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W numerze:
Radni odwiedzili 
szklarnię

Gmina Bogatynia może 
być dumna z faktu, iż to 
właśnie u nas powstają tak 
nowoczesne zakłady pracy.

str. 3

60 lat szkoły 
w Porajowie

Święto Szkoły było okazją 
do wspomnień dotyczących 
losów szkoły oraz osób 
z nią związanych.

str. 9

Mikołaj w gminie 
Bogatynia

Jak co roku Bogatynię 
odwiedził św. Mikołaj, który 
przywiózł wór pełen prezentów 
dla grzecznych dzieci.

str. 10

Boże Narodzenie  
i kończący się rok...

W atmosferze wiary wraz 
z najbliższymi zasiądziemy 
do wigilijnych stołów...

str. 18

Składam Wam najserdeczniejsze życzenia, aby nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia wypełnione były radością i  miłością. Niech przyniosą spokój 
i odpoczynek oraz wiarę, że wszystkie dni w roku będą tak piękne i szczęśliwe, 
jak ten wigilijny wieczór. 
Niech w  Nowym Roku spełnią się wszelkie marzenia, a  optymizm, uśmiech 
i powodzenie towarzyszą Wam każdego dnia.

Szanowni Mieszkańcy
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Dyżury 
radnych
VII kadencji Rady 
Miejskiej w Bogatyni

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

Poniedziałek
 y 15.00 – 16.00 
Jerzy Wiśniewski

 y 16.00 – 17.00 
Krystyna Gnacy 
Jarosław Woźnicki

 y 16.30 – 17.00 
Robert Flak

Wtorek
 y 13.30 – 14.30 
Dorota Bojakowska 
Filip Barbachowski

 y 14.00 – 15.00 
Artur Siwak 
Krzysztof Peremicki

 y 15.00 – 16.00 
Zygmunt Kostecki 
Katarzyna Piestrzyńska-Fudali

Środa
 y 14.30 – 15.30 
Eugeniusz Kubica

 y 15.00 – 15.30 
Piotr Kawecki 
Michał Kubica

 y 15.00 – 16.00 
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
 y 14.00 – 15.00 
Tomasz Wieliczko

Piątek
 y 12.00 – 13.00 
Ryszard Morawski

 y 13.00 – 14.00 
Tomasz Tracz 
Henryk Komarnicki 
Krzysztof Musielak

W Urzędzie Miasta i Gminy 

w Bogatyni, w sprawie 
skarg i wniosków 
mieszkańców, przyjmują:

Burmistrz Miasta i Gminy 

Andrzej Grzmielewicz

Zastępca Burmistrza ds. Polityki 

Regionalnej Monika Oleksak 

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.

 y Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych czynny codziennie w  go-
dzinach urzędowania, tel. 75 77 25 293,

 y Zajęcia grupowe edukacyjno-
-wspierające dla osób uzależnio-
nych wtorek - od godz. 18:00, czwartek 
- od godz. 16:00,

 y Zajęcia grupowe edukacyjno-wspie-
rające dla osób współuzależnionych 
1-3 środa miesiąca - od godz. 16:00,

 y Punkt Interwencji Kryzysowej ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie poniedziałek - godz. 14:00-19:00, wto-
rek - godz.12:00-15:30, tel. 75 77 25 293,

 y Grupa Edukacyjno-Wspierająca dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie wtorek - 
godz. 16:00-18:00, tel. 75 77 25 293,

 y Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania przemocy w Rodzinie 
posiedzenia Zespołu zgodnie z zapotrze-
bowaniem, tel. 75 77 25 293,

 y Konsultacje psychologiczne dla 
klientów Ośrodka wtorek - od godz. 
18:00, tel. 75 77 25 291,

 y Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych czynny co-
dziennie w  godzinach urzędowania, tel. 
75 77 25 293,

 y Grupy wsparcia dla osób uzależnio-
nych piątek - godz. 18.00,

 y Trening Zastępowania Agresji ponie-
działek - godz. 16.00,

 y Grupa AA czwartek - godz. 18:00,
 y Konsultacje oraz zajęcia grupowe 
edukacyjno-wspierające dla osób 
mających problemy z zażywaniem 
środków psychoaktywnych ponie-
działek od godz. 15:00 do 16:00, oraz od 
19:00 do 20:30,

 y Trening zachowań konstruktyw-
nych dla osób uzależnionych środa – 
godz. 15:00.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Bogatynia, ul. II Armii WP 14
tel. 75 77 25 291
tel. 75 77 25 292
tel. 75 77 25 293
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Zbliżający się koniec roku sprzyja podsumowaniom, jak i  pla-
nom na rok przyszły. W grudniu uchwalony zostanie budżet gmi-
ny na rok 2016. Według założeń samorząd w przyszłym roku za-
oszczędzi blisko 4 mln zł. Ważne dla wszystkich mieszkańców 
jest również to, iż uchwałą Rady Miejskiej obniżono stawki po-
datków na 2016 roku.
Budżet 2016

10 grudnia został przedsta-
wiony projekt przyszłorocz-
nego budżetu. Zamierzenia są 
ambitne. Według planów do-
chody budżetu na rok 2016 wy-
niosą ponad 164 mln. zł. nato-
miast wydatki nieco ponad 160 
mln zł. Planowana nadwyżka 
budżetowa to blisko 4 mln zł. 
Przyszłoroczny budżet to za-
łożenia, które samorząd chce 
realizować, a  były przesunięte 
w czasie ze względu na odbudo-
wę, która trwała ostatnie lata. 
W  założeniach budżetowych 
znalazły się środki na boga-
tyński zalew, rewitalizację cen-
trum miasta i  obserwator. Jak 
już wcześniej podkreślał bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz 
realizacja tych dużych inwesty-
cji musi być rozłożona w  cza-
sie i  wiąże się również z  moż-
liwością pozyskania środków 
zewnętrznych. Pierwszy etap 
oczyszczenia zbiorników wod-
nych na zalewie jest już za na-
mi. W planach na rok 2016 jest 
przeznaczenie 8 mln zł. na bu-
dowę kompleksu basenów oraz 
6,5 mln na rewitalizację starej 
części zalewu. Finansowanie 
tej jakże ważnej i  dużej inwe-
stycji odbywać się będzie we-
dług założeń, z  trzech źródeł 
finansowania. Pierwszym jest 
oczywiście budżet gminy Bo-
gatynia, dodatkowo samorząd 
chce pozyskać środki na ten cel 
z  jednego z  programów unij-
nych, we współpracy ze stro-
ną czeską, a  trzecim źródłem 
finansowania mają być środ-
ki pochodzące z  Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
O  gwarancjach rozpoczęcia 
i  co najważniejsze zakończe-
nia inwestycji tej jak i wielu in-
nych zapewnia burmistrz An-

drzej Grzmielewicz „… wszyst-
kie decyzje inwestycyjne są 
niezwykle pryncypialnie kon-
sultowane i badane pod wzglę-
dem możliwości ich finansowa-
nia, przez co jestem przekona-
ny, iż będziemy mogli je zreali-
zować…”  Kolejnym zadaniem, 
które rozpocznie się w  przy-
szłym roku będzie rewitaliza-
cja centrum miasta. Kwota 250 
tys. zł. przeznaczona na kwe-
stie planistyczne ma zakończyć 
etap przygotowania dokumen-
tacji. Samorząd Bogatyni ogło-
sił konkurs architektoniczny na 
opracowanie koncepcji urba-
nistyczno – architektonicznej 
zagospodarowania przestrze-
ni publicznej obszaru centrum 
miasta.  Celem konkursu jest 
wybór zwycięskiego projektu 
(główna nagroda), którego Au-
tor (zespół autorski) - Uczest-
nik konkursu, zostanie zapro-
szony do negocjacji w trybie za-
mówienia publicznego z wolnej 
ręki na opracowanie komplek-
sowej dokumentacji projekto-
wo - kosztorysowej związanej 
z  pracą konkursową. Przed-
miotem zamówienia publiczne-
go będzie wykonanie komplek-
sowej dokumentacji projekto-
wo - kosztorysowej dla inwe-
stycji budowlanej zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej 
obszaru centrum miasta Boga-
tynia. W skład komisji konkur-
sowej wchodzą oprócz przed-
stawicieli bogatyńskiego sa-
morządu specjaliści w dziedzi-
nie architektury z  Politechni-
ki Wrocławskiej. W pierwszym 
wyznaczonym terminie do 9 
grudnia złożono 14 wniosków 
uczestnictwa w konkursie. Ter-
min składania prac konkurso-
wych wyznaczono na 5 lute-
go 2016 roku. Główną nagrodą 
w konkursie jest 15 tys. zł oraz 

zaproszenie autora lub autorów 
nagrodzonej pracy konkurso-
wej do negocjacji, w  celu re-
alizacji projektu. W roku 2016 
burmistrz planuje również roz-
poczęcie pierwszych prac ziem-
nych na placu po byłym PKS-
-ie. Realizacja tego zadania 
rozłożona została na dwa lata. 
Wydatki inwestycyjne w  2016 
roku planowane są w  kwocie 
bliskiej 22 mln. zł. co pozwa-
la na realizację planowanych 
inwestycji. Budżet Gminy Bo-
gatynia jest niezwykle złożoną 
konstrukcją. Samorząd Boga-
tyni musi zaplanować i  zabez-
pieczyć środki na wiele istot-
nych pozycji. Największą po-
zycją w  budżecie są środki na 
oświatę, które łącznie przekra-
czają kwotę 40 mln zł.  Istotny-
mi pozycjami są również: go-
spodarka komunalna w  kwo-
cie 20 mln zł. pomoc społecz-
na na którą samorząd musi za-
bezpieczyć środki w kwocie 14 
mln zł, ochrona zdrowia z  7 
mln zł. czy chociażby kultura 
i dziedzictwo narodowe z kwo-
tą 6 mln Wiele zadań jest na-
rzuconych na samorząd przez 
skarb państwa, z którymi mu-
simy sobie poradzić. Zadłuże-
nie gminy w 2015 roku wyno-
si ok 44 mln zł i  stanowi oko-
ło 30 % budżetu. Przy realizacji 
założeń budżetu w  2016 roku 
zadłużenie spadnie do kwoty 
39 mln i  wynosić będzie oko-
ło 24 % budżetu. Jak podkreśla 
Skarbnik Gminy Andrzej Re-
mian „… gmina jest na takim 
poziomie gospodarki finanso-
wej, że realne jest zmniejszenie 
zobowiązań, przy jednoczesnej 
realizacji planów inwestycyj-
nych…”.
Niższe podatki

Podczas nadzwyczajnej Se-
sji Rady Miejskiej w  Bogatyni 
w dniu 7 grudnia radni podję-
li uchwały w  sprawie określe-
nia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych 
oraz wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości na 2016 

rok. Istotną kwestią jest to, 
o  czym mówił burmistrz An-
drzej Grzmielewicz „… miesz-
kańcy Gminy Bogatynia będą 
płacili niższe podatki…”.
Gminne spółki i Revita Bio

14 grudnia odbyła się kolej-
na sesja Rady Miejskiej, pod-
czas której swoje sprawozda-
nia złożyli prezesi spółek gmin-
nych oraz dyrektor zakładu bu-
dżetowego. Kondycja finanso-
wa poszczególnych zakładów za 
rok 2014 nie jest zła, ale w nie-
których przypadkach wprowa-
dzane są zmiany mające na ce-
lu poprawę efektywności zakła-
du o czym mówił Dariusz Da-
raż prezes bogatyńskich wodo-
ciągów. Rok 2014 z  wynikiem 
dodatnim zamknęło Gminne 
Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia o czym mówiła prezes Stella 
Gosk. Dyskusję na temat spół-
ek poprzedziła informacja Ka-
tarzyny Piestrzyńskiej – Fuda-
li - przewodniczącej doraźnej 
komisji ds. wyjaśnienia zarzu-
tów i  wątpliwości zgłaszanych 
przez mieszkańców Gminy Bo-
gatynia w  sprawie działalno-
ści spółki z o.o. Revita Bio. Ko-
misja swoją pracę rozpoczęła 
w czerwcu br. W skład komisji 
oprócz przewodniczącej weszli 
Artur Siwak – wiceprzewodni-
czący oraz członkowie  Flak Ro-
bert, Kawecki Piotr, Woźnicki 
Jarosław, Bojakowska Dorota, 
Wiśniewski Jerzy. Podczas kil-
ku miesięcy pracy przeprowa-
dziła wiele rozmów i wielokrot-
nie wizytowała zakład. Spółka 
Revita Bio zgodnie z ustalenia-
mi komisji popartymi liczny-
mi dokumentami  m. in. z Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochro-
ny Środowiska we Wrocławiu 
dopuściła się nieprawidłowo-
ści w  swoim działaniu, jednak 
nie wynikających z  działa-
nia samorządu Bogatyni, lecz 
uchybienia i nadużycia te mia-
ły miejsce w  samej spółce. Jak 
podkreślała przewodnicząca 
problem z  działalnością spół-
ki jest złożony i wielowątkowy, 
dlatego został złożony wniosek 
i radni wyrazili zgodę na prze-
dłużenie prac komisji do końca 
września 2016 roku.

Budżet, podatki, Revita
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W czwartek 24 listopada odbyła się 22 sesja VII kadencji boga-
tyńskiego Samorządu. Na zaproszenie Burmistrza Andrzeja 
Grzmielewicza na sesji gościli również przedstawiciele Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy wraz z Radnymi wi-
zytowali szklarnię uprawy pomidorów.

Sesja rozpoczęła się od bar-
dzo miłego akcentu, jakim było 
uroczyste nagrodzenie uczest-
ników projektu „Śladami prze-
szłości”. W dalszej części prze-
wodnicząca Dorota Bojakow-
ska zaprosiła Radnych oraz 
Samorządowców do wizytacji 
szklarni uprawy pomidorów 
w  Bogatyni, gdzie odbyła się 
prezentacja firmy Polskie Po-
midory S.A. Na miejscu Prezes 
Artur Toronowski, oprowadza-
jąc wizytujących po swojej fir-
mie, mówił o wielu czynnikach 
dotyczących produkcji pomi-
dorów, jak też pokazywał cały 
proces realizacji, od zasadzenia 
zaczynając, na pakowaniu go-
towych warzyw kończąc. Pre-
zes Toronowski zaprosił Rad-
nych do odwiedzenia samej 
szklarni, ale również oprowa-
dził po części socjalnej, w któ-
rej znajduje się między innymi 
zaplecze gastronomiczne, jak 
i bardzo nowocześnie wyposa-
żone sanitariaty i szatnie.

Po godzinie 11.00 Radni po-
wrócili do Sali konferencyj-
nej Urzędu Miasta, gdzie prze-
wodnicząca wznowiła obra-
dy. W swoim wystąpieniu Pre-
zes Artur Toronowski mówił 
o  planach firmy na najbliższe 
lata: „Realizowane przez firmę 
„Polskie Pomidory” inwesty-
cje ukierunkowane są na roz-
wój regionu. Przede wszystkim 
własny rozwój przedsiębior-

czości, poprawę ekologii, a tak-
że promocję okręgu w  kraju 
i  poza jego granicami. Śmia-
ło można mówić o  tym, iż na-
sze pomidory w niedługim cza-
sie rozsławią gminę Bogatynia. 
Firma tworzy ponadto wiele 
miejsc pracy i poszerzając swo-
ją działalność będzie potrzebo-
wała coraz więcej fachowców. 
„Polskie Pomidory” rozpoczę-
ły współpracę z Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu, 
co umożliwi studentom odby-
wanie praktyk i kształcenie się 
w naszych szklarniach. W pla-
nach jest także otworzenie kla-
sy o  profilu środowiskowym 
w  Zespole Szkół Zawodowych 
w Bogatyni”.

Na sesji głos zabrał również 
Dziekan Wydziału Przyrod-
niczo-Technologicznego Uni-
wersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu prof. dr hab. Adam 
Szewczuk, który zaznaczył, 
iż współpraca z  firmą „Pol-
skie Pomidory” to bardzo waż-
ny aspekt pracy jego wydziału, 
ponieważ studenci będą mieli 
możliwość odbywania prakty-
ki w  jednej z najnowocześniej-
szych szklarni w Europie. Dzie-
kan mówił również, iż widocz-
ny jest rozwój polskiego ogrod-
nictwa, a szklarnie takie jak ta 
są na to ogromnym dowodem.

Do wizyty w  szklarni oraz 
planów firmy odniósł się 
również Burmistrz Andrzej 

Grzmielewicz, który na począt-
ku swojego wystąpienia po-
dziękował prezesowi Toronow-
skiemu za możliwość odwie-
dzenia szklarni oraz podzielił 
się swoimi spostrzeżeniami do-
tyczącymi jej pracy. Jak mówił 
Burmistrz: „Gmina Bogatynia 
może być dumna z faktu, iż to 
właśnie u nas powstają tak no-
woczesne zakłady pracy. Mieli-
śmy naoczną okazję się o  tym 
przekonać. Linia produkcyjna, 
urządzenia, nowinki techno-
logiczne dają nieodparte wra-
żenie, że jest to zakład, który 
prezentuje technologicznie po-
ziom najwyższy z możliwych”. 
Burmistrz wyraził również na-
dzieję, iż plany firmy odnośnie 
dalszego rozwoju zostaną zre-
alizowane, dzięki czemu Gmi-
na Bogatynia stanie się miej-
scem przodującym, jeśli idzie 
o kwestie innowacyjności prze-
mysłu ogrodniczego w Polsce.

W  dalszej części sesji Rad-
ni wysłuchali informacji o sta-
nie zadań oświatowych za rok 
szkolny 2014/2015 wraz z  wy-
nikami sprawdzianu i  egzami-
nu gimnazjalnego, sprawozdań 
z  działalności placówek kultu-
ralnych i  sportowych na tere-
nie gminy oraz podjęli szereg 
uchwał dotyczących, między 
innymi, przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla wyodrębnionych ob-
szarów Śródmieścia miasta Bo-
gatynia. Radni podjęli również 
uchwałę wprowadzającą zmia-
ny w  budżecie gminy na 2015 
rok.

Sesja Rady Miejskiej

Radni odwiedzili 
szklarnię

Sesja rozpoczęła się od bardzo miłego akcentu, jakim było uroczyste nagrodzenie 
uczestników projektu „Śladami przeszłości”.
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Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe 
obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. 

W  Gminie Bogatynia ten 
dzień obchodzony jest w  spo-
sób bardzo szczególny. Tego-
roczne uroczystości rozpoczęły 
się od mszy świętej w  intencji 
ojczyzny, która odbyła się w pa-
rafii pod wezwaniem Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Bo-
gatyni. 

Po mszy rozpoczął się uro-
czysty przemarsz ulicami mia-
sta, w którym wzięli udział sa-

morządowcy, zaproszeni go-
ście, poczty sztandarowe oraz 
stowarzyszenia i  organizacje 
z terenu Miasta i Gminy Boga-
tynia. 

Kolejnym, bardzo ważnym 
elementem Narodowego Świę-
ta Niepodległości było złoże-
nie kwiatów pod pomnikiem 
w Parku Jana Pawła II. 

Następnie wszyscy udali 
się do Bogatyńskiego Ośrodka 

Kultury, gdzie odbyła się uro-
czysta Akademia, podczas któ-
rej głos zabrał Burmistrz An-
drzej Grzmielewicz oraz zapro-
szeni goście. Akademia to rów-
nież bardzo pouczający wykład 
profesora Piotra Jaroszyńskie-
go.

Na zakończenie uroczysto-
ści zebrani zostali zaprosze-
ni do świata muzyki Frydery-
ka Chopina, w który przenieśli 
ich artyści z opery krakowskiej. 

11 listopada

Narodowe Święto 
Niepodległości
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13 grudnia 1981r. Wojciech Jaruzelski poinformował o wprowa-
dzeniu stanu wojennego – polskiego dramatu, który spędzał sen 
z powiek niemal każdej polskiej rodzinie. Mimo upływu lat pa-
mięć o  tamtych wydarzeniach pozostaje w  świadomości Pola-
ków. 

W dniu upamiętniającym te 
wydarzenia, w  Bogatyni, po-
dobnie jak w wielu innych mia-
stach w Polsce, odbyły się uro-
czystości 34. rocznicy uczcze-
nia Ofiar Stanu Wojennego. 
Celem uroczystości było przy-
pomnienie smutnych wyda-
rzeń z grudnia 1981 roku i  ich 
tragicznych następstw.

13 grudnia br. bogatynia-
nie, jak co roku, uczcili pa-

mięć bohaterów i ofiar czasów 
PRL-u. W kościele pod wezwa-
niem Marii Magdaleny w Zato-
niu odbyła się uroczysta msza 
święta z  udziałem pocztów 
sztandarowych, w której udział 
wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, związkowcy 
oraz mieszkańcy naszej gminy. 
Po mszy świętej zebrani udali 
się do parku im. Jana Pawła II, 
gdzie złożono kwiaty i zapalo-

no znicze pod pomnikiem So-
lidarności, upamiętniającym 
ofiary stanu wojennego. 

Wprowadzony stan wojen-
ny ograniczał podstawowe pra-
wa obywatelskie, wprowadzał 
m. in. godzinę milicyjną, za-
braniał organizowania zgro-
madzeń i  manifestacji, zawie-
sił działalność organizacji spo-
łecznych i  związków zawodo-
wych. Zmilitaryzowane zostały 
główne działy gospodarki, za-
kazano zmian miejsca pobytu, 
wprowadzono cenzurę kore-
spondencji, tryb doraźny w po-
stępowaniu sądowym. Działa-
czy Solidarności i  opozycji in-
ternowano. 31 grudnia 1982 r. 
stan wojenny został zawieszo-
ny, a  22 lipca 1983 r., w  dzień 
ówczesnego święta narodowe-
go, został odwołany. W trakcie 
jego trwania z  rąk milicji oraz 
SB zginęło kilkadziesiąt osób.

34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 XII 1981  
- pamiętamy

Początek grudnia to czas, kiedy swoje wielkie święto obchodzą 
wszyscy górnicy. Barbórka to nieodzowny element kopalnianej 
codzienności i  moment, kiedy ożywają najpiękniejsze tradycje, 
odbywają się uroczyste akademie i bale barbórkowe.

Jedna z takich akademii od-
była się 1 grudnia w sali Zbor-
nej Kopalni Węgla Brunatne-
go Turów. Uroczystość swo-
ją obecnością zaszczycili par-
lamentarzyści, samorządowcy, 
przedstawiciele wielu urzędów 
oraz instytucji oraz przede 
wszystkim górnicy Turowa. 
Zaproszeni goście w  swoich 
wystąpieniach mówili o  wiel-
kim znaczeniu przemysłu wę-
glowego i zaznaczali, jak ważny 
jest jego ciągły rozwój. W trak-
cie akademii padło wiele cie-
płych słów i  życzeń. Górni-

kom dziękowano za codzien-
ny trud i poświęcenie, życzono 
wielu zawodowych sukcesów, 
wytrwałości i  konsekwencji 
w  działaniu, a  także pomyśl-
ności i szczęścia w życiu osobi-
stym. Uroczystość Barbórkowa 
była również okazją, by uhono-
rować zasłużonych pracowni-
ków kopalni i nagrodzić ich za 
wieloletni trud. W  takcie aka-
demii nadano wiele wyróżnień 
oraz odznaczeń. Akademia za-
kończyła się koncertem Zakła-
dowej Orkiestry Dętej. 

Niech żyje nam górniczy stan!

Barbórka
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Jak każdego roku myśliwi z Bogatyni świętowali dzień swojego 
patrona, którym jest św. Hubert. Tegoroczne obchody odbyły 
się 14 listopada i były okazją do podziękowań, gratulacji i wspo-
mnień. 

Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Bogatyni. 

Dalsza część obchodów od-
była się w Multifunkcjonalnym 
Centrum Trójstyku, gdzie Pre-
zes Koła Łowieckiego „Diana” 
Mariusz Frankiewicz przywi-
tał wszystkich zebranych, dzię-
kując tym samym za przybycie 
i owocną współpracę. 

W  uroczystościach wzięli 
udział zaproszeni goście z  za-
przyjaźnionych stowarzyszeń 
i  przyjaciele z  czeskich kół ło-
wieckich. Podczas spotkania 
Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz wręczył myśliwym dy-
plomy i drobne upominki oraz 
podziękował za dotychczaso-
wą działalność, życzył zdrowia 
i samych sukcesów.

Prezes Mariusz Frankiewicz 
mówił także o problemach, ja-
kie myśliwi napotykają w  co-
dziennej działalności. 

Uroczystości zakończyły się 
wspólną zabawą oraz degu-
stacją przepysznych wyrobów 

przygotowanych przez człon-
ków Koła Łowieckiego „Dia-
na”. Zebrani zachwycali się 
smakiem wędlin, pasztetów 
i innych smakołyków z dziczy-
zny.

14 listopada br. w  Działoszynie po raz kolejny Stowarzyszenie 
Królewska Dolina- Górnołużycki Działoszyn zorganizowało „Ro-
dzinne Warsztaty Bożego Narodzenia”

Był to czas, by pokazać dzie-
ciom, wnukom radość z  nad-
chodzących Świąt Bożego Na-
rodzenia. Wspólne spotka-
nie miało na celu, wykonanie 
przez dzieci kartek świątecz-

nych i  lampionów, oczywiście 
pod fachowym okiem opieku-
nów. Nie obyło się również bez 
pieczenia i  lukrowania pier-
niczków. Każdy mógł wyko-
nać samodzielnie wianek, stro-

ik i inne dekoracje świąteczne. 
Największym zainteresowa-
niem wśród dorosłych cieszyły 
się warsztaty zdobienia techni-
ką decoupagu przeprowadzo-
ne przez Instruktorki. Nato-
miast sołectwa północnej czę-
ści naszej Gminy zaprezento-
wały piękne aranżacje w  kon-
kursie „Na najładniejszy stół 
świąteczny”. Organizator ser-
decznie dziękuje instruktor-
kom, babciom, mamom, mło-
dzieży i  tym najmłodszym, za 
przyjęcie zaproszenia i czynny 
udział w warsztatach.

W  związku z  nadchodzą-
cymi świętami Stowarzysze-
nie Królewska Dolina Górno-
łużycki Działoszyn życzy ra-

dosnych, obfitych w  dobroć 
i  miłość Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz spełnienia ma-

rzeń i  wielu sukcesów w  No-
wym 2016 Roku.

W Działoszynie Święta idą …

Rodzinne warsztaty

Święto myśliwych

Hubertus

Ostatnie dni września były bardzo pracowite dla mieszkańców 
wsi Jasna Góra. Mimo własnych obowiązków licznie zebrali się, 
aby przez dwa kolejne weekendy sprzątać swoje posesje oraz są-
siadujące z  nimi działki należące do gminy. Szczęśliwie pogo-
da dopisała i starsi ręka w rękę z młodszymi  wycinali chore i za-
grażające przechodniom i zmotoryzowanym konary drzew, ko-
sili ponad metrowej wysokości trawy, likwidowali krzaki, które 
przez lata ukrywały w swoim wnętrzu śmieci, grabili, zamiatali. 

Uprzątnięte zostało rów-
nież miejsce nazywane przez 
miejscowych „pomnikiem”. Od 
niedawna stoi tam nowa tablica 
informacyjna dotycząca szlaku 
turystycznego, ale miejsce jest 
trudne do utrzymania w  po-
rządku, ponieważ składowane 
jest tam przez Lasy Państwowe 

drewno. Jasnogórzanie chcie-
liby, aby w tym, odwiedzanym 
często przez turystów miejscu, 
zbudowano wkrótce parking 
dla samochodów.

Największą pracę wykona-
li chyba ci, którzy odsłonili wą-
wóz znajdujący się w centralnej 
części wsi, tuż obok przystan-

ku autobusowego. Wykarczo-
wane krzewy pokazały wresz-
cie „dno” tego miejsca. Miejmy 
nadzieję, że teraz, przy wspar-
ciu lokalnych władz, uda się do 
końca uporządkować tę prze-
strzeń (wyrównać ją), a miesz-
kańcy chętnie zatroszczą się 
o to, by stała się ona reprezen-
tacyjną, cieszyła oko i było bez-
pieczna dla przebywających 
w  okolicy osób. Dzięki akcji 
sprzątania wsi nabrała ona zu-
pełnie nowego, świeżego obra-
zu. Odkryte zostały piękne ka-
mienne murki oraz pozosta-
łości po przedwojennych do-
mach, zniszczonych po wojnie. 

Cytując klasyka: „nie to 
piękne, co piękne, a co się ko-
mu podoba”, mieszkańców Ja-
snej Góry wieś zachwyca nie-

zmiennie, ale chyba każdy 
zwrócił uwagę na pozytyw-
ne zmiany, które powoli tu za-
chodzą. Wszyscy, którzy brali 
udział w sprzątaniu z dumą pa-
trzą na efekty swej pracy i wie-
dzą, że wzięli sprawy we wła-
sne ręce, a  to zawsze się opła-
ca. Bezsprzecznym jest rów-
nież fakt, że tego typu akcje 

integrują mieszkańców, a w Ja-
snej Górze odbywa się to sukce-
sywnie i na wiele różnych spo-
sobów. Nadzieją jasnogórzan 
jest jeszcze lepsza współpraca, 
aby działania społeczne jeszcze 
bardziej cieszyły i były bardziej 
efektywne.

W.S.

Jasna Góra w nowej odsłonie

Akcja porządki
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Po kilku miesiącach przygotowań, rekrutacji wolontariuszy, od-
wiedzaniu rodzin potrzebujących pomocy, poznaniu ich histo-
rii, aż po poszukiwanie Darczyńców, którzy wzięliby rodziny pod 
opiekę i  przygotowali dla nich paczkę, a  może lepiej mnóstwo 
paczek, Drużyna Szlachetnej Paczki z rejonu Bogatynia dotarła 
do finału.

Kim są Ci szaleni i szlachet-
ni wariaci? Anna Stasiwolak 
– liderka zespołu, Magdalena 
Kutz, Agnieszka Danelczyk-Li-
twicka, Małgorzata Ślązak, Do-
rota Jurczak, Elżbieta Pawło-
wicz, Magdalena Kwiatkowska, 
Amanda Kleinschmidt, Kamil 
Chyła, Kamila Danielec i  Syl-
wia Sułkowska to bogatyńscy 
SuperW. Ale nie byłoby cudow-
nego finału, gdyby nie rzesza 
anonimowych Pomocników, 
wspaniałych Darczyńców, Kie-
rowców gotowych przewieźć 
wszystko i wszędzie, Strażaków 

z OSP w Bogatyni, którzy przez 
dwa dni służyli swoją siłą, pra-
cownikom Urzędu MiG Boga-
tynia, którzy pomogli przygo-
tować plakaty, ulotki i  dyplo-
my. Wielkie podziękowania na-
leżą się również pani Elżbiecie 
Brożek- dyrektor Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Mikoła-
ja Kopernika w Bogatyni, która 
pozwoliła, aby szkoła stała się 
centrum dowodzenia przez ca-
ły czas trwania projektu.

Weekend 12 i  13 grud-
nia okazał się, już po raz dru-
gi w  Bogatyni, jednym z  naj-

piękniejszych. W  tych dniach 
bowiem Darczyńcy dostarcza-
li przygotowane przez siebie 
paczki do Gimnazjum nr 1 – 
nazywanym Magazynem SzP, 
a stąd wolontariusze zawozili je 
do Rodzin zakwalifikowanych 
do projektu. 

W  tym roku w  gminie Bo-
gatynia aż 20 rodzin otrzyma-
ło pomoc – zatem ok. 100 osób 
już teraz doświadczyło magii 
świąt. 

Trudno wyrazić półfinało-
we emocje - radość z  tego, że 
wszystko się udało, wdzięcz-
ność wobec tych, którzy w róż-
ny sposób zaangażowali się 
w szlachetne szaleństwo, wzru-
szenie po spotkaniach z  na-
szymi kochanymi Rodzinami 
i  Darczyńcami; podekscyto-

wanie prezentem, jaki Druży-
na SuperW otrzymała w chwi-
li, gdy ekipa Organka odwie-
dziła nas w magazynie i zapro-
siła na swój koncert... Bogaty-
nia udowodniła, że ma wielkie, 
szlachetne serce gotowe do so-
lidarnego działania dla innych. 
Trudno określić, jak wielu było 
Darczyńców – wiemy bowiem, 
że za jedną osobą stała rze-
sza wspaniałych ludzi, którzy 
tworzyli paczkę – myślimy, że 
ok. kilkaset osób włączyło się 
w pomoc najbardziej potrzebu-
jącym. 

Poruszający do głębi jest 
fakt, że obdarowane Rodziny 
również obdarowywały Dar-
czyńców: drobnymi prezen-
tami przygotowanymi przez 
dzieci, laurkami, kartkami 
świątecznymi, obietnicą mo-
dlitwy i  wielkim DZIĘKU-
JĘ. Wiele rodzin pytało: „a czy 
Darczyńcy niczego nie potrze-
bują?”. Zyskaliśmy również na-
szą paczkową babcię: jedna 
z  obdarowanych Pań powie-

działa: „od teraz wszyscy mów-
cie do mnie Babciu”. „Jeszcze 
nigdy nie dostaliśmy tyyyyle 
prezentów” - to częste okrzy-
ki podczas otwierania paczek. 
„O  Jezu, co tu się wydarzyło? 
Brakuje nam słów, żeby wy-
razić naszą wdzięczność.” - to 
Wolontariusze również czę-
sto słyszeli podczas spotka-
nia z  Rodzinami. No i  łzy, łzy 
wzruszenia i szczęścia. 

Kolejna edycja projektu już 
za rok, ale pamiętajmy, że drugi 
człowiek jest obok nas każdego 
dnia. Warto wsłuchać się w je-
go historię i pomóc, jeśli tylko 
mamy możliwość.

Jako Drużyna SuperW jeste-
śmy pełni pozytywnej energii 
i  gotowi do działania. Chcecie 
się przyłączyć? Zapraszamy!

A za ten rok bardzo dzięku-
jemy!

Sylwia Sułkowska – wolon-
tariuszka, asystentka ds. pro-
mocji Szlachetnej Paczki w Bo-
gatyni

Cud Szlachetnej Paczki w Bogatyni

Szlachetny Finał

W  nastroju radosnym, a  czasem nostalgicznym uczniowie pre-
zentowali przygotowane pieśń podczas Miejsko-gminnego Fe-
stiwalu Piosenki Żołnierskiej i  Patriotycznej. Przegląd odbył się 
17 listopada i już po raz czwarty zorganizowany został przez Ze-
spół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.

Organizacja festiwalu zwią-
zana jest z obchodzonym 11 li-
stopada Narodowym Świętem 
Niepodległości, ma charakter 
patriotyczno-edukacyjny i  sta-
nowi żywą lekcję historii. Wy-
darzeniu zawsze towarzyszy 
niezwykły nastrój, a także pod-
niosła atmosfera. 

Podczas przeglądu pie-
śni patriotyczne prezentowali  
uczniowie szkół z  terenu Mia-
sta i  Gminy Bogatynia. Swoje 
aranżacje wykonywali zarów-
no soliści, jak i zespoły. Uczest-
ników festiwalu wspierali ro-
dzice, nauczyciele oraz przyby-
li goście.

Na zwycięzców poszczegól-
nych kategorii czekały okolicz-
nościowe puchary. Zakończenie 
festiwalu uświetnił występ chó-
ru szkolnego z Działoszyna. 

Patriotycznie w Działoszynie

Miejsko - gminny festiwal



8 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 9 (70) listopad - grudzień 2015

W ramach zabawy z językiem polskim odbyły się dwa konkursy: 
Dyktando dla Dorosłych i Konkurs Pięknego Czytania Prozy dla 
Dorosłych. Cele konkursów to propagowanie kultury języka pol-
skiego, uwrażliwienie na poprawność ortograficzną i interpunk-
cyjną, popularyzacja prozy, kształcenie umiejętności pięknego 
czytania, dbałość o  kulturę słowa, rozbudzanie wrażliwości na 
piękno słowa, szukanie ciekawej interpretacji utworów, zachęta 
do intelektualnej zabawy.

Muzyczne mrzonki pseu-
doartysty - to tytuł VII Boga-
tyńskiego Dyktanda dla Do-
rosłych, z którym zmierzyli się 
uczestnicy konkursu ortogra-
ficznego 28 listopada w 2015 r. 
w  Bogatyńskim Ośrodku Kul-

tury. Tekst zawierał słownic-
two muzyczne. Wiele emocji 
wzbudzały wyrazy: chałturzy-
sta, chandra, chordofon, cha-
ryzmatyczny, chimeryczny, 
scherza. Tekst dyktanda przy-
gotowała Wanda Trojanow-

ska. Nad poprawnym przebie-
giem konkursu czuwała komi-
sja w składzie: Marta Brożyna, 
Anna Brożek, Maryla Ganczar-
ska, Małgorzata Hacia, Graży-
na Kołodziejczuk, Monika Ku-
czaj, Marta Pędrak, Dorota Sta-
chyra, Jadwiga Wagner, Ewa 
Tęcza i przewodnicząca Sylwia 
Sułkowska. W konkursie wzię-
ło udział 30 osób.

Tytuł Mistrza Ortografii 
2015 r. i Złoty Kałamarz otrzy-
mał Remigiusz Miaskiewicz;

I  Wicemistrzem i  Srebrny 
Kałamarz otrzymała Anna Ka-
zimierska;

II wicemistrzem i  Brązowy 
Kałamarz otrzymała Barbara 
Glanowska.

Ponadto komisja konkurso-
wa wyróżniła 7 osób: Krzyszto-
fa Bieńkowskiego, Agatę Bier-
nacką, Jadwigę Bystrykowską, 
Iwonę Gorczyńską, Katarzynę 
Mandyk, Wojciecha Marsza-
ła, Dorotę Szwedo. Zwycięzcy 
i wyróżnieni otrzymali nagro-
dy rzeczowe. Również wśród 
pozostałych uczestników zo-
stały rozlosowane nagrody. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
okolicznościowe dyplomy.

Sponsorzy nagród: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bogaty-
nia, Stowarzyszenie Silne Ko-
biety Bogatyni, Bank Zachodni 
WBK, p. Halina Sadulska, Biu-
ro Podróży Orbi – Tur Wiesław 
Paszkowski i Klub Nauczyciel-
ski „Izis”.

Imprezę uświetniły wystę-
py zespołów: zespół Yamay-
ka pod kierunkiem p. Bożeny 

Mazowieckiej z Domu Kultury 
z Zatonia, zespół wokalny „Bo-
gatynianki” z  Domu Dzienne-
go Pobytu dla osób niepełno-
sprawnych i seniorów pod kie-
runkiem p. Janiny Błońskiej, 
zespół wokalny „Izis” Klubu 
Nauczycielskiego pod kierun-
kiem Marii Buczkowskiej.

„Książka i możliwość czyta-
nia to jeden z największych cu-
dów ludzkiej cywilizacji” pi-
sała Maria Dąbrowska. Taką 
możliwość czytania stworzył 
II Bogatyński Konkurs Pięk-
nego Czytania Prozy dla Doro-
słych, który odbył się 2 grudnia 
2015 r. w  Bibliotece Publicz-
nej w Bogatyni. Przed konkur-
sem zaprezentowano rodzin-
ne czytanie prozy, w  którym 
udział wzięła p. Elżbieta Szo-
ma z  wnuczką Gabrielą Jakiel 
i  p. Dorota Stachyra z  córka-
mi Julią i Marceliną. Natomiast 
w  konkursie wzięło udział 10 
osób. Mistrzem Pięknego Czy-
tania Prozy dla Dorosłych zo-
stała Renata Jackowska, wyróż-
nienia otrzymały Jadwiga By-

strykowska i Grażyna Fryc. Na-
grodę publiczności otrzyma-
ła również Renata Jackowska. 
Puchar ufundował Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia. Po-
nadto dyplomy i nagrody książ-
kowe były uwieńczeniem wspa-
niałych występów uczestników 
konkursu. W  przerwie obrad 
jurorów zaśpiewały uczennice 
ze szkół ponadgimnazjalnych: 
Michalina Buczkowska i Agata 
Jurewicz.

Pomysłodawcą i  organiza-
torem konkursu był Klub Na-
uczycielski „Izis” w  Bogatyni 
we współpracy z  Bogatyńskim 
Ośrodkiem Kultury i  Bibliote-
ką Publiczną w Bogatyni.

Klub Nauczycielski „Izis” 
dziękuje: Burmistrzowi Mia-
sta i  Gminy Bogatynia, Boga-
tyńskiemu Ośrodkowi Kultu-
ry, Bibliotece Publicznej w Bo-
gatyni, komisji konkursowej, 
sponsorom, zespołom muzycz-
nym i uczestnikom konkursów 
za pomoc w realizacji projektu 
–Zabawa z językiem polskim.

Klub Nauczycielski „Izis”
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Klub Nauczycielski Izis

Finał zabawy 
z językiem polskim

Co roku w  listopadzie czcimy jedno z  największych wydarzeń 
w  naszej historii, odzyskanie niepodległości w  1918 r. Radosna 
to data, bo przecież przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnio-
ną wolność.

Młodzi strzelcy i  legioni-
ści, którzy  tak ofiarnie wal-
czyli o  niepodległość, spełni-
li marzenia kilku pokoleń Po-
laków. Kiedy szli na bój, towa-
rzyszyły im pieśni i  piosenki 
powstające w okopach, na fron-
cie, w marszu. Te pieśni, które 

są częścią naszej historii i  na-
rodowej kultury, zawsze praw-
dziwie wzruszały polskie serca. 
Powinny dalej żyć, być obecne 
w polskiej duszy, budzić ciepłe 
uczucia, oddziaływać na ser-
ca i umysły kolejnych pokoleń. 
Niech te pieśni porywają nadal, 

niech zbliżają pokolenia do sie-
bie, niech w dalszym ciągu do-
starczają chwil wzruszeń, a dla 
najmłodszych Polaków niech 
będą szansą na tworzenie no-
wego, współczesnego wymiaru 
patriotyzmu.
Warto się czasem zasłuchać
W wiatru granie, szum gałęzi,
Listopadów przemijanie.
Warto się czasem zasłuchać
W grobów ciszę,
By mowę wieków usłyszeć
One mówią.

By uczcić Święto Niepodle-
głości Klub Nauczycielski „Izis” 
w  Bogatyni spotkał się na Pa-
triotycznym Śpiewaniu 9 listo-
pada 2015 r. w  kawiarni „Ate-
na”. W  spotkaniu uczestniczy-

ła również młodzież z Gimna-
zjum we Włosieniu, która pod 
kierunkiem nauczycielki Ewe-
liny Wójcik, zaśpiewała piosen-
ki patriotyczne bliższe współ-
czesnemu pokoleniu, wystą-
piły również koleżanki z  ze-
społu wokalnego „Izis”. Znane 

nam piosenki: Wojenko wojen-
ko, Ułani, ułani, Przybyli uła-
ni pod okienko i  inne śpiewali 
wszyscy uczestnicy spotkania. 
Była to ciekawa i  interesująca 
lekcja patriotyzmu.

Klub Nauczycielski „Izis”

Klub Nauczycielski „Izis”

Patriotyczne 
Śpiewanie

Tytuł Mistrza Ortografii 2015 r. 
i Złoty Kałamarz otrzymał Remigiusz 
Miaskiewicz; I Wicemistrzem i Srebrny 
Kałamarz otrzymała Anna Kazimierska; 
II wicemistrzem i Brązowy Kałamarz 
otrzymała Barbara Glanowska.

Imprezę uświetnił występ zespołu Yamayka.

Uczestnicy II Bogatyńskiego Konkursu Pięknego 
Czytania Prozy dla Dorosłych.
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Szkoła w Porajowie powstała dokładnie 60 lat temu, 10 li-
stopada obchodziła okrągły jubileusz istnienia. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą św. w kościele w Porajowie. Na-
stępnie goście w uroczystym pochodzie udali się do szkolnej 
sali, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. 

Dyrektor szkoły Pani Gra-
żyna Jarosz, wraz z przedstawi-
cielami społeczności szkolnej, 
ciepło witała przybyłych gości. 
Wspólnie przypomnieli wyda-
rzenia z kart historii szkoły.

W  uroczystości wzięło 
udział wielu zaproszonych go-
ści, a wśród nich: samorządow-
cy, duchowni, byli dyrekto-

rzy i  nauczyciele, społeczność 
szkolna, a  także osoby zaprzy-
jaźnione i  współpracujące ze 
szkołą. Goście w swoich wystą-
pieniach z  sympatią wypowia-
dali się o  placówce. Spotkanie 
było okazją do podziękowań, 
życzeń i  gratulacji. Burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz złożył 
wyrazy wdzięczności dyrekcji 

i pracownikom szkoły. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
pokazy artystyczne przygoto-
wane przez uczniów i  nauczy-
cieli. Nie zabrakło występów 
wokalnych, tanecznych oraz 
przedstawień.

Święto Szkoły było wspania-
łą okazją do refleksji i przywo-
łania wspomnień dotyczących 
losów szkoły oraz osób z  nią 
związanych. Atmosfera i  na-
strój tej uroczystości pozosta-
ną na długo w pamięci wszyst-
kich.

Okrągły jubileusz 

60 lat szkoły w Porajowie
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Mikołaj w gminie 
Bogatynia
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4 grudnia odbyły się Mię-
dzynarodowe Mikołajkowe Za-
wody w Futbolu Stołowym. Do 
rywalizacji przystąpiło 19 dru-
żyn podzielonych na cztery 
grupy. Rozgrywki prowadzono 
systemem drużynowo - pucha-
rowym. Turniej rozegrany zo-
stał w restauracji Atena.

Organizatorem zawodów 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w  Bogatyni, Fitness Studio Fi-
t&Gym II oraz Stowarzyszenie 
Gladiator. Po emocjonujących 
pojedynkach na najwyższym 
stopniu podium stanęła druży-
na pod mylną nazwą „Cienia-
sy”, pokonując w  finale ekipę 
„Szwagry team”, trzecia lokata 
przypadła drużynie „Śmigło”, 
a na czwartym miejscu rywali-
zację ukończył zespół „Czekon 
i Szajer”. 

Mikołajkowy Turniej Fut-
bolu Stołowego rozegrany zo-
stał dzięki pomocy Restauracji 
„Jan Golonka”, firmy „Hydro 
Instal”, Elektro-Spal elektrona-
rzędzia oraz tartaku Eko-Po-
wer Jasna Góra. Organizatorzy 
dziękują wszystkim zawodni-

kom za udział w zawodach i za-
praszają na kolejne rozgrywki 
„Piłkarzyków” organizowane 
w Bogatyni.

W  piątek 4 grudnia 2015 roku w  kręgielni Zespołu Szkół z  Od-
działami Integracyjnymi w Bogatyni odbyło się zakończenie Bo-
gatyńskiej Ligi Kręgli w sezonie 2015. 

Wśród kobiet najlepsze w ca-
łym cyklu okazały się: Angeli-
ka Mauersberg - 771 pkt, Elż-
bieta Sutryk - 740 pkt oraz An-
gelika Sutryk - 719 pkt. W ka-
tegorii mężczyzn zwycięzcą 
okazał się Bogusław Piwnicki, 
który zdobył łącznie 1172 pkt. 

Na niższych miejscach podium 
uplasowali się Łukasz Pietrusz-
ka - 893 pkt i Zdzisław Sutryk 
- 857pkt. 

Zwycięzcy otrzymali na-
grody i  puchary ufundowane 
przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Bogatyni. Jak zawsze roz-

grywkom towarzyszyła wspa-
niała, sportowa rywalizacja 
oraz miła i serdeczna atmosfe-
ra. Kręgle to doskonała forma 
wykorzystania wolnego cza-
su, a także wspólna integracyj-
na zabawa mieszkańców naszej 
gminy oraz przyjemnie spę-
dzony czas.

Zwycięzcom gratulujemy!

Zakończenie sezonu

Bogatyńska Liga Kręgli

Emocjonujące pojedynki

Futbol Stołowy

29 listopada 2015 roku w  Legnicy odbyły się I  Drużynowe Mi-
strzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich. Klub 
UKS EL-TUR SP3 w Bogatyni wystawił aż trzy drużyny, które, ze 
zmiennym szczęściem, rywalizowały z najlepszymi szachistami 
z Dolnego Śląska.

Przez całe zawody nasza 
pierwsza drużyna zajmowa-
ła I  lub II miejsce. Niestety, 
ostatni mecz przegraliśmy z ni-
żej notowaną drużyną MUKS 
MDK Śródmieście Wrocław 
i  ostatecznie zajęliśmy trzecie 
miejsce. Brązowa drużyna wy-
stąpiła w składzie: Piotr Janko-
wiak, Krzysztof Łukasiewicz, 
Wiktoria Olszewska, Aleksan-
dra Czarniecka. Nasza druga 

drużyna (Tomasz Jankowiak, 
Hubert Michalik, Szymon Ja-
rosz, Karolina Rajewicz) zaję-
ła dziewiąte miejsce, a  trzecia 
(Szymon Dryja, Kacper Wer-
ner, Dominik Szantyka, Kata-
rzyna Jurczak) osiemnaste na 
dwadzieścia osiem startujących 
zespołów. Bogatyńskim szachi-
stom gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów!

UKS EL-TUR SP3 w Bogatyni

Szachowe 
rozgrywki

W  środę 11 listopada 2015 roku na sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół z  Oddziałami Integracyjnymi w  Bogatyni odbył się 
Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji obchodów „Święta Niepod-
ległości”.

Za organizację imprezy 
odpowiadał Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Bogatyni.  Do 
rywalizacji zgłosiło się pięć 
zespołów: Madmen, Chiń-
ska, K5 Cartel, Magicy i  Gre-
en Team. Drużyny rywalizo-
wały systemem „każdy z  każ-
dym”. W końcowej klasyfikacji 
najlepsi okazali się gracze K-5 
Cartel, wyprzedzając Chińską 
i  Green Team. Poza podium 
znaleźli się Madmen oraz Ma-

gicy. Komisja sędziowska wraz 
z  organizatorem na koniec 
turnieju wytypowała najlep-
szego bramkarza. Został nim 
Kamil Kaczmarek z  drużyny 
Green Team. Przyznano też 
nagrodę dla najlepszego strzel-
ca turnieju, która trafiła do 
Zdzisława Sutryka z Madmen. 
Wszystkie zespoły otrzymały 
puchary, a trzy najlepsze - na-
grody rzeczowe ufundowane 
przez OSiR Bogatynia.

Z okazji Święta Niepodległości

Turniej Halowej 
Piłki Nożnej
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Zapadał wczesny, grudnio-
wy, wigilijny wieczór. Do wsi 
było już niedaleko. Zaczynały 
radośnie wirować pierwsze płat-
ki śniegu. Bogusia nie musiała 
przyspieszać kroku, bo w domu, 
poza kotem, nikt na nią nie cze-
kał. Wczesnym rankiem poszła 
do starszej pani, mieszkającej 
samotnie na skraju sąsiedniej 
wsi. Chciała zaprosić ją na wigi-
lijną kolację. Okazało się, że pa-
ni Stasia dzień wcześniej prze-
wróciła się w łazience. Dokucz-
liwy ból nie pozwolił się poru-
szyć, a  telefon został w kuchni. 
Nie mogła więc wezwać pomo-
cy, która nadeszła dopiero z od-
wiedzinami Bogusi. Lekarz 
z  karetki pogotowia stwierdził 
złamanie nogi i  zabrał panią 
Stasię do szpitala. Bogusia wra-
cając do swego domu rozmyśla-
ła, jak przemeblować swój ma-
ły pokoik, aby znalazło się miej-
sce dla pani Stasi. Przecież, po 
powrocie ze szpitala, nie mo-
że mieszkać sama z nogą w gip-
sie. W zamyśleniu nie zwróciła 
uwagi na coraz większe opady 
śniegu. Ocknęła się dopiero, gdy 
weszła do lasu. Zdziwiła się bar-
dzo. Las w  tym miejscu? Prze-
cież zna tę ścieżkę. Chodzi nią 
od dzieciństwa. Nigdy nie było 
tu żadnego lasu. Czyżby zabłą-
dziła? Nie, to niemożliwe. Zna 
przecież swoją wieś. Tu się uro-
dziła i tu mieszka całe życie. Za-
mierzała zawrócić, ale śnieg po-
krył już jej ślady. Nie wiedziała 
co robić? Jeszcze raz dokładnie 
się rozejrzała. Dopiero wtedy 
spostrzegła, że nieopodal pod 
drzewem coś się poruszyło. Po-
czuła się niepewnie, ale cieka-
wość wzięła górę. Przezwycięża-
jąc strach, bardzo ostrożnie, po-
deszła bliżej. Pod drzewem sie-
dział człowiek... Podeszła jesz-
cze bliżej ... Wtedy on odezwał 
się cichym zmęczonym głosem: 
Idę do Bratkowa. Chciałem zro-
bić niespodziankę swoim dzie-
ciom, których od dawna nie wi-
działem. Nie uprzedzając ich, 
przyjechałem dziś rano. To jed-
nak był zły pomysł. Stary jestem 
i  głupi. Okazało się, że mło-
dzi wyjechali na święta do cie-
płych krajów. Nie być w  domu 
na święta? Nie mieści mi to się 
w głowie... Mówiąc to, cicho za-
płakał...Bogusia nie znalazła 
właściwych słów, aby go pocie-
szyć, więc tylko słuchała sta-

ruszka dalej. Teraz idę do swego 
szkolnego kolegi. Zenek zawsze 
mieszkał w Bratkowie i pewnie 
nigdzie nie wyjechał. Na święta 
zawsze przesyłamy sobie karki 
świąteczne. On nazywa się Ze-
non Kowalski. A pani dziecino 
gdzie idzie? - zapytał. Nie wie-
działa, co odpowiedzieć temu 
starszemu człowiekowi. Przy-
znać się, że zabłądziła? Powie-
dzieć, że pan Kowalski zmarł 
przed tygodniem?... Po chwi-
li zastanowienia zapytała: Mo-
że pan wstać? Mogę, usiadłem 
na chwilę, aby odpocząć. Mó-
wiąc to z trudem wstał. Pójdzie-
my razem, zawsze to raźniej. 
Dzisiaj w  tym śniegu pomyli-
ły mi się ścieżki. Też mieszkam 
w Bratkowie. Mówiąc to zaczer-
wieniła się nieznacznie. No to 
chodźmy. Ta droga z  pewno-
ścią sama nas do wsi zaprowa-
dzi - powiedział radośnie sta-
ruszek. Idąc rozmawiali, o zwy-
czajach bożonarodzeniowych..., 
o  kolędnikach..., o  wigilijnych 
potrawach... Dziewczyna opo-
wiedziała skąd wraca i  dodała, 
że będzie jej miło, gdy starszy 
człowiek da się zaprosić do niej 
na skromny posiłek. Nie będzie 
musiała jeść go samotnie. W ten 
wieczór nikt przecież nie powi-
nien być sam. A  w  duchu po-
myślała, że o zmarłym koledze 
dziadka na razie nie wspomni. 
Starszy Pan ucieszył się i powie-
dział, że z przyjemnością spędzi 
z  nią ten wyjątkowy wieczór. 
Bogusia w  chwili, gdy zaprosi-
ła go do swego domu, ze zdzi-
wieniem spostrzegła, że znajdu-
je się przed furtką. Po wejściu 
do mieszkania starszy pan zdjął 
palto i usiadł za stołem. Bogusia 
zajęła się odgrzewaniem wigi-
lijnych potraw. Porcje były nie-
wielkie, bo i  ona była uboga. 
Jednak na stole znalazła się: zu-
pa rybna z grzankami, karp, ka-
pusta z  grochem oraz kompot 
z suszonych owoców. Dziewczy-
na jadła niewiele, natomiast jej 
gość pałaszował wszystko, jak-
by nie jadł od miesiąca. Wyło-
żyła na stół wszystko, co mia-
ła w  swojej lodówce i  wszyst-
ko zniknęło w żołądku dziwne-
go gościa. Była zaskoczona tym 
jego zachowaniem... Zaczęła się 
zastanawiać, co teraz podać, bo 
nie miała do jedzenia już nic, 
oprócz suchego makaronu, ry-
żu, mąki. Wtedy wędrowiec 

odłożył sztućce i rzekł: Od daw-
na nie jadłem nic równie wspa-
niałego. Chociaż w  swoim ży-
ciu z niejednego pieca chleb ja-
dłem, to dawno nic mi tak nie 
smakowało. Ty przygotowa-
łaś te potrawy z  miłością. Go-
towałaś je tak, aby smakowały 
twemu gościowi i w to włożyłaś 
całe swe serce. Karmiłaś mnie 
z  wielką szczerością, bo potra-
fisz troszczyć się o  innych. Pa-
miętasz o starszych, samotnych, 
chorych. Zaprosiłaś i  nakar-
miłaś głodnego, nieznajomego 
wędrowca. Teraz pozwól, że się 
zdrzemnę na tym fotelu, skoro 
mówisz, że mój szkolny kolega 
zmarł. Czuję się bardzo zmęczo-
ny i  na pasterkę nie dam rady 
z  tobą iść. I usnął natychmiast. 
Bogusia szła do kościoła z dziw-
nym uczuciem. Ten nieznajomy, 
w  jej mieszkaniu, tak dziwnie 
mówił, a jednocześnie wydawał 
się jej bliski, jakby znała go od 
zawsze. Jakże się zdziwiła, gdy 
po powrocie z pasterki spostrze-
gła, że po jej gościu nie ma śla-
du. Co dziwniejsze nie było śla-
du, że w ogóle ktoś jadł wigilij-
ną kolację. Z lodówki też nic nie 
ubyło. Usiadła bardzo zdziwio-
na...Co to było? Kto to był? Mo-
że jej to wszystko się śniło. Nie 
wiedziała, co o  tym wszystkim 
myśleć… Wtedy spostrzegła 
mały pakuneczek leżący przy 
niewielkiej choince. Drżącymi 
rękami otwierała nieduże pu-
dełeczko. Wewnątrz była kar-
teczka i  prześliczny pierścień. 
Na kartce te słowa: ,,Pierścień 
jest dla Ciebie. Ma on niezwy-
kłą moc. Gdy będziesz w  wiel-
kiej potrzebie, przekręć go trzy 
razy na palcu, a  kłopoty znik-
ną. To nagroda. Od dawna lu-
dzie kładą dodatkowe nakry-
cie podczas wigilijnej kolacji, 
ale tak niewielu sadza przy stole 
obcego wędrowca. Ty to uczyni-
łaś, podzieliłaś się ze mną jedze-
niem, chociaż sama miałaś nie-
wiele”. Pierścień był prześliczny. 
Skromna bratkowska dziewczy-
na nie miała nawet odwagi na-
łożyć go na palec. Pozostał więc 
w pudełeczku. Życie naszej Bo-
gusi przez wiele lat tak się ukła-
dało, że nie potrzebowała ko-
rzystać z  mocy pierścienia, bo 
dobro, które dawała innym, za-
wsze do niej wracało. Dzieląc się 
z innymi wzbogacamy się sami.

Barbara Kopczyńska

W piątek 6 listopada 2015 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się spektakl komediowy pod tytułem „Ko-
chanie na kredyt”.

Sztuka w reżyserii Olafa Lu-
baszenki to komedia z elemen-
tami farsy, w której główna bo-
haterka Anna, w pogoni za do-
brobytem i  szczęściem, prze-
kracza wszelkie granice moż-
liwości finansowych. Całe 
szczęście w jej życiu pojawia się 
młody i  przystojny komornik, 
który poprzez serię niespodzie-
wanych i zabawnych wydarzeń, 
zamiast ściągnąć z  Anny za-
dłużenie, zakochuje się w  niej 

na zabój. W  rolach głównych 
wystąpili znani polscy aktorzy: 
Agnieszka Sienkiewicz, Filip 
Bobek, Małgorzata Pieczyńska, 
Piotr Zelt oraz Przemysław Sa-
dowski. Spektakl obejrzało po-
nad 450 zachwyconych widzów 
zgromadzonych w sali widowi-
skowej Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury. Serdecznie zaprasza-
my na kolejne spotkania z  te-
atrem. Do zobaczenia!

W czwartek, 19 listopada 2015 r. w sali widowiskowej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury odbył się IX Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Jesienny Liść”.

W  Festiwalu wzięły udział 
dzieci z  przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych oraz szkół 
podstawowych z klas I-III z te-
renu Miasta i  Gminy Bogaty-
nia. Dzieci zaśpiewały piosen-
ki tematyczne związane z  je-
sienią. Usłyszeliśmy utwory 
pełne uśmiechu i  kolorów je-
sieni, które przypomniały pu-
bliczności zgromadzonej w Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultury, 
że wkroczyliśmy w  tę koloro-

wą porę roku. „Jesienny Liść” 
miał charakter przeglądu, dla-
tego też występy nie podlegały 
ocenie jury. Każdy z  młodych 
uczestników festiwalu otrzy-
mał okolicznościowy dyplom 
oraz upominek. Opiekunowie 
otrzymali dyplom z podzięko-
waniem, natomiast każda in-
stytucja pamiątkową statuetkę. 
Do zobaczenia za rok na kolej-
nym festiwalu!

IX Festiwal Piosenki Dziecięcej

Jesienny Liść

Spektakl komediowy w BOK

Kochanie na 
kredyt

W Bratkowie bajki piszą

Grudniowy wieczór 
wigilijny
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Zatrzymać 
chorobę
Uzależnienie nie pojawia się nagle, lecz jest procesem 
postępującym. Już w  1951 r. kanadyjski lekarz E.M. Jelinek 
wyróżnił cztery stadia choroby alkoholowej i  dzisiaj, mimo 
upływu wielu lat,  na rozwój choroby alkoholowej patrzymy 
często przez pryzmat tej koncepcji.

Faza wstępna, zwana 
przed-alkoholową charakte-
ryzuje się piciem w celu uzy-
skania odprężenia i ulgi. Po-
czątkowo spożywanie al-
koholu jest sporadyczne, 
w późniejszym okresie prze-
chodzi w  stałe, w  zasadzie 
codzienne. Następuje wzrost 
tolerancji na alkohol. To sta-
dium rozwija się od kilku 
miesięcy do dwóch lat.

Gdy pojawiają się luki pa-
mięciowe, mówimy już o fa-
zie ostrzegawczej. Jedlinek 
twierdzi, że częste przypad-
ki niepamięci po średniej 
ilości alkoholu - to ewident-
ny zwiastun przyszłego uza-
leżnienia. W  tym stadium 
pojawia się picie ukradkowe, 
w  tajemnicy przed innymi, 
by być kilka kieliszków „do 
przodu’’. Łączy się to z  nie-
pokojem, że zabraknie wód-
ki, należy więc spożyć parę 
porcji przed uroczystością, 
dobrze jest mieć schowa-
ną przed innymi piersiówkę 
czy uczestniczyć w  degusta-
cji z rozrabianego spirytusu. 
pierwsze drinki wypijane są 
jednym haustem (picie łap-
czywe).

Wymienione wyżej zacho-
wania dostarczają sygnałów, 
że dzieje się coś niepokoją-
cego. Kiełkujące poczucie 
winy doprowadza do unika-
nia rozmów o  alkoholu. To 
stadium może trwać od sze-
ściu miesięcy do czterech 
lub pięciu lat, w  zależno-
ści od fizycznych i psychicz-
nych predyspozycji pijącego. 
Przechodzi on w  fazę ostrą, 
cechującą się przede wszyst-
kim utratą kontroli nad spo-
żywanym alkoholem (jest 
to rdzeń choroby alkoholo-
wej). Wypity pierwszy kie-
liszek pobudza reakcję łań-
cuchową, prowadzącą, gdy 
tylko alkohol jest możliwy 
do zdobycia, do całkowite-
go upicia się. Aby pić i  nie-
stracić szacunku do siebie, 
konieczne jest wymyślanie 
usprawiedliwień dla swoje-
go zachowania (tzw. mecha-
nizm racjonalizacji). Nie jest 
to świadome kłamstwo, lecz 
psychologiczny, nieuświado-

miony mechanizm obron-
ny. Nacisk otoczenia i  wła-
sny niepokój wewnętrzny 
skłaniają jednak do próby 
zmiany zachowań. Alkoho-
lik przekonany, że dotych-
czas nie radził sobie z  alko-
holem, gdyż popełniał błę-
dy (mieszał alkohole, pił 
na pusty żołądek), próbuje 
zmienić styl picia. Wyzna-
cza sobie także okresy abs-
tynencji, które przerywa po-
dejmując kolejną próbę sil-
nej woli, wierząc, że tym ra-
zem on zapanuje nad wódką. 
W  tym stadium regułą staje 
się klinowanie na kaca, gro-
madzenie zapasów alkoho-
lu. Następuje całkowita kon-
centracja życia na alkoholu, 
pociąga to za sobą zmianę 
przyjaciół, pracy, która za-
czyna przeszkadzać w piciu, 
zmianę zwyczajów rodzin-
nych. 

Choroba przechodzi w fa-
zę chroniczną, cechująca się 
wielodniowymi (wielotygo-
dniowymi, wielomiesięcz-
nymi, a  nawet wieloletnimi) 
ciągami picia. Tu już się-
ga się po alkohole niekon-
sumpcyjne (tzw. „wynalaz-
ki’’): denaturat, spirytus sa-
licylowy itp. Pije się do zała-
mania systemu racjonaliza-
cji, pije, bo nie widzi innego 
wyjścia. Jeśli w tym momen-
cie trafi do poradni odwyko-
wej, ma dużą szanse na wyj-
ście z „dołka’’.

Na zakończenie warto do-
rzucić dwie uwagi. Po pierw-
sze- nie u wszystkich zacho-
wana jest powyższa chrono-
logia (np. u  kobiet z  regu-
ły stadia nie są tak wyraźne, 
zaś rozwój uzależnienia wy-
stępuje szybciej). Po drugie- 
i tu cofam się do drugiej czę-
ści pytania Czytelnika- za-
trzymanie procesu choro-
bowego jest możliwe na każ-
dym etapie i  w  każdej fazie, 
z  tym, że w  początkowych 
fazach należy kłaść nacisk 
na profilaktykę, zaś w  póź-
niejszych - na terapię odwy-
kową.

Grzegorz Hryszkiewicz
certyfikowany specjalista 
psychoterapii uzależnień

Tegoroczna, już szósta, edycja Festiwalu Kobiet wystartowała 23 
listopada, a do stacji końcowej dotarła 28.11.2015 r.

Zgodnie z  festiwalowym 
rozkładem jazdy, pierwszym 
przystankiem na trasie był 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. 23 listopada w  poniedzia-
łek o  godzinie 9:00 do Ośrod-
ka zawitał Zespół Projektowy 
„Moc w  Przemoc” (Fundacja 
Punkt Widzenia z  Wrocławia 
oraz Stowarzyszenie Nastaw-
nia z Poznania) na czele z Panią 
Eweliną Seklecką- Prezesem 
Fundacji oraz Panem Maciejem 
Barczakiem - trenerem. Tema-
tem trzech warsztatów były za-
gadnienia związane z przemo-
cą seksualną. W zajęciach wzię-
li udział: pracownicy socjalni, 
asystenci rodziny, straż miej-
ska, pedagodzy szkolni oraz 
pracownicy Ośrodka Rozwią-
zywania Problemów Uzależ-
nień i Pomocy Rodzinie w Bo-
gatyni.

Po pracowitym poniedział-
ku, pełnym naukowych tre-
ści, w  środę 25 listopada doje-
chaliśmy do „Szklanej Kuźni” 
w  Wolimierzu. Tam na „pasa-
żerów” czekała Pani Magdale-
na Kuźniarz. Na początku za-
skoczenie, domek jak z pierni-

ka, w  środku piec… Dużo się 
tam  działo!

Czwartek 26 listopada to sta-
cja - dobre relacje. Do Przed-
szkola Publicznego nr 5 przy-
jechała Pani Małgorzata Żół-
taszek z  warsztatami „Matki 
i córki”. Zajęcia trwały bardzo 
długo, nikomu nie spieszyło się 
do domu. 

W  piątek, 27 listopada  
warsztaty rozpoczęły się bar-
dzo wcześnie. O  9:00 do Ze-
społu Szkół z  Oddziałami In-
tegracyjnymi w  Bogatyni za-
witała Pani Marlena Jędro-
cha z  warsztatami układania 
mozaiki. Na pierwszy „peron”  
ustawili się uczniowie z  klasy 
Ic,  pod czujnym okiem wycho-
wawczyni,  Pani Jadwigi Bud-
niak. Nieco później Seniorki 
pod „wodzą” Pani Emilii Ku-
rzątkowskiej wykonywały mo-
zaikowe dzieła. 

Popołudnie piątkowe rozpo-
częliśmy tanecznym krokiem. 
O  godzinie 16 rozpoczęły się 
warsztaty tańca w kręgu, które 
w Bibliotece Publicznej popro-
wadziła Pani Alicja Świrska. 

O  podtrzymanie pozytyw-

nych piątkowych relacji za-
dbał Pan Arkadiusz Lipin, któ-
ry w ramach swojej kilkuletniej 
współpracy z  festiwalem prze-
prowadził warsztaty „Budowa-
nia relacji i promocji działań”.

Sobota 28 listopada, stacja 
końcowa -Biblioteka. Rozpo-
częliśmy mocnym uderzeniem 
– warsztat samoobrony dla 
kobiet Wendo. Panie, według 
wskazówek trenerki Małgo-
rzaty Janur, doskonaliły tajniki 
samoobrony. W  sali obok na-
stępne panie korzystały z  po-
rad Brafitterki. Po wyczerpu-
jącym treningu Wendo można 
było wygodnie usiąść i  posłu-
chać wykładu Pani seksuolog  
klinicznej, Marzeny Gmite-
rek. Wykład pani Marzeny za-
kończył się pytaniami uczest-
niczek i  uczestników spotka-
nia, na które prowadząca chęt-
nie udzielała odpowiedzi . Po 
zdobyciu wiedzy seksuologicz-
nej nie pozostało nic innego, 
jak tylko udać się na warsztaty 
tańca brzucha oraz flamenco, 
które poprowadziła Pani Elż-
bieta Eisnblatter. Roztańczeni, 
ugoszczeni dobrą kawą i  cia-
stem, przygotowanym przez 
Bogatyńskie Amazonki, dotar-
liśmy do końca festiwalu…

Serdeczne podziękowania 
dla: Patrona Honorowego  Bur-
mistrza MiG Andrzeja Grzmie-
lewicza, Patronów Medialnych: 
Artradio Bogatynia, TV Boga-
tynia, Bogatynia.info.pl, Boga-
tynia.pl, Biuletynu Informacyj-
nego Miasta i  Gminy Bogaty-
nia, Magazynu Turystyczno – 
Krajoznawczego Góry Izerskie.

Serdeczne podziękowania 
za wsparcie graficzne dla bo-
gatyńskiej Pracowni Reklam 
-Balcer.

Dziękujemy współorganiza-
torom: Zespołowi Szkół z  Od-
działami Integracyjnym w Bo-
gatyni, Przedszkolu Publiczne-
mu nr 5 w Bogatyni, Zespołowi 
Projektowemu „Moc w  Prze-
moc” (Fundacja Punkt Widze-
nia z Wrocławia oraz Stowarzy-
szenie Nastawnia z  Poznania), 
Stowarzyszeniu IZIS, Towarzy-
stwu Przyjaciół Dzieci i  Koła 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnych w  Bogaty-
ni, Stowarzyszeniu BOG-TUR.

Organizatorami VI Festiwa-
lu Kobiet byli: Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i  Gminy w  Bo-
gatyni, Stowarzyszenie Razem 
dla Bogatyni, Bogatyńskie Sto-
warzyszenie „Amazonki”.
Koordynator całości: Adam Balcer

VI Festiwal Kobiet
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VIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz – Bogatynia 2015 już 
za nami. Przez dwa dni bogatyńska - i  nie tylko - publiczność, 
miała okazję obcowania z  muzyką jazzową najwyższej próby. 
Tegoroczne wydanie imprezy cechowała różnorodność w podej-
ściu do muzyki jazzowej, prezentowana przez poszczególnych 
wykonawców. Festiwal zorganizowany został pod honorowym 
patronatem Pana Andrzeja Grzmielewicza Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia.

Festiwal rozpoczął się, przy 
wypełnionej po brzegi sali wi-
dowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury, w piątek 13-
ego listopada. Pierwszym fe-
stiwalowym wydarzeniem był 
koncert wybitnego polskiego 
saksofonisty Adama Wendta 
oraz jego zespołu z  udziałem, 

pochodzącej z  hiszpańskiej 
Walencji, wokalistki i  kompo-
zytorki - Laury Cubi. Jej wy-
jątkowy głęboki głos, gorący 
temperament i  płynący z  ser-
ca przekaz, w połączeniu z na-
strojową muzyką inspirowaną 
tangiem, muzyką hiszpańską 
i jazzową, spowodował niezwy-

kle ciepłe przyjęcie artystów 
przez żywo reagującą publicz-
ność. Laura zdobyła też serca 
słuchaczy swą miłością do Pol-
ski oraz znajomością naszego 
ojczystego języka.

W  drugiej części festiwa-
lowego wieczoru przyszedł 
czas na prezentację autorskie-
go projektu pn. „Jazzowa Imi-
gracja” według pomysłu basi-
sty Krzysztofa Witkowskiego, 
który zaprosił do składu Ar-
tura Florkowskiego, Grzegorza 
Daronia, Marcina Wawrzyno-
wicza, Tomka Pacanowskiego, 
Piotra Szweca, Grzegorza Pa-
stuszkę oraz Sebastiana Zło-
towicza. W  pierwszej kolejno-
ści artyści ukazali publiczno-
ści wędrówkę muzyki jazzowej 
z  Nowego Orleanu do Europy, 
a  następnie jej wpływ na mu-
zykę współczesną. Na uwagę, 
prócz zróżnicowanego repertu-
aru, zwracało też bogactwo in-
strumentarium. W  ośmiooso-
bowym składzie, prócz wokalu 
i tradycyjnych dla jazzu instru-
mentów, takich jak gitara, bas, 
perkusja, saksofon, można było 
posłuchać głębokiego brzmie-
nia tuby, instrumentów struno-
wych o  wyraźnie orientalnym 
rodowodzie (Bağlama), czy 
ubarwiających wszystko nowo-
czesnych brzmień syntezato-
rów oraz samplerów (ujarzmia-
nych na scenie przez Sebastiana 
Złotowicza). Ten różnorodny 
i  zaskakujący koncert bardzo 

przypadł do gustu zgroma-
dzonej publiczności. Pierwszy 
dzień na pewno zaostrzył ape-
tyty i zwiększył oczekiwania co 
do kolejnego dnia imprezy.

W sobotę 14 listopada festi-
walowa publiczność miała oka-
zję wysłuchać kolejnego nie-
zwykłego projektu, który uka-
zywał muzykę jazzową i impro-
wizowaną w  niecodziennym 
świetle. Mowa o  duecie IVO-
&SEBA, który tworzą wokalist-
ka Iwona Kmiecik oraz perku-
sista Sebastian Kuchczyński. 
Obojgu, za pomocą niewielkie-
go instrumentarium (perkusji, 
klawisza, wokalu i różnych ryt-
micznych „przeszkadzajek”), 
udało się stworzyć niezwykłe 
bogactwo brzmienia. W  uroz-
maiconym repertuarze znala-
zło się m.in. niecodzienne wy-
konanie utworu Crystal Silen-
ce, którego autorem jest Chick 
Corea. Najbliższy tradycyjne-
mu jazzowemu graniu był, za-
mykający tegoroczną edycję fe-
stiwalu, koncert Bartosz Pernal 
Quartet. Artyści zagrali utwo-
ry będące muzyczną wędrów-
ką przez chyba wszystkie deka-
dy jazzu. W  instrumentarium 

można było usłyszeć puzon, 
saksofon, perkusję oraz jeden 
z  pierwszych modeli niezwy-
kle rzadko używanego na sce-
nie instrumentu, jakim są or-
gany Hammonda. Członkowie 
kwartetu zaprezentowali wir-
tuozerski i naprawdę światowy 
poziom wykonania, którego 
z  pewnością nie powstydziliby 
się muzycy pochodzący z  ko-
lebki jazzu, czyli Stanów Zjed-
noczonych. 

Całą VIII edycję Międzyna-
rodowego Festiwalu Hałda Jazz 
należy uznać za niezwykle uda-
ną, zarówno pod względem ar-
tystycznym, jak i  organizacyj-
nym. To przede wszystkim za-
sługa pomysłodawcy i niezwy-
kle wytrwałego organizatora 
festiwalu Hałda Jazz – Krzysz-
tofa Witkowskiego. Każdy z te-
gorocznych wykonawców uka-
zał zgoła inne podejście do mu-
zyki jazzowej, żaden z  wyko-
nawców nie zszedł ze sceny bez 
burzy oklasków, wszyscy też 
zostali wywołani przez zado-
woloną publiczność do wyko-
nania bisów. 

Organizatorzy składają go-
rące podziękowania bogatyń-
skiej publiczności za wspania-
ły czynny i  żywiołowy udział 
w  wydarzeniu, a  także wyro-
bioną w sobie przez lata wraż-
liwość na piękno muzyki jaz-
zowej i jej spontaniczne okazy-
wanie. Podziękowania należą 
się także osobom, instytucjom 
i firmom, dzięki którym ta edy-
cja mogła się w ogóle odbyć. 

Szczególne słowa wdzięcz-
ności i  ogromne podziękowa-
nia za wsparcie i  pomoc kie-
rujemy do Burmistrza Miasta 
i  Gminy Bogatynia Andrzeja 
Grzmielewicza, który dodatko-
wo objął Festiwal honorowym 
patronatem. 

Festiwal dofinansowano 
ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
Dziękujemy również TVT Zgo-
rzelec, telewizji, dzięki której 
festiwal mógł być był transmi-
towany na żywo na cały świat 
za pomocą łączy interneto-
wych.

VIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz

Jazzowo w Bogatyni

Jazzowa Imigracja - Bend Krzysztofa Witkowskiego.

Od lewej: Marcin Wawrzynowicz i Piotr Szwed.

Krzysztof Witkowski - twórca festiwalu Hałda Jazz.

Grzegorz Daroń.

Laura Cubi & Adam Wendt Acoustic Set.

Adam Wendt.

Artur Florkowski.

Tomasz Pacanowski.
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cy i przyjaciele współpracujący 
z klubem. 

Po mszy św. zebrani zapro-
szeni zostali na wspólny obiad 
rodzin górniczych. Przy suto 
zastawionym stole, tradycjach 
górniczych, a także w odświęt-
nych strojach oraz miłej i  ro-
dzinnej atmosferze świętowa-

no obchody Barbórkowe. Nie 
zabrakło wspólnego śpiewania 
górniczych i  biesiadnych pie-
śni. Żegnając, zebrani przeka-
zali sobie – po polsku „Szczęść 
Boże”, a  po niemiecku „Glück 
Auf” na następny 2016 rok.

Krystyna Mania

29 listopada 2015 r. w Górni-
czym Klubie Seniora odbyło się 
uroczyste spotkanie Barbórko-
we, które poprzedzone zosta-
ło mszą św. w Kościele Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Bogatyni.

W  spotkaniu wzięli udział: 
niemieccy przyjaciele z Górno-
łużyckiego Górniczego Klubu 
Seniora w Görlitz, przedstawi-
ciele Kopalni Węgla Brunatne-
go Turów, a także samorządow-

Górniczy Klub Seniora

Polsko – Niemiecka 
Barbórka

Aktywny tryb życia, sportowa rywalizacja i  ciągły trening. Tak 
w skrócie można scharakteryzować codzienność Pana Tadeusza 
Okorskiego, mieszkańca Porajowa, który większość wolnego 
czasu spędza na siłowni.

Pan Tadeusz ma 65 lat, jed-
nak kondycji fizycznej może 
mu pozazdrościć niejeden na-
stolatek. Indywidualnie dobra-
ny cykl treningowy oraz spe-
cjalna dieta pomagają sportow-
cowi w osiąganiu coraz to lep-

szych wyników, a  tym samym 
zapełnianiu domowych pół-
ek w kolejne medale i puchary. 
Specjalnością pana Tadeusza 
jest trójbój siłowy. W  swojej 
kategorii wiekowej pan Okor-
ski może pochwalić się ogrom-

nymi sukcesami, zarówno na 
szczeblu powiatowym, woje-
wódzkim, jak i ogólnopolskim. 
Startując w  zawodach na tere-
nie całego kraju udowadnia, że 
na sport nigdy nie jest za póź-
no i  do takiego właśnie trybu 
życia stara się zachęcić mło-
dzież. Jako mieszkaniec gmi-
ny Bogatynia pan Tadeusz re-
gularnie bierze także udział 
w  zawodach organizowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, systematycznie stając na 
podium poszczególnych za-
wodów. W  dorobku sportow-
ca seniora są także takie zawo-
dy, jak: Festiwal Gwiazd Spor-
tu w  Dziwnowie (zwycięstwo 
w  regatach kajakowych o  pu-
char medalisty olimpijskiego 
Marka Łbika), Mistrzostwa Eu-
roregionu Nysa czy też Triath-
lon w czeskim Hradku. Do te-
go dochodzą także Mistrzo-

stwa Polski i  medale z  tychże 
zawodów, gdzie największym 
osiągnięciem był tytuł Mistrza 
Polski w trójboju siłowym. 

Pan Tadeusz aktywnie włą-
cza się również w  organiza-
cję Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, przeznaczając 
swoje trofea na licytację, czy 
też grając w  szachy z  miesz-

kańcami Bogatyni. 
W planach sportowca są ko-

lejne starty w  zawodach, tym 
razem rangi ogólnoświatowej. 
Odbędą się one w  2016 roku 
w Stanach Zjednoczonych (ak-
tualnie Tadeusz Okorski na li-
stach światowych plasuje się 
na 4 pozycji). Życzymy powo-
dzenia. 

Na sport nigdy nie jest za późno

Siłacz z Porajowa

3 grudnia 2015 roku, zamieszkała w Opolnie Zdroju, Pani Helena 
Zdanewicz obchodziła 99-lecie urodzin.

Z tej okazji Dostojną Jubilat-
kę odwiedziła delegacja Gmi-
ny Bogatynia, na czele z  Bur-
mistrzem Andrzejem Grzmie-
lewiczem, który złożył Jubilatce 
życzenia, wręczył list gratula-
cyjny oraz kwiaty i upominek. 
W  tej wzruszającej uroczysto-
ści Jubilatce towarzyszyli naj-
bliżsi. Podczas wizyty Pani He-
lena wspominała najpiękniej-

sze lata swojego życia, opowia-
dając wiele bardzo wzrusza-
jących historii. Jubilatka była 

bardzo pogodna i chętnie dzie-
liła się z gośćmi pięknymi opo-
wieściami. Pani Helenie jesz-
cze raz życzymy dużo zdrowia 
i pogody ducha.

Dostojny Jubileusz

99. urodziny Pani Heleny
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Karol Korościk
18 Październik 2015

Julia Wadzicka
20 Październik 2015

Liliana Kiślak
26 października 2015

Amelia Augustyniak
27 października 2015

Marcel Zielewski
27 października 2015

Maksymilian Sikora
30 października 2015

Dariusz Siwek-Majdański
3 listopada 2015

Alan Marciniak
6 listopada 2015

Franciszek Skrycki
16 listopada 2015

Tomasz Blažek
17 listopada 2015

Emma Jara
17 listopada 2015

Julia Biszof
27 listopada 2015

Maja Frączek
1 grudnia 2015

Julia Brendowska
1 grudnia 2015

Jakub Mieciecki
4 grudnia 2015

Antonina Tabin
5 grudnia 2015

Nasze
maleństwa

11 grudnia 2015 roku w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 
1 odbył się już piąty Rodzinny 
Piknik Bożonarodzeniowy. Jest 
to doskonała okazja do integra-
cji społeczności szkolnej ze śro-
dowiskiem lokalnym. To wy-
darzenie, które łączy pokole-
nia. Jak co roku, nie brakowa-

ło atrakcji dla najmłodszych, 
tych nieco starszych, jak i  dla 
dorosłych. W tym roku nowo-
ścią piknikową było malowa-
nie twarzy oraz formowanie 
tworów z  balonów. Miłośni-
cy rękodzieła mogli doskona-
lić swój warsztat lub poznawać 
tajniki tworzenia ozdób na sta-

nowiskach w stołówce szkolnej, 
gdzie własnoręcznie wyczaro-
wywali świąteczne cuda i  cu-
deńka. Natomiast Ci, których 
rozpierała energia,  mogli spo-
żytkować ją w  bardzo atrak-
cyjny sposób na stanowiskach 
sprawnościowo – cyrkowych. 
Myśliciele realizowali swoje 
pasje w sali gier logicznych, zaś 
najmłodsi uczestnicy impre-
zy odreagowywali w  przygo-
towanej specjalnie sali zabaw. 
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się jak zwykle pikniko-
wa kawiarenka, gdzie przy ka-
wie, herbacie i wybornym, do-
mowym cieście, o które jak za-
wsze zadbali nasi niezawod-
ni rodzice, można było wspól-
nie spędzić czas, porozmawiać, 
znaleźć chwilę wytchnie-
nia. W  holu szkoły znajdowa-
ło się także stoisko kiermaszo-
we, gdzie można było zakupić 
ozdoby, stroiki, kartki i inne rę-
kodzieła stworzone przez pra-
cowników świetlicy i  ich pod-
opiecznych. Dochód ze sprze-
daży przeznaczony jest w  ca-
łości na wyposażenie świetlicy 
szkolnej. Kolejny „jedynkowy” 
piknik można uznać za bardzo 
udany. Współorganizatorem 
imprezy było PSPiA „Klanza”.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Rodzinny Piknik 
Bożonarodzeniowy
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W  ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego, na Mszy św. o  godz. 
18.00 w  kościele p.w. św. Ap. Piotra i  Pawła została poświęco-
na figura i odprawione pierwsze Nabożeństwo do św. Rity. Na-
bożeństwo zgromadziło wielu Parafian, ale też Gości z naszego 
miasta i  okolicy, którym bliska jest Święta „od spraw niemożli-
wych” i „beznadziejnych”. 

W  kazaniu ks. proboszcz 
Ryszard Trzósło powiedział: 
„Święta Rita pomaga w kryzy-
sach rodzinnych, godzi skłóco-
nych, do niej uciekają się cho-
rzy na nowotwory, uzależnieni 
od alkoholu czy narkotyków”.

Była kobietą, która realizo-
wała w  swoim życiu powoła-
nie żony i  matki, wdowy, sio-
stry zakonnej i  mistyczki. Ca-

łe jej życie było przepełnio-
ne cierpieniem duchowym i fi-
zycznym, a  stygmat ciernia na 
czole Świętej był znakiem cał-
kowitego zjednoczenia z  krzy-
żem i cierpieniem Chrystusa.

Siostry Augustianki z  Ca-
sci mówią, „że, gdy wydarzy 
się cud za jej przyczyną, nawet 
bardzo daleko od Casci, kapli-
ca, w której spoczywa nienaru-

szone ciało Świętej, napełnia się 
zapachem róż”.

Po Komunii św. Celebrans 
poświęcił figurę Świętej i  po-
błogosławił przyniesione róże, 
które są przypomnieniem cu-
du, który wydarzył się w  ży-
ciu św. Rity na pocieszenie za 
piętnaście lat noszenia stygma-
tu ciernia, poprzez który jed-
noczyła się ze zbawczą męką 
Chrystusa. Róże te mają przy-
nosić nadzieję, siłę, zdrowie, 
radość i pokój w naśladowaniu 
cnót św. Rity. 

Ostatnim akcentem Nabo-
żeństwa była modlitwa za przy-

czyną św. Rity i odczytanie po-
nad 70 próśb do Świętej.

Serdecznie zapraszamy 
na kolejne Nabożeństwo do 
św. Rity, które odprawimy 22 
grudnia o godz. 18.00. W tym 
dniu wprowadzimy uroczyście 
do naszego kościoła, otrzyma-
ne od Sióstr Augustianek z Ca-
sci, relikwie św. Rity.

Relikwiarz św. Rity jest 
w  formie krzyża opleciony 
krzewem róży, srebrzony i  pa-
tynowany i został ufundowany 
przez rodzinę z naszej parafii.

Niech za wstawiennictwem 
św. Rity w  Roku Miłosierdzia, 
rozpoczętym 8 XII br. przez 
Papieża Franciszka, każdy do-
tknie miłosiernej dłoni Ojca 
i doświadczy Jego Miłości. 

Ks. Ryszard Trzósło  
Proboszcz Parafii

W kończącym się roku kalendarzowym po raz kolejny będziemy 
przeżywać uroczystość Bożego Narodzenia. Jeszcze raz zosta-
nie odczytana Ewangelia o narodzinach Bożego Syna, o drodze 
Świętej Rodziny z  Nazaretu do Betlejem – miasta Dawidowego 
(Józef pochodził z rodu Dawida), aby wypełnić obowiązek spisu 
ludności zarządzony przez Rzymian. 

Tak jak zawsze będziemy 
dziwić się mieszkańcom Betle-
jem, którzy nie mieli miejsca 
w swoich domach, aby ugościć 
brzemienną Maryję i  Józefa 
pod swoim dachem. „A  kiedy 
przyszedł na Maryję czas roz-
wiązania, porodziła syna, owi-
nęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w  gospodzie.” Ta pro-
stota i ubóstwo narodzin Boże-
go Syna ma nam mówić o Bo-
gu, który z miłości do człowie-
ka zesłał Swojego Syna. 

Bóg nie „wystraszył” się wa-
runków niegodnych człowieka 
na miejscu swojego narodzenia; 
pasterska grota, słoma i  siano, 
będące blisko zwierzęta, Świę-
ta Rodzina i  prości pasterze, 
którzy przychodzą adorować 
Boże Dziecię to najprawdziw-
sza sceneria narodzenia Jezusa 
Chrystusa. Pomimo tych nie-
zwykłych warunków Bóg Oj-
ciec dochowuje obietnicy i daje 
swojego Syna jako Odkupicie-
la dla każdego człowieka. Be-
tlejemska stajnia i okoliczności 

narodzin Jezusa Chrystusa są 
orędziem dla wszystkich ludzi 
wszystkich czasów, że Bóg za-
mieszkał między nami, że stał 
się „Emmanuelem – Bogiem 
z  nami”, który przynosi nam 
odkupienie i zbawienie.

W  atmosferze wiary wraz 
z  najbliższymi zasiądziemy do 
wigilijnych stołów, będziemy 
modlitwą zaczynać Wiecze-
rzę Wigilijną i  wsłuchiwać się 
w dobrze znany nam fragment 
Ewangelii, mówiący o narodzi-
nach Bożego Syna. Naszą goto-
wość i oczekiwanie na przyjście 
Mesjasza wyrazimy poprzez 
zwyczaj dodatkowego nakry-
cia na stole. Podzielimy się po-
święconym opłatkiem, składa-
jąc sobie życzenia bożonaro-

dzeniowe. Ten piękny zwyczaj 
jest znakiem jedności wszyst-
kich uczestników Wieczerzy 
Wigilijnej ze wspólnotą Ko-
ścioła i wyraża gotowość na po-
święcenie się i  służbę bliźnim. 
To szczególny zwyczaj, który 
łączy nawet najbardziej poróż-
nionych i  zapowiada Chrystu-
sa, który jest dla nas pokarmem 
Eucharystycznym.

Spożywane potrawy wigi-
lijne będą nam przypominać 
o tej Wielkiej i Niezwykłej Uro-
czystości, jaką jest Boże Naro-
dzenie. Atmosfera Świąt Bo-
żego Narodzenia i  kończące-
go się roku kalendarzowego 
będzie okazją do wspomnień. 
To pierwsze Boże Narodzenie 
i Pasterka bez tych, których ko-
chaliśmy, a  „którzy odeszli do 
domu Ojca”, bez naszych bli-
skich zmarłych. Nowonaro-
dzony Chrystus przynosi zba-
wienie i  świętość dla wszyst-
kich, a droga do świętości roz-
poczyna się w  dniu naszego 

chrztu.
Papież Franciszek 8 XII 

w  Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP otworzył Świę-
te Drzwi w  bazylice św. Piotra 
w  Rzymie, a  tym samym uro-
czyście rozpoczął Święty Rok 
Miłosierdzia pod hasłem „Mi-
łosierni jak Ojciec”. Ojciec Świę-
ty pragnie, aby Jubileusz był ży-
wym doświadczeniem bliskości 
Boga, aby wiara każdego wie-
rzącego umocniła się, a tym sa-
mym świadectwo stawało się 
coraz bardziej skuteczne.

Niech Święta Bożego Na-
rodzenia i  kolejne przeżywa-
nie Tajemnicy Wcielenia Bo-
żego Syna, rozpoczęty Rok Mi-
łosierdzia i  nasze przygotowa-
nie do Jubileuszu 1050 rocznicy 
chrztu Polski będzie osobistym 
doświadczeniem Boga, który 
najpełniej objawił człowieko-
wi swoją miłość i  miłosierdzie 
poprzez Swojego Syna Jezusa 
Chrystusa.
Ks. Ryszard Trzósło – proboszcz

Boże Narodzenie 
i kończący się rok...

Uroczyste wprowadzenie relikwii - 22 grudnia
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Dziesięciolecie istnienia chó-
ru parafialnego to doskona-
ła okazja do podsumowania 
działalności. Jak minęły Pań-
stwu te lata?

Gdy wykonuje się to, co sta-
nowi naszą pasję, wtedy czas 
mija bardzo szybko. Niepo-
strzeżenie właśnie kończymy 
dziesiąty rok istnienia nasze-
go chóru. Jesteśmy chórem nie-
wielkim i nasza działalność za-
myka się w zasadzie w obrębie 
parafii. Należą do niego osoby, 
które łączy wspólne zamiłowa-
nie do śpiewu i muzyki kościel-
nej. Myślę, że dużym sukcesem 
jest już samo utrzymanie się 
przez dziesięć lat zespołu zło-
żonego z  ludzi z  pasją - ama-
torów śpiewu oraz to, że nasza 
działalność spotyka się z  po-
wszechną akceptacją. Wiele ra-
zy usłyszeliśmy ciepłe słowa od 
naszych parafian, którym nasz 
śpiew pomaga w  duchowym 
przeżywaniu liturgii. Myślę, że 
przez naszą działalność przy-
czyniliśmy się w pewnym stop-
niu do wzbogacenia życia reli-
gijnego naszej parafii.
Skąd pomysł, aby stworzyć 
chór parafialny?

Ze śpiewem chóralnym ze-
tknąłem się w  szkole zawodo-
wej, gdzie śpiewałem w  szkol-

nym zespole ludowym. Póź-
niej grałem na trąbce w orkie-
strze zakładowej Elektrowni 
Turów. Muzyką liturgiczną za-
interesowałem się w  1998 ro-
ku, gdy ówczesny wikary pa-
rafii Św. Ap. Piotra i Pawła, ks. 
Marek Gałuszka, widząc moje 
zainteresowanie muzyką, na-
mówił mnie, żebym wstąpił do 
Metropolitalnego Studium Or-
ganistowskiego we Wrocławiu, 
gdzie kształci się muzyków dla 
potrzeb Kościoła. Okres nauki 
w studium był dla mnie bardzo 
cenny, ponieważ dał mi możli-
wość uzyskania wykształcenia 
muzycznego na poziomie śred-
niej szkoły muzycznej, obejmu-
jącego oprócz gry na instru-
mencie, także śpiew i  podsta-
wy dyrygowania. Zdobyłem 
również wiedzę na temat litur-
gii i  muzyki liturgicznej Ko-
ścioła Katolickiego. Przez 5 lat 
śpiewałem w  tamtejszym chó-
rze szkolnym. Od tego czasu 
chóralny śpiew liturgiczny stał 
się moją pasją. Oczywiście, aby 
móc realizować taką pasję mu-
si istnieć chór czy schola litur-
giczna. W dużym mieście nie-
trudno znaleźć jakiś zespół, do 
którego można się przyłączyć. 
Natomiast w  warunkach mia-
steczka, takiego jak Bogaty-

nia, nie pozostaje nic innego, 
jak samemu go założyć. Mu-
szę przyznać, że po ukończe-
niu studium taka myśl chodzi-
ła mi po głowie, ale, zanim zdą-
żyłem ją zrealizować, pojawił 
się w  naszej parafii organista 
Konrad Wyrwał, który jest bar-
dzo utalentowanym muzykiem 
i  również fascynatem śpiewu 
liturgicznego. To właśnie z  je-
go inicjatywy w 2005 roku po-
wstał w naszej parafii chór, któ-
ry dnia 25 listopada 2005 ro-
ku na zakończenie Parafial-
nych Misji Miłosierdzia został 
uroczyście erygowany i wpisa-
ny do ksiąg parafialnych przez 
księdza proboszcza Kazimierza 
Pracownika.
Jak to się stało, że opiekuje się 
pan chórem?

Od początku działalności 
zespołu, ze względu na moje 
umiejętności i  doświadczenie, 
pomagałem w  prowadzeniu 
prób i przygotowywaniu reper-
tuaru, a  później pełniłem rolę 
dyrygenta podczas występów 
i  w  czasie liturgii. Po odejściu 
Konrada Wyrwała z naszej pa-
rafii przejąłem obowiązki pro-
wadzącego - dyrygenta i konty-
nuuję do dziś zapoczątkowaną 
przez niego pracę.
Ilu macie członków? Kiedy od-
bywają się próby?

Nasz chór nigdy nie był du-
żym zespołem. Zaczęło się od 
kilku osób, później rozrósł się 
on do kilkunastu. Jak to zwy-
kle bywa, osoby do nas przy-
chodziły i  odchodziły. W  cią-
gu dziesięciu lat działalności 
w  chórze śpiewało ponad 30 
osób, w  różnym wieku – za-
równo dorosłych, jak i  mło-
dzieży. Zespół nasz liczy obec-
nie 10 osób, w tym kilkoro naj-
bardziej wiernych chórzystów, 
którzy śpiewają od samego po-
czątku. Próby chóru odbywa-
ją się raz w  tygodniu, w  środy 
o godz. 18.00 w salce domu pa-
rafialnego. Każda próba trwa 
około dwóch godzin. Po po-
wodzi, gdy nasza plebania słu-
żyła za magazyn darów oraz 
podczas remontu pomiesz-
czeń, próby chóru odbywały się 
w szkole górniczej.
Chór parafialny to nie tylko 
śpiew i  próby, jest jeszcze du-
chowa strona tej działalności?

Myślę, że śpiew w  chórze 
parafialnym traktowany jako 

służba z pewnością stanowi dla 
jego członków źródło pogłębie-
nia wiary. Jest także okazją do 
poszerzenia wiedzy z  zakresu 
muzyki i liturgii. Poza tym ma-
my swojego opiekuna ducho-
wego – wyznaczonego przez 
proboszcza księdza wikariu-
sza. Spotykamy się poza wystę-
pami na spotkaniach towarzy-
skich, jeździmy na zjazdy chó-
rów, stanowimy wspólnotę pa-
rafialną.
Jakimi osiągnięciami możecie 
się pochwalić? Czy jakieś wy-
darzenia utkwiły szczególnie 
w pamięci?

Chociaż jesteśmy chórem 
typowo parafialnym, to w  cią-
gu dziesięciu lat udało nam się 
wiele razy wystąpić poza mu-
rami naszego kościoła. Kilka 
razy braliśmy udział w  Zjeź-
dzie Chórów Diecezji Legnic-
kiej. W  2007 roku mieliśmy 
tam okazję zaprezentować się 
w  sali koncertowej Legnickie-
go Centrum Kultury. Było to 
dla nas duże przeżycie, ponie-
waż był to nasz pierwszy udział 
w  tej imprezie. Naszemu wy-
stępowi przysłuchiwała się pa-
ni dr hab. Marta Kierska-Wit-
czak, profesor Akademii Mu-
zycznej we Wrocławiu, któ-
ra w  czasie legnickiego zjazdu 
prowadziła warsztaty chóralne. 
Po występie usłyszeliśmy od 
niej słowa pochwały i  zachę-
ty do dalszej pracy. W 2010 ro-
ku uczestniczyliśmy w  Diece-
zjalnym Koncercie Kolęd Chó-
rów Diecezji Legnickiej w Suli-
kowie. Wystąpiło w  nim kilka 
chórów z  naszej diecezji. Pre-
zentacje chórów były nagrywa-
ne i wydane na płycie, która zo-
stała sprzedana na cele chary-
tatywne. Osobiście bardzo mi-
ło wspominam coroczny udział 

w  listopadowych koncertach 
z okazji wspomnienia patronki 
muzyki kościelnej Świętej Ce-
cylii oraz w Dekanalnych Kon-
certach Kolęd organizowanych 
w naszym kościele, które przy-
gotowywaliśmy kiedyś wspól-
nie z parafialną Scholą Dziecię-
co - Młodzieżową. Ciekawym 
doświadczeniem było również 
nagranie dwóch kolęd na płytę 
„Bogatyńska Kolęda”.
Co można powiedzieć o  Wa-
szym repertuarze?

Nasz repertuar stanowi 
w  zasadzie wyłącznie muzy-
ka liturgiczna. W  ciągu dzie-
sięciu lat działalności udało 
nam się opracować sporą ilość 
pieśni i  śpiewów na wszyst-
kie okresy roku liturgiczne-
go. W  repertuarze mamy wie-
le kolęd i pastorałek. W Wielki 
Piątek wykonujemy śpiew Pa-
sji wg Świętego Jana. Służymy 
śpiewem podczas liturgii waż-
niejszych świąt i  uroczystości 
oraz w  miarę możliwości na 
Mszy świętej w każdą niedzielę 
o  godz. 12.00. Jesteśmy zapra-
szani również do okolicznych 
parafii, gdzie śpiewamy pod-
czas różnych uroczystości. 
Czy jesteście otwarci na no-
wych chórzystów?

Oczywiście, ponieważ 
chcielibyśmy w  dalszym cią-
gu się rozwijać, a także rozsze-
rzać skład o nowych członków, 
zwłaszcza panów. Korzystając 
z łamów biuletynu „Bogatynia” 
serdecznie zapraszamy wszyst-
kich miłośników śpiewu, któ-
rzy razem z nami chcieliby roz-
wijać swoje zainteresowania, 
spędzić czas w miłym towarzy-
stwie oraz przez śpiew w  chó-
rze pogłębiać swoją wiarę.
Dziękuję za rozmowę

Rozmowa z Panem Wojciechem Adamczewskim  
– dyrygentem i opiekunem chóru parafialnego 
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„Kutia wigilijna”
Boże Narodzenie tuż tuż… 

Z  tej okazji Pani Izabela Wie-
czorek poleca Państwu kutię 
wigilijną. Jest to potrawa wcho-
dząca w  skład wieczerzy wi-
gilijnej pochodząca z  dawnej 
kuchni kresowej. Pszenica, nie-
bieski mak, miód i  orzechy to 
mieszanka, której żaden do-
mownik nie będzie w stanie się 
oprzeć! 

Wykonanie: Pszenicę wy-

płucz, namocz w  zimnej wo-
dzie na noc (lub co najmniej 
na 6 godzin), aby zmiękła. Na-
stępnego dnia zalej wrzątkiem 
(co najmniej 2 litry, bo inaczej 
pszenica się przypali) i  gotuj 
około 1 godziny pod przykry-
ciem na małym ogniu. Ziar-
na powinny być miękkie. Ugo-
towaną pszenicę odcedź i  wy-
studź. Równocześnie możesz 
zajmować się makiem i  baka-
liami, bo także wymagają mo-

czenia. Mak wypłucz i  zalej 
wrzącą wodą, raz zagotuj. Od-
staw na kilka godzin. Odcedzo-
ny i odsączony mak należy ze-
mleć 2-3 razy w  maszynce do 
mięsa z  użyciem sitka o  drob-
nych oczkach. Rodzynki wy-
płucz i  zalej ciepłą wodą. Od-
staw na 20 minut. Potem do-
kładnie odsącz. Orzechy lek-
ko podpraż w  piekarniku, na-
stępnie posiekaj. Migdały sparz 
wrzątkiem i  obierz ze skórki. 
Posiekaj. Jeżeli dodajesz dak-
tyle i figi, pokrój je w paseczki. 
Laskę wanilii rozetnij wzdłuż 
i  czubkiem noża wybierz zia-
renka. Teraz wymieszaj wszyst-
kie składniki, przełóż masę do 
salaterki, przykryj i odstaw do 
lodówki. Zaleca się wykonanie 
potrawy na 2 dni przed wiecze-
rzą wigilijną. Smacznego i We-
sołych Świąt!
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Kino KADR
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl

Bogatynia
od kuchni

104.8 FM
www.artradio.pl

104.8 FMradio Bogatynia

napisy, dubbing, 2D i 3D

Fotozagadka
W  cyklu Fotozagadka Redakcja Biuletynu „Bogatynia” proponu-
je czytelnikom zabawę sprawdzającą znajomość Bogatyni i okolic. 
Wszystkich, którzy rozpoznają obiekt na zdjęciu i znają jego loka-
lizację zachęcamy do przesłania odpowiedzi na adres: konkurs@
bogatynia.pl W nadsyłanych odpowiedziach prosimy o podanie 
imienia i nazwiska.

Poprzednia fotoza-
gadka przedstawia-
ła płaskorzeźbę zdo-
biącą grobowiec na 
cmentarzu przy koście-
le św. Ap. Piotra i Paw-
ła w  Bogatyni. Jako 
pierwsza prawidłową 
odpowiedź nadesłał 
pan Zbigniew Szklarek. 
Gratulujemy i  zapra-
szamy po odbiór na-
grody (budynek głów-
ny UMiG, pok. 3).

Składniki: 1 szklanka psze-
nicy (bez łusek), 1 szklanka 
maku niebieskiego, ½ szklan-
ki płynnego miodu, 10 dag 
orzechów włoskich, 5 dag ro-
dzynek, 1 laska wanilii, 2 łyż-
ki słodkiej śmietanki do pola-
nia, inne bakalie (np. sparzone 
i obrane migdały, daktyle, figi)

Poniedziałek
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik

08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 

Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński

12:05 - „Wehikuł Czasu” - Jarek Żelazo

13:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” - Wal-

dek Babarowski

20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak

20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę Serwis Informacyjny

Wtorek
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik

08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 

Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński

12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” - Wal-

dek Babarowski

19:05 - „Muzycznie, historycznie i okolicz-

nie” - Agnieszka Salata-Niemiec

20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak

20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę Serwis Informacyjny

Środa
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik

08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 

Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński

12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

16:05 - „Podsumowanie Sportowe” - Ma-

ciej Czyżewski, Sławomir Ski-

ba i Damian Sosnowski

17:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” - Wal-
dek Babarowski

18:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

19:05 - „Czytam dla was...”- Ola Dobrowolska

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

21:05 - „A-Friko” - Grzegorz Dusza

22:05 - „Muzyczne szepty” - Anna Capriss

24:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę Serwis Informacyjny

Czwartek
07:05 - „No to Gramy” Muzyczny Budzik

08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 
Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński

12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

15:05 - „Głos Młodzieży” - Damian Sosnowski

16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem” - Wal-
dek Babarowski

18:30 - „Czwartek w Eterze” - Stowarzy-
szenie Razem Dla Bogatyni

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

20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę Serwis Informacyjny

Piątek
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik

08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, 
Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński

12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

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

21:05 - „ArtRadiowa Lista Przebo-
jów” - Sławomir Legeżyński

23:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę Serwis Informacyjny

Sobota
06:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny

10:10 - „Głos Młodzieży” - Damian So-
snowski (powtórka)

11:10 - „Rozmowy Zdrowiem Dyktowa-
ne” - Dorota Bojakowska

12:30 - „Czwartek w Eterze” - Stowarzysze-
nie Razem Dla Bogatyni (powtórka)

14:15 - „Muzyka Pogranicza”

15:10 - „Czytam dla was” - Aleksan-
dra Dobrowolska(powtórka)

17:10 - „Tu byłem...”- Grzegorz Żak

19:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

20:10 - „#Plotka” - Iza Wieczorek

21:30 - „ArtRadio Mix Night” = Ma-
teusz Wojciechowski

22:40 - „No to Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę Podsumowanie Tygodnia

Niedziela
06:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny

09:10 - „Rozmowy Zdrowiem Dyktowane” - 
Dorota Bojakowska (powtórka)

10:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny

10:30 - Msza Święta z Kościoła Parafi Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego

12:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

13:10 - „Muzyczny kosmos czyli Wojna Domowa” - 
Iwona Majewska i Mateusz Połoczański

15.00 - „Jedno Radio Trzy Języ-
ki” - Wojtek Kulawski

16:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

19:10 - „ArtRadiowa Lista Przebojów” - Sła-
womir Legeżyński(powtórka)

21:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop

Co godzinę Podsumowanie Tygodnia

W  siódmej części „Gwiezd-
nych Wojen”, zatytułowanej 
„Przebudzenie mocy”, do swo-
ich ról powrócą Harrison Ford, 
Carrie Fisher, Mark Hamill, 
Anthony Daniels, Peter May-
hew, Kenny Baker i  Warwick 
Davis. Ponadto na ekranie po-
jawią się John Boyega, Adam 
Driver, Oscar Isaac, Andy Ser-
kis, Domhnall Gleeson i  Max 
von Sydow.   Akcja filmu roz-
grywa się około 30 lat po wy-
darzeniach z  „Powrotu Jedi” 
i koncentruje się na losach trój-
ki nowych głównych bohate-
rów. Już 18 grudnia przyjdź 
do Kina Kadr 3D i przeżyj ko-
smiczną przygodę! Pierwszy 

seans już o godzinie 00.01! Za-
praszamy i  niech moc będzie 
z wami!

Produkcja: USA, Wielka Brytania
gatunek: przygodowy, sci-fi
data:

Ceny biletów: 15,00 z³ normalny, 13,00 z³ 
ulgowy, 4,00 z³ okulary do seansów 3D.

                       18.12 - godz. 00.01 (3D, napisy)
18.12 - godz. 17.00 (3D, dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy) 
19.12 - godz. 17.00 (3D, dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
20.12 - godz. 17.00 (2D, dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
21.12 - godz. 17.00 (2D, dubbing), godz. 19.30 (2D, napisy)
22.12 - godz. 17.00 (2D, napisy),    godz. 19.30 (3D, napisy)
23.12 - godz. 17.00 (2D, dubbing), godz. 19.30 (3D, dubbing)
27.12 - godz. 17.00 (3D, dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy) 
28.12 - godz. 17.00 (3D, dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
29.12 - godz. 17.00 (2D, dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
30.12 - godz. 17.00 (2D, dubbing), godz. 19.30 (3D, dubbing)
02.01 - godz. 17.00 (2D, napisy),    godz. 19.30 (3D, napisy)
04.01 - godz. 17.00 (2D, dubbing), godz. 19.30 (3D, dubbing)
05.01 - godz. 17.00 (2D, napisy),    godz. 19.30 (3D, napisy)
07.01 - godz. 17.00 (2D, dubbing), godz. 19.30 (3D, dubbing)  

Premier a!
„Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”
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