „Bogatynia” proponuje czytelnikom 
zabawę sprawdzającą znajomość Bo-
gatyni i okolic. Wszystkich, którzy rozpo-
znają obiekt na zdjęciu i znają jego loka-
lizację zachęcamy do przesłania odpo-
wiedzi na adres: konkurs@bogatynia.pl 
W  nadsyłanych odpowiedziach prosi-
my o podanie imienia i nazwiska.

Poprzednia fotozagadka przedstawiała 
zabytkową, tablicę na tylnej ścianie ko-
ścioła pod wezwaniem św. Józefa w Ko-
paczowie. Prawidłową odpowiedź jako 
pierwsza podała pani Żaneta Cykman. 
Gratulujemy i prosimy o odbiór nagrody 
- budynek główny UMiG, pok. 3.

o atynia
od k c ni

Produkcja: Hiszpania

gatunek: animacja/przygodowy

data:

Ceny biletów: 15,00 z³ normalny, 13,00

z³ ulgowy, 4,00 z³ okulary do seansów 3D.

Produkcja: Polska

gatunek: dramat/biograficzny

data:

Ceny biletów: 15,00 z³ normalny, 13,00

z³ ulgowy, 4,00 z³ okulary do seansów 3D.

Poniedziałek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy „ Muzyczny mix
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
21:15 – „Wehikuł Czasu” - Jarek Żelazo
22:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
22:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix

Wtorek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „Dax music rock” - Olek Marga-

siński i Dominik Warchał
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „Naturalny Trzask Płyty” 

– Wojtek Kulawski
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Muzycznie, historycznie i okolicz-

nie” - Agnieszka Salata Niemiec
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny
21:15 – „Muzyczny Tygiel”
- Tomasz Syczyk i Łukasz Fronczak

Środa
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia

12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Artradiowa Biblioteka”- Aldo-

na Walczak i Artur Wieczorek
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
21:15 – „Kanapka Kulturalna, spacerkiem po kul-

turę” – Artur Wieczorek i Bartek Różycki
22:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
22:15 – „Muzyczne szepty” - Anna Capriss

Czwartek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
16:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
16:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
18:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
18:15 – „No to gramy” Muzyczny mix
18:30 – „Zawsze w...eterze ” - Ra-

zem Dla Bogatyni
20:00 – Serwis informacyjny
20:15 – Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
20:30 – „A - Friko/Gram, a co mi 

tam”- Grzegorz Dusza
22:00 – Serwis informacyjny
22:15 – „Smooth&Soul” - Jarek Żelazo

Piątek
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Garmy” Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy” Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – Dzień dobry ArtRadio
09:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
09:15 – Dobre przedpołudnie
12:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
12:15 – Piosenka dnia
13:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
13:15 – Fakty kulturalne
14:00 – Serwis informacyjny ArtRadia

14:15 – Gość Artradia
15:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
15:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
16:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
16:15 – „No to Gramy” Muzyczny mix
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „Wolność w Muzyce” - Bartło-

miej Różycki i Tomasz Zagórski
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Weekend z ArtRadiem” - 

Marcin Woroniecki
20:00 – Serwis informacyjny
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
20:30 – „Weekend z ArtRadiem” - 

Marcin Woroniecki
21:00 – Serwis informacyjny
21:15 – „Lista Przebojów ArtRa-

dia” - Sławek Legeżyński

Sobota
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” - Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Gramy”‚ - Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – „No to Gramy” - Muzyka non stop
11:00 – Serwis informacyjny
11:15 – Muzyka non stop
12:00 – Serwis informacyjny
12:15 – Muzyczny mix/Gość ArtRadia
13:00 – Serwis informacyjny
13:15 – Muzyczny mix/Gość ArtRadia
14:00 – Serwis Informacyjny ArtRadia
14:15 – „Muzyka pogranicza”- zespo-

ły, kapele, chóry lokalne
18:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
18:15 – „Relacje live-kultura / sport” 

- Marcin Woroniecki
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:00 – „No to Gramy” - Muzyka non stop
21:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
21:15 – „Muzyka non stop”

Niedziela
06:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
06:15 – „No to Gramy” - Budzik muzyczny
07:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
07:15 – „No to Garmy” - Budzik muzyczny
08:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
08:15 – „No to Garmy” - Muzyka non stop
11:00 – Serwis informacyjny
11:15 – Muzyczny mix/Gość ArtRadia
12:00 – Serwis informacyjny
12:15 – „Nasze dzieci... w radiu ”
13:00 – Serwis informacyjny
13:15 – „Muzyczny kosmos czyli Wojna Domowa” 

- Iwona Majewska i Mateusz Połoczański
15:00 – Serwis Informacyjny ArtRadia
15:15 – „Jedno radio – Trzy języ-

ki” - Wojtek Kulawski
18:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
18:15 – „Relacje live-kultura / sport” 

- Marcin Woroniecki
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – Muzyka non stop

104.8 FM
www.artradio.pl

104.8 FMradio Bogatynia

www.bok.art.pl

dubbing 2D 3D 2D

Składniki: 5 marche-
wek, 2 pietruszki, 1 seler, 2 
ziemniaki, sól, 1 por, 2 jabłka, 
1 czerwona papryka, 1 czer-
wona cebula, 6 jajek ugoto-
wanych na twardo, 1 puszka 
kukurydzy, 3 korniszony, ma-
jonez, pieprz, rzeżucha.

„Piłkarzyki 
rozrabiają”

Kiedy niepozorny chłopiec 
będzie musiał uratować swo-
je miasteczko przed niesympa-
tycznym mistrzem piłki nożnej 
Ace, pomocną dłoń podadzą 
mu…piłkarzyki! Figurki z  je-
go ukochanej gry ożyją i stwo-
rzą drużynę, która rozegra de-
cydujący mecz o  przyszłość 
miasteczka. Dzięki małym, ale 
niezwykle rozgadanym i  ży-
wiołowym graczom chłopiec 
pozna siłę przyjaźni i  współ-
pracy, a  także w  końcu będzie 
musiał… dorosnąć. Czy zespół, 
który zbierze, będzie miał szan-
sę wygrać z zawodowcami? Do-
póki piłka w grze, wszystko jest 
możliwe!

„Jack Strong”
„Jack Strong” to � lm sensacyj-

ny, który opowiada jedną z naj-
bardziej fascynujących historii 
szpiegowskich świata. To praw-
dziwa historia pułkownika Ry-
szarda Kuklińskiego - człowieka, 
który, tkwiąc w środku systemu, 
podejmuje współpracę z  CIA 
i staje się kluczowym (choć nie-
widocznym) aktorem czasu zim-
nej wojny. W roli agenta Kukliń-
skiego zobaczymy wybitnego 
Marcina Dorocińskiego („Ob-
ława”, „Róża”, „Rewers”), w jego 
żonę wcieli się - Maja Ostaszew-
ska („Katyń”). Obok nich Mi-
rosław Baka („Sęp”), Zbigniew 
Zamachowski („Pokłosie”), Pa-
weł Małaszyński („Listy do M.”) 
oraz Krzysztof Globisz („Uwi-
kłanie”).

Sałatka warzywna
Barwne i  kolorowe dania to 

nieodzowna część każdego spo-
tkania towarzyskiego. Na takich 
spotkaniach nie może zabrak-
nąć pysznych i prostych w przy-
gotowaniu sałatek. Dlatego też 
pani Barbara Białek z  Bogaty-
ni proponuje pyszną i kolorową 
„Sałatkę warzywną”.

Przygotowanie:
Marchewki, pietruszki, seler, 

ziemniaki szorujemy, obieramy 
i  gotujemy w  osolonej wodzie. 
Studzimy. Por, jabłka, paprykę 
myjemy, czyścimy i  osuszamy. 

Cebulę i jajka obie-
ramy, kukurydzę 
i  korniszony odsą-
czamy. Część wa-
rzyw i pół jajka po-
zostawiamy do de-
koracji, resztę drobno siekamy. 
Wkładamy do salaterki, doda-
jemy kukurydzę, mieszamy. 
Majonez łączymy z  solą i  pie-
przem do smaku. Dodajemy do 
sałatki, delikatnie mieszamy ze 
sobą wszystkie składniki. De-
korujemy jajkiem i pozostawio-
nymi warzywami.

Smacznego!




