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W numerze:

70lat

Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej

OSP Kopaczów

Bogatyńscy samorządowcy
gościli w Elektrowni Turów,
gdzie rozmawiali o współpracy
z zakładami przemysłowymi.

str. 3

15 lat działalności

Podsumowanie
piętnastoletniej działalności
Międzynarodowego
Parlamentu Dziecięco –
Młodzieżowego „Nysa”.

str. 6

Quiz wiedzy
o Bogatyni

Dzień Dziecka
w Biuletynie „Bogatynia”.
Rozwiąż Quiz i zawalcz
o fantastyczne nagrody!

str. 10

Obecnie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopaczowie
służy 31 czynnych strażaków-ochotników. Prezesem
jednostki jest Michał Kotik, natomiast funkcję naczelnika
sprawuje Zbigniew Pietrzak.

str. 9

Fot. Piotr Grenda

Jedyny taki Bieg
w Polsce

Piękna, słoneczna pogoda,
wielkie sportowe emocje
i ponad 200 uczestników!

str. 14

Poniedziałek
yy 15.00 – 16.00
Jerzy Wiśniewski
yy 16.00 – 17.00
Krystyna Gnacy
Jarosław Woźnicki
yy 16.30 – 17.00
Robert Flak

Wtorek
yy 13.30 – 14.30
Dorota Bojakowska
Filip Barbachowski
yy 14.00 – 15.00
Artur Siwak
Krzysztof Peremicki
yy 15.00 – 16.00
Zygmunt Kostecki
Katarzyna Piestrzyńska-Fudali

Środa
yy 14.30 – 15.30
Eugeniusz Kubica
yy 15.00 – 15.30
Piotr Kawecki
Michał Kubica
yy 15.00 – 16.00
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek

Otwarcie Biura
Senatorsko-Poselskiego
Wyjątkowe i niecodzienne wydarzenie miało miejsce w poniedziałkowe popołudnie, 16 maja, na terenie byłego dworca PKS.
W obecności samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji gminnych oraz mieszkańców Bogatyni odbyło się otwarcie pierwszego w naszym mieście Biura Senatorsko-Poselskiego
parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.
Uroczystego otwarcia doko- wami, z którymi my, jako parnał Senator RP Rafał Ślusarz, lamentarzyści, możemy soktóry, przecinając wstęgę, za- bie poradzić. Jak pokazuje doprosił wszystkich do drugiego świadczenie, ludzie bardzo częna terenie okręgu wyborcze- sto szukają pomocy w Biurach
go Biura Senatorsko Poselskie- Parlamentarnych i ja również
go. Senator w swoim wystąpie- w ramach swoich możliwości
niu podziękował za zaufanie, będę starał się takiej pomocy
jakim obdarzyli Go wyborcy udzielać. Należy zauważyć, iż
i mówił, że Bogatynia jest na- aktywność lokalna parlamenturalnym wyborem, jeśli cho- tarzystów opiera się właśnie na
dzi o Biuro parlamentarzystów takich biurach, dlatego spełPrawa i Sprawiedliwości.
niają one tak ważną rolę. NieJak mówił pan Senator: bawem zostaną również do„Drzwi biura są otwarte dla precyzowane sprawy związane
każdego. To jest nasza rola, że- z godzinami i dniami otwarcia
by odpowiedzieć na pytanie, biura. Ale już dziś zapraszam
czy sprawy zgłaszane przez wszystkich mieszkańców Miamieszkańców gmin są spra- sta i Gminy Bogatynia.

Senator Ślusarz otwierając bogatyńskie biuro podziękował Burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczowi za pomoc w przygotowaniu biura
oraz wyborcom, którzy obdarzyli parlamentarzystów Prawa
i Sprawiedliwości wielkim kredytem zaufania.
Mimo niesprzyjającej, deszczowej aury uroczystość zgromadziła mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia, wśród
których byli zarówno samorządowcy, z Burmistrzem Andrzejem Grzmielewiczem oraz
Przewodniczącą Rady Miejskiej Dorotą Bojakowską na
czele, jak i przedstawiciele stowarzyszeń i przedsiębiorstw
z terenu gminy.
Gospodarzami bogatyńskiego biura są parlamentarzyści
Prawa i Sprawiedliwości.

Fot. UMiG Bogatynia

VII kadencji Rady
Miejskiej w Bogatyni

Bliżej ludzi

Fot. UMiG Bogatynia

Dyżury
radnych

yy 14.00 – 15.00
Tomasz Wieliczko

Piątek

Fot. UMiG Bogatynia

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

Fot. UMiG Bogatynia

yy 12.00 – 13.00
Ryszard Morawski
yy 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
Fot. UMiG Bogatynia

Andrzej Grzmielewicz
Zastępca Burmistrza ds. Polityki
Regionalnej Monika Oleksak
w każdy poniedziałek w godz.
15.00 – 17.00 w budynku przy ul.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

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.
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Bogatynia, ul. II Armii WP 14
tel. 75 77 25 291
tel. 75 77 25 292
tel. 75 77 25 293

yy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel. 75 77 25 293,
yy Zajęcia
grupowe
edukacyjno-wspierające dla osób uzależnionych wtorek - od godz. 18:00, czwartek
- od godz. 16:00,
yy Zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób współuzależnionych
1-3 środa miesiąca - od godz. 16:00,
yy Punkt Interwencji Kryzysowej ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poniedziałek - godz. 14:00-19:00, wtorek - godz.12:00-15:30, tel. 75 77 25 293,

yy Grupa Edukacyjno-Wspierająca dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie wtorek godz. 16:00-18:00, tel. 75 77 25 293,
yy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
posiedzenia Zespołu zgodnie z zapotrzebowaniem, tel. 75 77 25 293,
yy Konsultacje psychologiczne dla
klientów Ośrodka wtorek - od godz.
18:00, tel. 75 77 25 291,
yy Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel.
75 77 25 293,

w w w.bogat ynia.pl

yy Grupy wsparcia dla osób uzależnionych piątek - godz. 18.00,
yy Trening Zastępowania Agresji poniedziałek - godz. 16.00,
yy Grupa AA czwartek - godz. 18:00,
yy Konsultacje oraz zajęcia grupowe
edukacyjno-wspierające dla osób
mających problemy z zażywaniem
środków psychoaktywnych poniedziałek od godz. 15:00 do 16:00, oraz od
19:00 do 20:30,
yy Trening zachowań konstruktywnych dla osób uzależnionych środa –
godz. 15:00.

Apel i stanowisko Samorządu

Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej w Elektrowni
Bogatynia dotyczące kontynuacji oraz rozszerzenia współpracy z Elektrownią Turów
oraz Apel Samorządu Bogatyni w sprawie współpracy Elektrowni Turów oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, dotyczącej uciepłownienia gminy Bogatynia. Zarówno
stanowisko, jak i apel zostały
podjęte jednogłośnie.
Na zakończenie Dyrektor
Piotr Frąszczak zaprosił Samorządowców oraz wszystkich
gości na wycieczkę po Elektrowni Turów.

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. UMiG Bogatynia

34. sesja VII Kadencji Bogatyńskiego Samorządu odbyła się
w niecodziennym miejscu. Na zaproszenie Dyrektora Piotra
Frąszczaka bogatyńscy samorządowcy gościli w Elektrowni Turów. Radni rozmawiali o współpracy z zakładami przemysłowymi, jakimi są Kopalnia i Elektrownia oraz wysłuchali ciekawych
prezentacji dotyczących ochrony środowiska czy też budowy nowego bloku energetycznego.
Sesja rozpoczęła się od wy- tacje tematyczne przedstawiastąpień Dyrektora Piotra Frąsz- ne przez pracowników Elekczaka oraz Burmistrza Miasta trowni Turów. Pierwsza, bari Gminy Bogatynia Andrze- dzo obszerna dotyczyła Ochroja Grzmielewicza. Głos zabrał ny Środowiska, druga natorównież honorowy gość uro- miast budowy nowego bloku
czystej sesji, Senator RP Rafał energetycznego.
Na sesji radni podjęli rówŚlusarz.
Następnie odbyły się prezen- nież Stanowisko Samorządu

w w w.bogat ynia.pl

Nr 4 (74) maj 2016

3

Fot. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Fot. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Fot. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

W sobotę 14 maja na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr
1 odbył się charytatywny festyn z maratonem zumby dla dzieci
i dla dorosłych.
Od godziny 15.00 moż- bawiły się dzieci i młodzież,
na było uczestniczyć w licz- natomiast od godziny 17.00 do
nych atrakcjach, m.in. prze- 20.00 trwał maraton zumby
jażdżkach konnych, zawodach dla dorosłych. Całość poprostrong man, skorzystać z usług wadzili wykwalifikowani inkosmetycznych,
skosztować struktorzy z całego wojewódzdomowych wypieków oraz twa. W przerwie zaprezentouzupełnić kalorie watą i po- wały się dzieci z sekcji taneczpcornem, a także wziąć udział nej BOK oraz nasze szkolne
w loterii fantowej. Od godziny maluszki. Dodatkową atrakcją
16.00 w zumbowych rytmach były zajęcia salsation z profe-

Fot. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Maraton zumby
w „Jedynce”

sjonalną trenerką. Podczas maratonu odbyła się wielka loteria
biletowa z atrakcyjnymi nagrodami. Środki zebrane podczas
imprezy zasilą konto Rady Rodziców i przeznaczone będą na
prace remontowe w sali gimnastycznej.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji imprezy, całej Radzie Rodziców i rodzicom z poszczególnych klas oraz nauczycielom, a także instytucjom,
firmom, stowarzyszeniom, instruktorom i osobom prywatnym za wsparcie naszych działań. Wszystkim za wszystko
dziękujemy!

Fot. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Aktywnie na szczytny cel

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Międzynarodowy
Konkurs Recytatorski
160 lat temu Henri Frederic Amiel, szwajcarski pisarz i filozof
stwierdził, że „Talent - to robić z łatwością to, co jest trudne dla
innych.” Te słowa dobrze znają nauczyciele z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, bowiem od lat wspierają
artystyczne i sportowe uzdolnienia swoich uczniów, pomagają w rozwijaniu ich naukowych zainteresowań i aspiracji. Dzięki
temu uczniowie poszerzają wiedzę, odnosząc znaczące sukcesy
na konkursach, zawodach i przeglądach organizowanych w całej Polsce.
Wielu uważa zatem, że nad- wa... W związku z tym Zespół
szedł moment, aby przekroczyć Szkół z Oddziałami Integracyjkolejne granice, by podzielić nymi w Bogatyni organizuje
się zainteresowaniami z inny- Międzynarodowy Konkurs Remi, by szukać ciekawych inspi- cytatorski.
Konkurs ma charakter
racji. Czas, by zdobyć nowe doświadczenia, pochwalić się, na- otwarty, skierowany jest do
uczyć, poznać, odkryć... Czas, uczniów szkół podstawowych
by przeżyć niezwykłe chwile i gimnazjów, którzy tajniki rewśród miłośników żywego sło- cytacji poznają samodziel-

4

Nr 4 (74) maj 2016

nie lub pod okiem nauczycieli
i profesjonalnych instruktorów.
ZSzOI w Bogatyni zaprasza na pierwszą edycję Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie
się 14 czerwca w Bogatyńskim
Ośrodku Kultury. Honorowy
patronat nad Konkursem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia pan Andrzej Grzmielewicz. Celem Konkursu jest
skłonienie uczniów do niecodziennej rozmowy językiem
poezji, szukania własnej osobistej interpretacji wybranych
i ukochanych utworów.
Recytatorów,
posługujących się różnymi językami po-

łączy piękno liryki, zjednoczy
ton głosu, sztuka żywego słowa
i artystyczny kunszt.
Nad przebiegiem uczniowskich zmagań będzie czuwać
komisja konkursowa, która
wyłoni zwycięzców, biorąc pod
uwagę m.in.: dobór tekstu i jego interpretację, kulturę słowa
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Za najciekawsze, najbardziej oryginalne i poruszające interpretacje utworów recytatorzy zostaną uhonorowani nagrodami przygotowanymi

w w w.bogat ynia.pl

i ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja
Grzmielewicza.
Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
i przesłanie Karty Zgłoszenia
pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem na adres organizatorów. Karty do pobrania
na stronie internetowej szkoły
oraz na www.bogatynia.pl. Należy je przesłać do 09.06.2016
roku.
Organizatorzy Konkursu

Razem od ponad pół wieku

Złote Gody

Fot. UMiG Bogatynia

Złote Gody to święto nie tylko zgodnych małżonków, ale także
ich rodzin i przyjaciół. Para, która wspólnie przeżyła pół wieku,
niezmiennie od lat dzieli się radościami, ale również stawia czoła codziennym trudnościom i troskom. Niewiele jest rzeczy tak
cennych jak złoto, dlatego właśnie święto 50-tej rocznicy pożycia małżeńskiego nazwano Złotymi Godami.
W tym roku jubileusz 50.
12 maja 2016 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bo- rocznicy ślubu obchodzigatyni swoje Złote Gody cele- li również Państwo Helena
browali: Państwo Aleksandra i Brunon Sala.
Złote Gody to czas, kiei Edward Spich, którym decyzją Prezydenta Rzeczpospo- dy małżonkowie odnawialitej Polskiej, medale za dłu- ją, to pierwsze, sakramentalne
goletnie pożycie małżeńskie „Tak”.
Szacownym Jubilatom życzwręczył burmistrz Andrzej
Grzmielewicz.
my dalszych szczęśliwych lat,
Jubilaci przyjęli gratulacje, pełnych zdrowia i spokoju oraz
życzenia, kwiaty oraz dyplomy. pogody ducha i samych radoTradycyjnie wzniesiono toast snych chwil spędzonych w grolampką szampana.
nie najbliższych.

Wielopokoleniowe spotkanie muzyków

Największy zespół
w regionie
13 maja br. po raz pierwszy w historii lokalnych zespołów muzycznych, kilka pokoleń muzyków z Bogatyni, Zgorzelca i okolic
spotkało się w klubie Hoker. Miłośnicy muzyki rozmawiali, wymieniali się doświadczeniami, ale także w miłej i przyjacielskiej
atmosferze, z sentymentem wracali do dawnych lat, wspominając muzyczne historie.
W spotkaniu uczestniczy- brakło członków takich zespoli zarówno muzycy, którzy do łów jak: Sezam, Gong, Krajodziś są aktywni na scenie, jak brazy, Mikrony, Labirynt, X,
i Ci, którzy kilkadziesiąt lat te- RKDC 85, MAGNUM i młodsi:
mu zakładali w Bogatyni pierw- Kramer, Poker, Laguna, Impuls,
sze zespoły i zaczynali swo- New Gong, Zgrana Paka.
Muzycy znani z wesel, feją muzyczną przygodę. Nie za-

stynów czy koncertów po raz
pierwszy spotkali się w tak licznym gronie. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia był
Sylwester Piechurski z zespołu
Poker. Jak zapowiadał organizator, to na pewno nie ostatnie
spotkanie tego typu. Uczestnicy z entuzjazmem wyrażali się
o kolejnych tego typu wydarzeniach, podkreślając, że są one
ważną częścią historii i przywołują muzyczne wspomnienia.

Aktywne seniorki

sem, swoją radością, nostalgią,
wspomnieniami i uśmiechem,
które słychać w każdym nagra1 Białe Żurawie _______________________________________3.26
sł. i muz. Casablanka
nym utworze. To pamiątka dla
2 Czerwonych korali sznur __________________________2.57
bliskich i dowód, że warto być
śląska piosenka ludowa
3 W polu grusza stoi __________________________________2.26
z ludźmi i dla ludzi. Płytka, za
sł. i muz. tradycyjna, J. Błońska - akordeon,
T. Pilipionek - tamburyn
przyczyną „Bogatynianek” tra4 Hawaj ________________________________________________4.03
fiła już do wielu domów, nie
sł. i muz. tradycyjna
5 Ja i Tyo
_________________________________________________3.57
Do niedawna wszystkie zespoły marzyły
wydaniu własnej tylko w kraju, ale również za
śląska piosenka ludowa
płytki, ale tylko nieliczne mogły sobie
na
to
pozwolić. Grupa granicą. Wypada zatem o tym
6 Jadę z Cyganami ____________________________________3.18
sł. i muz. T Waleriańska
kobiet, która od siedmiu lat śpiewała pod kierunkiem pani Jasi głośno powiedzieć - warto ma7 Letni wiatr ___________________________________________3.31
Błońskiej, raczej nie marzyła o płytce. Celem
byłoaranż.
miłemuz.
spęrzyć, bo czasem marzenia się
sł. i muz. zajęć
tradycyjna,
Z Lazanowicz
8 Lipka
zielona ________________________________________3.18
spełniają.
dzanie czasu, sympatyczne towarzystwo
i
śpiewanie,
które
lubią
sł. i muz. tradycyjna, aranż. muz. Z Lazanowicz
Dlatego składamy serdeczne
wszystkie panie.
9 Miłość do cygana ___________________________________3.45
sł. i muz. tradycyjna, aranż. muz. Z Lazanowicz
Jednak profesjonalizm Sze- ich piosenek
sprawia przyjem- podziękowania Panu Andrze10 Nad Brazylią ________________________________________2.22
i muz. tradycyjna,
aranż.
muz.raZ Lazanowicz
fowej grupy przyniósł nadspo- ność sł.wszystkim.
Jakaż
była
jowi Grzmielewiczowi Burmi11 Rodzinny
domsię,
_______________________________________4.03
dziewane efekty i coraz częściej dość,
gdy
okazało
że
mogą
strzowi Miasta i Gminy Bogasł. i muz. D. Holecki
zespół „Bogatynianki” zaczął nagrać
płytęBogatynia
(wcześniej
uczest- tynia za wsparcie w realizacji
12 Nasza
____________________________________1.40
sł. J Błońska, muz. tradycyjna
występować na różnych impre- niczyły
w nagraniu dwóch tele- tego przedsięwzięcia, a także
13 Zgrana paka _________________________________________3.51
sł. i muz.
Blue Party
zach kulturalnych, okoliczno- dysków).
Wzruszenie
na wielu panu Piotrowi Grendzie za pro14 Życie to dar __________________________________________3.44
łzy w oczach jekt okładki oraz panu Arturościowych, a także konkursach twarzach,
sł. i muz.nawet
Kola i Jula
15 Spacer
górachotrzyma___________________________________3.20
się,po kiedy
i przeglądach. Ta dziewięcio- pojawiły
wi Wieczorkowi za realizację
sł. i muz. T. Waleriańska
osobowa grupa pań ma średnią ły 16efekt
nagrańzdrów
w studio
Ar- nagrań. Płyta sprawiła, że zaHej bywaj
____________________________________4.01
sł. i muz. T. Waleriańska
wieku powyżej 70 lat. Bogaty- tRadia
Bogatynia. Dla innych kręciła się łza radości w oczach
Realizacja nagrań: Artur Wieczorek – ArtRadio Bogatynia
wielkiego
- dla
„Bogatynianek”.
nianki to już babcie i prabab- to może nicKonsultacja
muzyczna:
BożenaSeMazowiecka,
Szymon Mazowiecki
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Wszystkie prawa autorskie i prawa producenta do nagranych utworów zastrzeżone.
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tj. uczucia i relacje. Wyjazdy
do St. Marienthal traktowane
są przez uczniów w kategoriach
nagrody za ciężką całoroczną
pracę podczas realizacji innych
projektów Międzynarodowego
Parlamentu „Nysa”. To bowiem
nie tylko czas na realizację kolejnych zadań postawionych
przed nimi, ale przede wszystkim szansa na wspólną zabawę,
nawiązanie nowych relacji i zacieśnienie już istniejących.
Kolejną inicjatywą Parlamentu, a jednocześnie oczkiem
w głowie jego głównego koordynatora – dr.Volkera Beera,
są liczne projekty historyczne połączone wspólnym tytułem „Spór o kopaczowskie pióro”, realizowane właśnie w Kopaczowie. Co roku młodzież
z Polski, Niemiec i Czech zobowiązana jest przygotować to
samo przedstawienie w swoim
języku narodowym. Tematem
przewodnim przedstawień są
spory sądowe. Młodzież wciela się w role sędziego, ławnika,
oskarżonych i świadków. Pokazy teatralne odbywają się przed
najstarszym domem w Kopaczowie; który najprawdopodobniej w przeszłości był budynkiem sądu. Młodzi prezentują swoje przedstawienia również w październiku podczas
Międzynarodowego Odpustu
w Kopaczowie.
Dwa razy do roku odbywają się warsztaty kreatywne
w Domu Młodzieżowym Villa w Zittau. Dużym zainteresowaniem cieszą się wspólne
warsztaty w szkołach w: Bogatyni, Zittau i Hradku organizowane w celu pokazania młodzieży, jak uczą się ich rówieśnicy w innych państwach.
Członkowie MPDM „NYSA” biorą także czynny udział
w Festynie Trzech Państw,
gdzie prezentują swoją działalność dla lokalnej społeczności.
Ważnym elementem współpracy międzynarodowej jest
uczestnictwo w wydarzeniach

Fot.MPDM „Nysa”

21 kwietnia 2016 r. w Hradku w Czechach odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Młodzieży. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były wspomnienia i podsumowanie piętnastoletniej działalności MPDM „Nysa”.
W uroczystości udział wzię- chów parlamentów narodoli parlamentarzyści z trzech wych, udział we wspólnych sepaństw – Polski, Niemiec oraz sjach i spotkaniach międzynaCzech wraz z opiekunami, rodowych z przedstawicielami
a także zaproszeni goście.
lokalnych władz. Od wielu lat
Podczas konferencji wszy- młodzież wyjeżdża do Drezna
scy zgromadzeni mieli oka- na zaproszenie Stephana Meyzję wysłuchać krótkiej historii era – posła saksońskiego. Prócz
MPDM „Nysa”, opowiedzianej zwiedzania parlamentu, młoprzez dr. Volkeera Beera, który dzi ludzie, podobnie jak politybierze w owym projekcie udział cy, analizują bieżące problemy
od samego jego początku. Głos europejskie podczas prawdzizabierali również zaprosze- wych obrad parlamentarnych,
ni goście, obejrzano prezenta- zorganizowanych specjalnie dla
cje multimedialne pokazujące nich, szukają rozwiązań, wyrahistorię Parlamentu we wspo- żają swoją opinię, mają okazję
mnieniach grup z Niemiec, zabierać głos na parlamentarPolski i Czech, wyróżniono za- nej mównicy. Na czas drezdeńsłużonych wieloletnich Parla- skich warsztatów w parlamenmentarzystów – Paulinę Kusi- cie tworzone są „partie młodziedeł i Damiana Sosnowskiego. żowe”, w skład których wchodzą
Po części oficjalnej uczestnicy przedstawiciele trzech państw:
konferencji zostali zaproszeni Polski, Niemiec i Czech. Prócz
na poczęstunek przygotowany tego uczniowie w poszczególprzez stronę czeską. Ostatnim nych latach mają okazję spotypunktem programu były warsz- kać polityków, z którymi rówtaty zorganizowane przez szko- nież poruszają sprawy najbarłę podstawową w Hradku.War- dziej ich niepokojące i intereto przypomnieć, jak powstał sujące. Dzięki temu młodzież
i czym się zajmuje Międzyna- doskonali umiejętność posługirodowy Parlament Dziecięco – wania się językiem niemieckim
Młodzieżowy „Nysa”: Między- i angielskim, rozwija różnorodnarodowy Parlament Dziecięco ne umiejętności: retoryczne, ko– Młodzieżowy „Nysa” został munikacyjne, pracy w grupie.
powołany podczas spotkania Kształtuje się w nich świadoinauguracyjnego w Urzędzie mość przynależności do wspólMiasta i Gminy w Bogatyni, noty europejskiej oraz współodktóre odbyło się 20.11.2000 r. powiedzialności za jej rozwój.
W skład Parlamentu wchodzi
Młodzi ludzie dwa razy do
młodzież z trzech przygranicz- roku biorą udział w warsztanych miast: Bogatyni, Hrad- tach integracyjnych w klaszka oraz Zittau (po osiem osób torze St. Marienthal w Ostritz.
z każdego państwa). Bogaty- Każde warsztaty poświęcone są
nię od lat reprezentują ucznio- innym tematom istotnym dla
wie Publicznego Gimnazjum rozwoju współpracy transgranr 1 imienia Mikołaja Koperni- nicznej. Młodzi parlamentaka wraz z opiekunami, pania- rzyści wcielają się w role lokalmi Anną Borukało, Anną Ole- nych polityków, debatują nad
jarz oraz Katarzyną Staszak- istotnymi problemami wspól-Smolarek.
noty lokalnej, np. ekologią,
Działalność Parlamentu sku- umiejętnością
komunikacji;
pia się na edukacji młodzie- poruszane są również tematy
ży poprzez zwiedzanie gma- bliskie każdemu człowiekowi,

ją serdeczne podziękowania
za wsparcie i pomoc, a także wielkie zaangażowanie dla
wszystkich, którzy współpracują z Parlamentem oraz są nieocenioną pomocą w jego działalności. Szczególne słowa podziękowań kierujemy na ręce
burmistrz Andrzeja Grzmielewicza.
Katarzyna Staszak-Smolarek
Anna Borukało

Fot.MPDM „Nysa”

15 lat działalności

regionalnych i kontakt z lokalnym środowiskiem politycznym (burmistrzowie miast,
Rady Miejskie). Wspólne działania, wycieczki i liczne projekty bardzo integrują młodzież,
która uczy się i bawi, poznając
swoje kraje, historię i kulturę.
Cieszymy się, że nasza przyjaźń
trwa już 15 lat.
Członkowie i opiekunowie MPDM „NYSA” składa-

Fot.MPDM „Nysa”

Międzynarodowy Parlament Dziecięco – Młodzieżowy „Nysa”

X-lecie Klubu Seniora Serbinów
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17 maja br. swój okrągły jubileusz świętował Klub Seniora Serbinów. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście, przyjaciele oraz sympatycy Klubu. Nie obyło się bez wspomnień, różnorodnych opowieści z życia Klubu oraz, jak na jubileusz przystało,
okolicznościowych prezentów i wspaniałego tortu.
O historii Klubu, o jego po- ły w sprawie przyjęcia nazwy
czątkach i działalności opowie- stowarzyszenia, przyjęcia wzodziała nam pani Mieczysława ru deklaracji oraz wysokości
Motyka – Prezes Zarządu Klu- wpisowego. Pierwsze zebranie
bu Seniora „Serbinów” – „Ini- wyborcze przeprowadzono 26
cjatywa utworzenia Klubu Se- sierpnia 2006 roku. Na prezeniora wyszła od Janusza Son- sa Klubu wybrano Mieczysłatowskiego, który bardzo nas wę Motykę. Zatwierdzono staprzekonywał, że to się uda, że tut i regulamin. Powołany Klub
będzie dobrze, że damy radę. Seniora Serbinów to organizaTo jego wiara nas dopingowa- cja pozarządowa użyteczności
ła. Już w dniu 16 marca 2006 publicznej, a jej zadaniem jest
roku grupa 18 osób spotkała tworzenie pozytywnych wasię na zebraniu założycielskim. runków życia osób w wieku
Wówczas powołano także „ze- poprodukcyjnym, ich wspólspół założycielski”, którego na integracja i organizacja spęczłonkami zostali: Mieczysła- dzania wolnego czasu. Spotkawa Motyka, Janusz Sontow- nia Klubu odbywają się w poski i Janusz Laskowski. Już na mieszczeniach Rady Osiedla nr
tym zebraniu podjęto uchwa- 7 przy Zespole Szkół z Oddzia-

łami Integracyjnymi w Bogatyni. W każdy czwartek spotykamy się przy kawie. Mówimy
o swoich planach, problemach,
radościach. Zarząd Klubu informuje o pracach organizacyjnych na rzecz członków, o planowanych spotkaniach, imprezach. Dowiadujemy się kto jest
chory, kto wymaga pomocy,
kogo należy odwiedzić. Klub
Seniora nie zamyka się w swoim kręgu. Interesuje nas życie
i problemy miasta i mieszkańców. Dlatego na naszych zebraniach obecni są przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, PEC
–u, GPO, ZBGK, BWiO, Służby
Zdrowia, Straży Miejskiej, Policji. Jest to czas, podczas którego możemy przedstawić nasze spostrzeżenia i problemy.
Nałożone zadania realizujemy podczas cyklicznych spotkań przy kawie i muzyce oraz
wspólnych imprezach, takich
jak: Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień
Seniora oraz spotkaniach wigilijnych. Ze względu na każdorazową obecność gości z Czech
i Niemiec w/w spotkania zaliczamy do spotkań międzynarodowych. Jesteśmy kreatywni
i radośni i tę radość chcieliśmy
„wyśpiewać”. Dlatego powstał
zespół wokalny – chór „Niezapominajki”. Mamy swoje osiągniecia i wyróżnienia. Na Festiwalu Piosenki Dojrzałej zajęliśmy II i III miejsce. Nasz Zespół wiele razy wyjeżdżał ze
swoim programem do Hradka n/Nysą, gdzie uświetniał
Dzień Seniora. Nasze występy przyjmowane były bardzo
ciepło i nagradzane gromkimi
brawami. Wiele razy przedstawialiśmy swój program artystyczny na festynach, Karbona-

Fot. Klub Seniora „Serbinów”

Okrągły jubileusz

liach, w kościołach w Bogatyni
oraz na arenie międzynarodowej w Görlitz i Zittau. Charakteryzujemy się swoimi niebiesko-białymi strojami, zgodnie
z kolorem kwiatów, których nazwę nosi nasz zespół, tj. niezapominajki. Niezwykłe wsparcie
i pomoc otrzymujemy od Pana
Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza, za którą bardzo serdecznie dziękujemy! Klub
w celu wspólnych wczasów rehabilitacyjno-integracyjnych,
organizował w miesiącach letnich dla członków i ich rodzin oraz dla innych chętnych
mieszkańców wyjazdy nad morze Bałtyckie. W tym roku mamy pełną rezerwację wczasów
do Świnoujścia. W ramach zajęć promujących zdrowy i aktywny styl życia nasi seniorzy
wzięli udział w wycieczkach,
m.in. do Krakowa, Zebrzydowa, Wadowic, gdzie zwiedzali zabytki oraz pielgrzymowali
śladami Świętego Jana Pawła II.
Natomiast w Wałbrzychu zwiedzali Zamek Książ, poznając
jego tajemnice z II Wojny Światowej. Szkoda, że nasze położenie geograficzne sprawia, że
mamy tak daleko do ciekawych
miejsc w naszym kraju, a zdrowie nasze już nie pozwala na
daleką podróż - chociażby do
stolicy. Chcielibyśmy w ramach
współpracy z naszymi zaprzyjaźnionymi kolegami z Czech
i Niemiec, pochwalić się naszą

Polską. Korzystamy z tzw. wypadów do sąsiadów do Niemiec
i Czech. Zwiedziliśmy mnóstwo okolicznych miejscowości. W ramach współpracy regionalnej i transgranicznej organizacji
pozarządowych,
a także Związku Miast uczestniczymy w wielu spotkaniach
czy też warsztatach, takich jak:
Międzynarodowy Dzień Kobiet, także w warsztatach wielkanocnych, spotkaniu „Zlot
Czarownic”, Festynie Trzech
Państw, Dniu Seniora, „Pożegnaniu starego roku”.
Zarząd Klubu Seniora składa bardzo serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
wspierają i pomagają Klubowi
w jego działalności. Dziękujemy przyjaciołom, sponsorom
i osobom wspierającym nasz
Klub. W szczególności jednak
panu Burmistrzowi za patronat
nad imprezami, pomoc finansową oraz za wspaniały klimat
sprzyjający doskonałej współpracy. Dziękujemy również
wszystkim członkom za pomoc
w organizowaniu życia Klubu,
za propozycje i pomysły, które nakreślają pracę Klubu. Korzystając z okazji zapraszamy
wszystkich chętnych do naszego Klubu. Zapewniamy ciepłe
przyjęcie, serdeczną atmosferę
i miło spędzone chwile.
Mieczysława Motyka
Prezes Zarządu Klubu
Seniora Serbinów

a także ukazanie osób starszych
jako ludzi aktywnych. Podczas
przeglądu seniorzy mieli okazję
zaprezentować swoje pasje i ta-

lenty. Gratulujemy naszym zespołom oraz życzymy dalszych
sukcesów.

„Jubilaci” i „Działoszynianki” w Lubaniu

19 maja br. zespoły „Jubilaci” i „Działoszynianki” wzięły udział
w tradycyjnym Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów
„Żyć bliżej siebie” w Lubaniu. Na scenie Miejskiego Domu Kultury swój dorobek artystyczny prezentowali seniorzy z całego Dolnego Śląska.
Zespoły z Bogatyni zapre- ny repertuar „Jubilaci” i „Dziazentowały się w kategorii ze- łoszynianie” zostali nagrodzeni
społy wokalno-instrumental- pucharem i okolicznościowym
ne. W podziękowaniu za pięk- dyplomem. W kategorii kaba-

rety Leszek Mędrykiewicz również otrzymał puchar i dyplom
za swoje występy. Zespoły zaprezentowały również swój dorobek w kategorii rękodzielnictwa, za co również otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
Przegląd ma za zadanie integrację społeczności seniorów,

Fot. Zespół „Jubilaci”

Bogatyńskie zespoły na
przeglądzie
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Już po raz dziewiąty (niesamowite!) odbył się Festiwal Nauki
i Zabawy zwany „Majówką u Sobieskiego” w Porajowie w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Stało się to 7 maja i działo
od godziny 12.30 do 18.00.
Cała impreza odbyła się nia Przyjaciół ZSPiG w Porajoz inicjatywy społeczności wie „Jan Trzeci i Dzieci”.
szkolnej: Rady PedagogiczJak zwykle przygotowano
nej, Samorządu Uczniowskie- mnóstwo atrakcji, a wszystko
go, pracowników administracji dzięki hojności i zaangażowai obsługi, a przede wszystkim niu wielu ludzi, którym OrgaRady Rodziców i Stowarzysze- nizatorzy składają najserdecz-

Fot. ZSPiG w Porajowie

Majówka
u Sobieskiego

niejsze podziękowania.
„Jesteście, jak zwykle niezawodni. Dziękujemy z całego
serca. Bez Was, Drodzy Sponsorzy i Darczyńcy, nie moglibyśmy bawić się i zdobywać
funduszy dla naszej Kochanej
Szkoły. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie i wszelką, nawet najmniejszą, pomoc! Dziewiąty Festiwal
Nauki i Zabawy Majówka u Sobieskiego już za nami. Kolejny,
jubileuszowy, za rok, więc już
dziś rezerwujcie czas i dobre
humory. Dziękujemy!”
Organizatorzy

Fot. ZSPiG w Porajowie

Festiwal Nauki i Zabawy w Porajowie

70-lecie OSP w Kopaczowie

w w w.bogat ynia.pl

Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia

czak Zbigniew, Jaguś Jerzy.
Szczególne słowa uznania
skierował do strażaków burmistrz Andrzej Grzmielewicz,
który dziękował druhom za ich
odwagę, poświęcenie, a także
trudną i odpowiedzialną pracę.
W uroczystości wzięli udział
licznie przybyli goście, wśród
nich: samorządowcy, duchowieństwo, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, a także zaprzyjaźniona jednostka
z Czech. Nie zabrakło również
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta
i Gminy Bogatynia (OSP Bogatynia, OSP Sieniawka, OSP Porajów oraz OSP Działoszyn).
Po części oficjalnej gości zaproszono do wspólnego świętowania. Tak piękny jubileusz
był możliwy dzięki wielopokoleniowej strażackiej tradycji, którą kultywują mieszkańcy naszej gminy. Było uroczyście, ale także miło i wesoło –
jak zawsze, gdy zbierze się strażacka brać.

Fot. UMiG Bogatynia

Prądzyński, Władysław Skrypij, Stanisław Stolarczyk, Romuald Rodziewicz, Władysław
Wąsicki, Czesław Spich, Władysław Nowak, Stanisław Cykman i Tadeusz Siemiński. Niestety, żaden z wymienionych
druhów nie dożył dzisiejszej
rocznicy. Cześć Ich Pamięci!
Obecnie w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kopaczowie
działa 31 czynnych strażaków-ochotników. Prezesem jednostki jest Michał Kotik, natomiast funkcję naczelnika sprawuje Zbigniew Pietrzak.
Podczas apelu zasłużonym
druhom wręczono okolicznościowe statuetki, nie zabrakło
przemówień i gratulacji. Najdłużej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kopaczowie związani są: Nowak Zygfryd, Durda
Jan, Gmerek Janusz, Rodziewicz Kazimierz, Kamiński Ryszard, Pietrzak Zbigniew, Spich
Zdzisław, Dobrowolski Ryszard, Kotik Andrzej, Węsławowicz Józef, Kruczyński Mariusz, Kruczyński Janusz, Sob-

Fot. UMiG Bogatynia

Po nabożeństwie zebrani,
prowadzeni przez Orkiestrę
Dętą Kopalni Turów pod batutą Pana Jerzego Bzowskiego
oraz poczty sztandarowe, udali
się do remizy strażackiej, gdzie
odbył się oficjalny apel.
Obchody były wspaniałą
okazją, by podkreślić dotychczasowe zasługi i dokonania,
ale przede wszystkim przypomnieć ludzi, którzy jako pierwsi osadnicy i założyciele OSP
w Kopaczowie tworzyli historię
jednostki. Założycielem i jednocześnie pierwszym naczelnikiem OSP w Kopaczowie był
ś.p. Marian Prądzyński, który pełnił tę funkcję do marca
1987 roku. Początki OSP, jak
wszystko w tamtych czasach,
były ciężkie. Jednostka posiadała poniemiecki konny wóz
strażacki z zabudowaną pompą ręczną, uszkodzoną motopompę, kilka węży strażackich,
dwie prądownice, jedną drabinę, pięć toporków oraz trzy
maski przeciwgazowe. Jednostkę stanowili wówczas: Marian

Fot. UMiG Bogatynia

Ochotnicza Straż Pożarna w Kopaczowie 14 maja br. obchodziła jubileusz
70-lecia istnienia jednostki, uroczystości połączone zostały z obchodzonym
4 maja Dniem Strażaka i rozpoczęły się mszą św. w Kościele pod wezwaniem
św. Józefa w Kopaczowie.

Fot. UMiG Bogatynia

Święto Strażaków
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Quiz wiedzy o Bogatyni

Dzień Dziecka w Biuletynie „Bogatynia”. Rozwiąż Quiz i zawalcz o fantastyczne nagrody! Po poprawnym rozwiązaniu Quizu powstanie hasło, które należy wysłać na adres: konkurs@bogatynia.pl. Trzy pierwsze prawidłowe odpowiedzi zostaną nagrodzone! O sposobie wręczenia nagrody poinformujemy zwycięzców drogą mailową. W konkursie mogą brać udział tylko osoby, które nie ukończyły 16 lat.
Do każdej z odpowiedzi została przypisana literka, którą, po dokonaniu wyboru, należy przenieść na kartę odpowiedzi. I tak np.:
– jeśli w pierwszym pytaniu wybieramy odpowiedź a), to przypisaną do niej literkę S przenosimy na kartę odpowiedzi wpisując w pole nr 1,
– jeśli w pytaniu dziesiątym wybieramy odpowiedź Prawda, to przypisaną do niej literkę I – przenosimy na kartę odpowiedzi wpisując w pole nr 10.

1. Miasto Bogatynia leży na średniej wysokości:
a) 2000 m n.p.m. - S
b) 550 m n.p.m. - W
c) 205 m n.p.m. - B
2. Największym dopływem Miedzianki jest:
a) Biedrzychówka - U
b) Jaśnica - O
c) Izerka - A
3. Dawne „Cieplice saskie” to:
a) Porajów - E
b) Opolno – Zdrój - G
c) Działoszyn - P
4. Towarzystwo założone w 2002 roku, mające za zadanie odtwarzanie, kultywowanie historii i tradycji naszej gminy to:
a) Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej - A
b) Towarzystwo „Nasza historia i teraźniejszość” - D
c) Towarzystwo Miłośników Gminy Bogatynia - Y
5. W którym roku K. A.Preibisch wprowadził pierwszy mechaniczny warsztat tkacki?
a) 1856 r. - T
b) 1750 r. - W
c) 1910 r - N

10

Nr 4 (74) maj 2016

6. W 1868r. Siostry zakonne cysterki z zakonu Marienthal ufundowały:
a) kościół św. Marii Magdaleny w Zatoniu - K
b) kościół św. Piotra i Pawła w Bogatyni - Z
c) kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni - Y
7. Pierwsza wzmianka o Bogatyni pochodzi z roku:
a) 1398 - U
b) 1870 - F
c) 1262 - Ń
8. Od którego roku używa się nazwy Bogatynia?
a) 1947 - S
b) 1945 - O
c) 1949 - R
9. W Sieniawce podczas II wojny światowej utworzono filię obozu koncentracyjnego Gross Rossen oraz Auschwitz
a) Prawda - K
b) Fałsz - I
10. Bogatyński herb pochodzi z 1969 roku
a) Prawda - I
b) Fałsz - D
11. Gmina Bogatynia leży w granicach zlewni rzeki Odry i jej dopływu Nysy Łużyckiej
a) Prawda - E
b) Fałsz - J

w w w.bogat ynia.pl

12. Czy nazwa „Żytawski Cypel” ma uzasadnienie w kształcie gminy?
a) Prawda - D
b) Fałsz - B

22. Rzeka Miedzianka ma swój początek w Markocicach.
a) Prawda - P
b) Fałsz - N

13. Rodzina Preibisch to fundatorzy wodociągu, basenu, gazowni,
osiedla mieszkaniowego i przedszkola?
a) Prawda - N
b) Fałsz - H

23. Do 1945 roku Bogatynia miała status prawny wsi.
a) Prawda - E
b) Fałsz - G

14. W 1871 r. wychodzi „Tygodnik Bogatyński” (Reichenauer Wochenblatt)?
a) Prawda - I
b) Fałsz - A
15. Czy zakłady Rolle produkowały: likiery, poncz, wina owocowe?
a) Prawda - W
b) Fałsz - L
16. Linię kolejową z Bogatyni uruchomiono w roku 1952?
a) Prawda - Ę
b) Fałsz - O

24. Pierwszym zakładem uruchomionym w 1945 roku była winiarnia.
a) Prawda - N
b) Fałsz - R
25. Pierwsza publikacja o Bogatyni jest autorstwa Engelmanna.
a) Prawda - D
b) Fałsz - G
26. Przyjrzyj się i odpowiedz na poniższe pytanie. Co znajdowało
się w tym budynku po wojnie?

17. Bogatynia jest miastem liczącym ponad 35 tysięcy mieszkańców.
a) Prawda - I
b) Fałsz - G
18. Pierwszym burmistrzem Bogatyni był Piotr Mrówka.
a) Prawda - C
b) Fałsz - L
19. W Bogatyńskim Ośrodku Kultury znajduje się jeden z oddziałów biblioteki.
a) Prawda - M
b) Fałsz - A
20. W budynku, który jest siedzibą Bogatyńskiego Ośrodka Kultury znajdowała się elektrownia.
a) Prawda - I
b) Fałsz - J
21. Tereny „worka turoszowskiego” były zamieszkane już ponad 6
tysięcy lat temu.
a) Prawda - E
b) Fałsz - O

a) dom handlowy - I
b) cukiernia - O
c) szpital - A
27. Droga przy kościele pod wezwaniem Św. M. Kolbe otrzymała
nazwę Zesłańców Sybiru.
a) Prawda - I
b) Fałsz - S
Opracowały: Ewa Żebrowska oraz Jolanta Medycka z Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Karta odpowiedzi
1

15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

7

20

8

9

21

10

22

12

11

23

24

25

13

26

14

27
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Hasło prosimy wysłać na
adres konkurs@bogatynia.pl
Podając jednocześnie imię,
nazwisko, rok urodzenia
oraz numer telefonu.

Nr 4 (74) maj 2016

11

Premiera spektaklu w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Dzień Działacza Kultury
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

„Dziób w dziób”

Fragment koncertu.
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Fot. Krzysztof Kasprzyk

W czwartek, 12 maja 2016 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury z okazji Dnia Działacza Kultury odbył się Koncert Małgorzaty Ostrowskiej.
Gwiazda wraz z zespołem na wspaniałej, mocnej i energedeskach Bogatyńskiego Ośrod- tycznej „muzy” słuchali ich roka Kultury zagrała niezwy- dzice. Była to nie tylko muzyczkły koncert pełen energii, roc- na uczta, ale również wspaniałe
kowego pazura oraz muzycz- widowisko pełne kolorów. Sernej zadziorności. Dorośli słu- decznie dziękujemy za Państwa
chacze przypomnieli sobie cza- obecność i już dziś zapraszamy
sy swych młodzieńczych lat, na kolejne niesamowite kona młodsi dowiedzieli się, jakiej certy!

W czwartek 9 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 zapraszamy do sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury na premierę
spektaklu pt.: „Dziób w dziób”.
Wyżej wymieniona sztuka, jej wspólnoty. Paradoksalnie to współczesny dramat sięgają- to wróbel, czyli ten najmniejcy do tradycji bajki zwierzęcej. szy i najwrażliwszy, ratuje gołęOpowieść rozgrywa się w prze- bie z opresji i uczy ptaki, czym
strzeni jednego z miejskich blo- jest prawda, przyjaźń, oddakowisk, pomiędzy zaślepioną nie i honor. W rolach głównych
pragnieniem władzy subkultu- wystąpią: Paulina Brałkowska,
rą gołębi i ich chęcią dominacji Zuzanna Bilińska, Oliwia Juna podwórku, kotem, który jest rzyk, Paulina Sieradzka, Kaodwiecznym wrogiem ptaków mila Kaczmarska, Marcelina
i wróblem poszukującym swo- Stachyra oraz Jakub Sadowski.

Opiekunem i reżyserem spektaklu jest Pani Beata Bystrykowska. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i dorosłych na premierę już 9 czerwca! Wstęp wolny.

33. Finał Turnieju Małych Form Satyrycznych

Znamy nową „Królową
Łgarzy” 2016
W sobotę 23 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury odbył się 33. Ogólnopolski Finał Turnieju Małych Form Satyrycznych, podczas którego kabarety i soliści wyłonieni w półfinałach walczyli o tytuł Króla Łgarzy 2016.
Uroczyście informujemy, że Nagroda Telewizji Regionaltegoroczną zwyciężczynią wy- nej TVT Tomków ze Zgorzelbraną przez jury w składzie: ca w wysokości 1000 zł trafiła
Andrzej Zakrzewski - Pro- do kabaretu „Fifa-Rafa” z Bogram 3 Polskiego Radia – prze- rzechowa. Zwycięzca nagrody
wodniczący jury, Marta Sta- publiczności wylosował upochyra – Dyrektor Bogatyńskie- minki przygotowane specjalnie
go Ośrodka Kultury, Natalia dla zgromadzonych na turnieGrzeszczyk - Program 3 Pol- ju widzów. Poza głównym konskiego Radia, Marlena Justyń- kursem na prezentację sceniczska – Stowarzyszenie Turnie- ną, odbył się również konkurs
ju Małych Form Satyrycznych, na rysunek satyryczny oraz
Artur Skrzęta – Stowarzyszenie tekst satyryczny. Temat przeTurnieju Małych Form Saty- wodni brzmiał: „Sorry, taki
rycznych, Ewa Maciaszek – Sto- mamy klimat”. Nagrodę główwarzyszenie Turnieju Małych ną w wysokości 500 zł zdobył
Form Satyrycznych, Jan Tom- Krzysztof Grzondziel z Mysłoków – TV Kablowa „Tomków” wic, natomiast dwa wyróżnieZgorzelec, Henryk Izydorczyk nia zdobyli Piotr Zatorski z Bę– PGE GiEK S.A., Ryszard Kup- dzina oraz Marcin Wawrzaszek
czyk - PGE GiEK S.A. Oddział ze Szczecina. Główną nagrodę
Elektrowni Turów, została Pau- konkursu na tekst satyryczny
lina Potocka z Białegostoku. w wysokości 3000 zł ufundoZa zdobycie pierwszego miej- waną przez Ministerstwo Kulsca Królowa Łgarzy otrzymała tury i Dziedzictwa NarodoweNagrodę Główną w wysokości
7000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz nagrodę rzeczową w postaci statuetki Kozła
autorstwa prof. Piotra Gawrona z Akademii Sztuk Pięknych
– ufundowaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagroda Bogatyńskiej
Publiczności w wysokości 1500
zł, ufundowana przez Panią
Martę Stachyrę Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
trafiła do Antoniego GorgoniaFinaliści Turnieju.
-Gruchy z Dąbrowy Górniczej.
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go, tytuł „Księcia Łgarzy” oraz
statuetkę „Złotego Kosy 2016”
autorstwa prof. Piotra Gawrona z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdobył Władysław Edelman
z Zielonej Góry za teksty „Biblioteka” i „Czajnik”. 33 Turniej
Małych Form Satyrycznych poprowadził Artur Andrus, znany artysta kabaretowy, piosenkarz i konferansjer związany
z bogatyńską imprezą już od
wielu lat. Gwiazdą tegorocznego Turnieju był „Kabaret pod
Wyrwigroszem”, który w przerwie konkursowej zabawiał
bogatyńską publiczność. Już
po raz 33. Bogatynia na jeden
wieczór stała się polską stolicą
uśmiechu i dobrego humoru.
Pięknie i gorąco gratulujemy
wszystkim laureatom imprezy.
Kolejne kabaretowe emocje już
za rok podczas 34 Turnieju Małych Form Satyrycznych. Serdecznie zapraszamy!

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Koncert
Małgorzaty
Ostrowskiej
z zespołem

Finał Mini
Playback Show
W środę 18 maja 2016 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury odbył się XXV Międzyszkolny Finał Mini Playback Show.
Na scenie prezentowały się
II miejsce – Małgorzata Kudzieci i młodzież z terenu Mia- cal – Zespół Szkoły Podstawosta i Gminy Bogatynia. Finał pro- wej i Gimnazjum w Bogatyni
II miejsce – Hanna Weg –
wadzony był w kategoriach: soliści klasy I-III, soliści klasy IV-VI Zespół Szkół z Oddziałami Inoraz zespoły klasy IV-VI. Jury tegracyjnymi w Bogatyni
w składzie: Bożena MazowiecIII miejsce – Aleksandra Jaka - przewodnicząca jury, Ilona nas – Zespół Szkół z OddziałaWitkowska i Marcin Woroniec- mi Integracyjnymi w Bogatyni
III miejsce – Iga Wenc –
ki przyznało następujące miejsca:
Zespół Szkoły Podstawowej
Soliści klasy I - III:
I miejsce – Kinga Karadzios i Gimnazjum w Bogatyni.
– Zespół Szkół z Oddziałami Soliści klasy IV-VI:
I miejsce – Oskar Dulemba
Integracyjnymi w Bogatyni
I miejsce – Wiktoria Nowo- – Zespół Szkoły Podstawowej
sad – Zespół Szkół z Oddziała- i Gimnazjum w Bogatyni
Zespoły klasy IV-VI:
mi Integracyjnymi w Bogatyni

I miejsce – Amelia Palacz,
Emilia Pujszo – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bogatyni
I miejsce – Aleksandra Jastrzębska, Oliwia Panacheda,
Martyna Pietrzak, Patrycja Kostera – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
II miejsce – Martyna Wołodźko, Monika Jurewicz, Rafał
Banach – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
II miejsce – Klaudia Frączkowska, Emilia Borkowska,

Wiktoria Olesińska – Zespół
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
III miejsce – Aleksandra Gajewska, Marcelina Makarewicz
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
Wyróżnienie – Wiktoria
Wieczorkowska, Amelia Stępień - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
Wyróżnienie – Aleksandra
Karapuda, Sylwia Piechurska Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.
Gratulujemy
serdecznie!

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami oraz statuetkami. Każda z instytucji oraz
opiekunowie, którzy przygotowali dzieci do występu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Podczas
obrad jury gościnnie wystąpiła
grupa wokalna „Yamayka” oraz
Sekcja Taneczna Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury.
Organizatorem konkursu był
Bogatyński Ośrodek Kultury. Do
zobaczenia za rok na XXVI Finale Mini Playback Show!

Uczestnicy Finału Mini Playback Show.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

XXV Międzyszkolny

Galeria StopArt

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Skarby błękitnej planety

Ryszard Danewicz podczas wernisażu.

20 maja 2016 r. o godz. 18.00 w Galerii StopArt Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury rozpoczął się wernisaż minerałów Pana Ryszarda Danewicza.
Pan Ryszard, to mieszkaniec wych kolekcjonerów minerałów,
Bogatyni oraz emerytowany pra- którzy obudzili w nim pasję do
cownik Kopalni Węgla Brunat- zbierania kamieni. Wiele okazów
nego Turów. Kolekcjonowaniem wydobył własnoręcznie, przeciął
minerałów zajął się 12 lat temu, i oszlifował, aby zobaczyć ich wekiedy odwiedził wystawę „Lwó- wnętrzne piękno jako pierwszy,
weckie Agatowe Lato” w Lwów- zwłaszcza, że każdy kamień, tak
ku Śląskim. Tam poznał czoło- jak i ludzie, jest niepowtarzalny.

Nasze
maleństwa

Podczas wernisażu zgromadzeni
goście podziwiali minerały pochodzące z głębin matki ziemi
i poznawali ich historię, nazwy
oraz nieopisane piękno. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i obcowanie ze sztuką. Wystawę można podziwiać do końca
czerwca w godzinach 8.00-20.00
w Galerii StopArt Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury. Wstęp wolny.

Albert Dziadosz
12 kwietnia 2016

Amelia Pisarczyk
12 kwietnia 2016

Oliwer Strzeżyk
14 kwietnia 2016

Alan Nieckarz
18 kwietnia 2016

Igor Kucharek
19 kwietnia 2016

Katarzyna Bębenek
20 kwietnia 2016

Szymon Szałapski
21 kwietnia 2016

Liliana Dzięgiel
21 kwietnia 2016

Emma Eliza Witkowska
23 kwietnia 2016

Robert Smulski
27 kwietnia 2016

Jakub Szcześ
28 kwietnia 2016

Natalia Mazurkiewicz
5 maja 2016

Jakub Lewandowski
7 maja 2016

Martyna Kamińska
7 maja 2016

Kaja Stochmal
8 maja 2016
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Fot. Remigiusz Naruszewicz

Jedyny taki Bieg w Polsce

Kategoria OPEN Mężczyźni

Mateusz Dubieniecki

Kategoria OPEN Kobiety

Marta Pyc

Kategoria WETERAN 40+

Mirosław Zieleniecki

Kategoria WETERAN 50+

Zenon Godzwoń

Kategoria JUNIOR Chłopcy

Dawid Ciupa

Kategoria JUNIOR Dziewczęta

Barbara Łachacz

Kategoria GIMNAZJA Chłopcy

Mateusz Sroka

Kategoria GIMNAZJA Dziewczęta

Apolonia Wieczorkiewicz

Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE kl. IV-VI Chłopcy

Michał Mirek

Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE kl. IV-VI Dziewczęta

Aleksandra Jastrzębska

Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I-III Chłopcy

Szymon Paprocki

Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I-III Dziewczęta

Wiktoria Cicholska

Kategoria PRZEDSZKOLA Chłopcy

Marek Nowak

Kategoria PRZEDSZKOLA Dziewczęta

Maja Paprocka

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Pierwsze miejsca

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Kategoria

Fot. Remigiusz Naruszewicz

sku. Uczestnicy, z wielkim zaangażowaniem i chęcią ukończenia, walczyli na każdym kolejnym kilometrze. Zawodnicy
przekraczający metę byli wycieńczeni, ale szczęśliwi z osiągniętego celu. Ich zaangażowanie jest dowodem na to, że
każdy z nas może być TWARDZIELEM. Prezentujemy wyniki poszczególnych kategorii:
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Fot. Remigiusz Naruszewicz

zjalny). Mali Twardziele udowodnili, że w sporcie wiek jest
nieistotny i wszyscy dzielnie
walczyli z trudnymi przeszkodami! Bieg Główny wystartował zaraz po godzinie 13.00. Na
zawodników czekało ponad 60
różnych ekstremalnych utrudnień, wśród których znalazły
się przeszkody z wodą, błotem,
czy też workami pełnymi pia-

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Bogatyński Tor Motocrossowy, który w tym dniu zamienił się w prawdziwy poligon
dla twardzieli, już od godziny
8.00 tętnił życiem. Jako pierwsi
na linii startu pojawili się najmłodsi uczestnicy, którzy, na
specjalnie dla nich przygotowanej trasie, zmagali się w kilku kategoriach. Od przedszkolaka do Juniora (wiek gimna-

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Piękna, słoneczna pogoda, wielkie sportowe emocje i ponad 200 uczestników!
Tak właśnie wyglądała niedziela 1 maja w Bogatyni. Wszystko przez IV edycję
biegu Twardzieli Trójstyku - jednego z najbardziej ekstremalnych biegów w Polsce, który w tym roku startował pod hasłem „Biało-Czerwoni Twardziele”.

Człowiek Gór
w Bogatyni

W piątek, 13 maja w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Człowiekiem Gór - Ryszardem Pawłowskim. To urodzony w Bogatyni himalaista, który zdobył najwyższe szczyty świata, m. in.
Mt. Everest (jako jedyny Polak 5 razy), K2, Broad Peak, Annapurnę, Ama Dablam i wiele innych. Pan Ryszard opowiadał zgromadzonym w czytelni przybyłym gościom pasjonujące historie z ponad czterdziestu lat spędzonych w górach.
Dzięki ciekawej prezenta- sobie zdobywania gór. Z okacji multimedialnej, składającej zji spotkania przygotowalisię z fotografii i filmów, przedstawił nam swoje niesamowite osiągnięcia, kulisy wypraw
przewodnickich, a nawet teoretyczne podstawy wspinaczki
skałkowej. Opowiadał o swoich partnerach wspinaczkowych (m. in. Jerzym Kukuczce), a także o tym, co zmieniło
się przez dziesięciolecia w spo-

śmy dwie wystawy w holu biblioteki. Jedna to fotografie
z wypraw Ryszarda Pawłowskiego w różne rejony świata. Druga, bardziej z przymrużeniem oka – to baza pod Mt.
Everestem, która nawiązuje do
22. rocznicy pierwszego wejścia
naszego gościa na najwyższy
szczyt Ziemi. To właśnie w piątek, 13 maja 1994 roku Pan Ryszard Pawłowski pierwszy raz
w życiu stanął na dachu świata. Mamy nadzieję, że ten niesamowity człowiek gór jeszcze
kiedyś odwiedzi miasto, w którym się urodził.

Fot. Biblioteka Bogatynia

Ryszard Pawłowski urodzony w Bogatyni himalaista

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Książka za Złotówkę

`

kupionymi przez 231 osób.
Kiermasze tego typu są doskonałą formą promocji czytelnictwa. Widać to zarówno
po podsumowaniu dwóch dni
sprzedaży, ale też przekonują nas o tym sami czytelnicy,
którzy niecierpliwie czekają na
tę imprezę i co roku zapewniają, że odwiedzą nas w kolejnych
latach.

`

Kochane Dzieci,
z okazji Waszego Święta składam Wam najserdeczniejsze życzenia
zdrowego i radosnego dzieciństwa. Życzę Wam samych interesujących
i miłych przygód, a także pozytywnych przeżyć zarówno w szkole,

jak i w gronie najbliższych.




Fot. Biblioteka Bogatynia

23. kwietnia to ważna data dla miłośników słowa pisanego,
gdyż tego dnia przypada organizowany przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. UNESCO każdego roku przyznaje tytuł Światowej Stolicy Książki miastu, które przygotuje najciekawszy program promocji czytelnictwa. Co ciekawe, w
tym roku, jako pierwsze polskie miasto, uhonorowano Wrocław.
Biblioteka Publiczna Mia- ne pozycje popularnonaukosta i Gminy w Bogatyni kolej- we. Pierwszego dnia 142 osoby
ny raz z okazji tego święta przy- kupiły łącznie 653 książki. Nagotowała kiermasz „Książka tomiast ostateczny bilans zaza Złotówkę”. Impreza na sta- mknęliśmy 1067 książkami załe wrosła w szeroki wachlarz
ofert dla naszych czytelników. W dniach 21 i 22 kwietnia (czwartek i piątek) w godzinach od 10 do 17 można było za symboliczną kwotę jednego złotego zakupić dowolną
ilość woluminów. Do sprzedaży udostępniliśmy literaturę
piękną dla dzieci i dorosłych,
encyklopedie, wydawnictwa
o tematyce historycznej, politycznej, ekonomicznej i in-

`

Informacja Ośrodka Uzależnień

Co powiedzą
inni?
W rozmowie z leczącym się alkoholikiem usłyszałem takie
zdanie: Od niedawna leczę się w poradni odwykowej i już
mam bardzo wiele obaw. Jak odnajdę się wśród dawnych kolegów, co na moje leczenie i na to że, nie piję, powiedzą inni?
Czy mam wszystkich in- trzeźwienia charakterystyczformować, że jestem alkoholi- na jest także obawa, dotycząca
kiem? To są dla mnie bardzo nachalnych pytań o przyczytrudne sprawy, jak mam sobie ny naszego niepicia. Postawa
z tym poradzić?
abstynencka wciąż jest jeszGdy rozpoczynamy trzeź- cze tak nietypowa, że budzi
wienie, najhojniej zostajemy ogólne zaciekawienie. Jak sowyposażeni w obawy. W więk- bie z tym poradzić? Doświadszości okazują się one znacz- czenie pokazuje nam, że pronie przesadzone. Co do kole- blem istnieje tylko wówczas,
gów – zmiana następuje za- gdy działamy na pół gwizdka,
zwyczaj samoistnie. Po pro- kręcimy, mącimy, szukamy
stu Ci, z którymi piliśmy, sa- mętnych tłumaczeń. Wówczas
mi czują, że nie jesteśmy już sami gubimy się w swoich wydla nich towarzystwem. My jaśnieniach, grzęźniemy, wparównież spostrzegamy, że ich damy we własne sidła. Ważne
problemy stają się coraz bar- jest umieć powiedzieć wprost:
dziękuję, nie piję. Jeśli chcemy
dziej obce.
Stosunek otoczenia do możemy dodać wyjaśnienie:
człowieka, który przestał pić, bo leczę się w poradni odwyzmienia się w czasie przecho- kowej, lub: ponieważ ja nie podząc różne fazy.
trafię przestać na jednym kie– Na początku bywa to czę- liszku i gdy tylko zacznę, ciąsto ironia, kpiny. Jest to gnie mnie dalej. Nie musimy
ciężki okres dla wczesne- przecież w obcym dla siebie
go abstynenta, i szczęście, środowisku lub w gronie ludzi
że nie musi być sam i mo- mało zaznajomionych z proże otrzymać wsparcie grup blemami choroby alkoholowej
terapeutycznych i samopo- określać się mianem alkohomocowych.
lika (nie jesteśmy na terapii),
– Później przychodzi zacie- a jednocześnie jesteśmy szczekawienie, pojawiają się py- rzy, mówimy prawdę, nie chotania: „Ale chyba jedno pi- wamy się za żadną zasłoną.
wo czasem wypijesz”, czy A taka odpowiedź, wbrew poteż: „To ile to już czasu nie zorom, może być dla początdrinkujesz?”
kującego abstynenta bardzo
– Ciekawość zmienia się ciężka i pociągać duże koszty
z reguły w uznanie, po- emocjonalne. Dlatego zachodziw. U ludzi, którzy sa- wań dotyczących informowami mają problem z alkoho- nia innych o naszym uzależlem, te uczucia przeplatają nieniu i leczeniu, odmawiasię z zazdrością. Podpytują nia picia i sposobów postępoczęsto półżartem, jak tra- wania w sytuacjach kontakfić do poradni czy na gru- tów z alkoholem, trzeźwiejący
alkoholicy uczą się na specjalpę AA.
– Aż wreszcie przychodzi nych zajęciach zwanych Treprzyzwyczajenie. Ludzie ningiem Asertywnych Zachoprzestają nas częstować al- wań Abstynenckich (TAZA).
koholem, kończą się kąśli- Mając więc pełne zrozumiewe uwagi, rzecz normal- nie dla opisanych wyżej obaw,
nieje. Trzeźwiejący alko- chciałbym powiedzieć: strach
holicy opowiadają często, ma wielkie oczy. Nie wszystko
jak to nie głosząc kazań, musimy umieć, ale naprawnie nawracając innych, od- dę wiele możemy się nauczyć.
działują na swoje otocze- Dlatego bardzo zachęcam do
nie – koledzy krępują się kontynuowania rozpoczętej
pić w ich obecności, butel- terapii.
Grzegorz Hryszkiewicz
ka stoi wstydliwie pod stopsycholog-certyfikołem, kończy się publiczne wyliczanie obalonych
wany specjalista
wczoraj trunków.
psychoterapii uzależnień
Dla wczesnego okresu
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W sobotę 23. kwietnia na wzgórzu Guślarz, Výhledy albo jak kto
woli Gückelberg, odbyło się międzynarodowe spotkanie zaplanowane przez stronę czeską. Szefem - organizatorem był Miro
Balcar.
Do miejsca spotkania pierw- chę ciemniejsze chmury. Na
si członkowie Bractwa Ziemi szczęście na Guślarzu spotkaBogatyńskiej docierają jeszcze nie trwa. Zaczynają się tańce.
przed godziną 9 rano. Poma- Cały czas trwają na posterungają rozstawić stoły i ławy. Tuż ku jasnogórskie gospodynie.
za swoim stanowiskiem mo- Zupełnie, jakby przywiozły ze
cują duży znak bractwa i fla- sobą samoodnawiające się zagę Bogatyni. Na stole pojawia- pasy jadła. Cóż, tak widoczją się smakołyki przygotowane nie działa legenda Guślarza, na
w kuchni pana Stanisława Ar- którym to ponoć przed wielu,
sana: bigos, żeberka i pieczona wielu laty spotykały się wiedźkiełbasa. Chwilę później przy- my, czarownice i strzygi. Najjeżdża Koło Gospodyń z Jasnej ważniejsze, że trójjęzyczne spoGóry. Ciut dalej jest stoisko tkanie nie zamyka się w gruczeskie, gdzie znajdują się róż- pach narodowych. Mieszają
ne napoje oraz piwo. Tuż obok się Czesi z Niemcami, a Polaskrzynek z piwem na drzewie cy z Czechami i Niemcami. Po
wisi prześmieszna postać czło- pożegnaniu Hejtmana z Liberwieczka, któremu jak do skar- ca i wojewody z Chrastavy, zabonki, w szczelinę na piersiach bawa się rozkręca w dalszym
należy wrzucić opłatę za piwo. ciągu, w czym niewątpliwie
Lecą tam korony, euro i na- ma swój udział doskonałe czesze złotówki. Schodzi się co- skie piwo i, co tu ukrywać, dysraz więcej uczestników spo- kretnie rozlewana od czasu do
tkania. Słychać język niemiec- czasu polska i niemiecka wódki, polski i oczywiście czeski. ka. Niestety, wspaniały nastrój
Są bogatyńscy członkowie Bog- spotkania zaczynają skutecznie
-Turu, jest spora grupa zespo- gasić pierwsze krople deszczu.
łu pieszych wycieczek. Przyjeż- Tak więc, mimo wielkiej ochodża starosta Chrastavy Ing. Mi- ty na dalszą zabawę, aura skuchael Canov, chwilę później jest tecznie stłumiła międzynarotakże Martin Půta Hejtman dowe chęci i takiż humor. ŻeKraju Libereckiego. Pogoda ca- gnajcie Vyhledy! Do zobaczeły czas dopisuje, choć w odda- nia za rok.
Bractwo Ziemi Bogatyńskiej
li zaczynają się gromadzić tro-
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Spotkanie
na Guślarzu

Fot. Bractwo Ziemii Bogatyńskiej

Bractwo Ziemi Bogatyńskiej
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Pielgrzymka dla uczczenia Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Fot. Grzegorz Urban
Fot. Grzegorz Urban
Fot. Grzegorz Urban

liturgiczną uświetniła Orkiestra Zakładowa Elektrowni Turów oraz poczty sztandarowe
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,
Solidarności Kopalni Węgla
Brunatnego Turów oraz Solidarności Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni. Bazylika, która obecnie jest bardziej pięknym zabytkiem niż
miejscem sprawowania kultu religijnego ożyła, zatętniła
żywą wiarą, modlitwą i śpiewem a ks. kustosz ze łzami w
oczach dziękował Polakom za
świadectwo wiary. Po mszy św.
wszyscy pielgrzymi udali się
na poczęstunek do klasztornych ogrodów. Tutaj w przyjaznej atmosferze mogli zjeść bigos lub pieczoną kiełbaskę, był
też chleb ze smalcem i małosolnym ogórkiem. Dzieci biorące udział w pielgrzymce mogły
pobawić się na pobliskim placu.
Odpoczynek przy posiłku był
dobrą okazją do podziękowania organizatorom pielgrzymki, wszystkim osobom zaangażowanym i życzliwie wspierającym przedsięwzięcie. Podziękowania usłyszeli Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia, naczelnik Wydziału Organizacynno-Prawnego pani Olimpia
Stanaszek, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Chrześcijańska
„Zło Dobrem Zwyciężaj” pani Marianna Urban, przedstawiciele Sekcji Turystyki Rekreacyjnej Bog-Tur z panem Stanisławem Jaroszem na czele, Dyrektor Oddziału Elektrownia
Turów, muzycy orkiestry elektrownianej, ks. Ryszard Trzósło, ks. Pavel Andrš oraz sami pielgrzymi za uczestnictwo,
wytrwałość i pogodę ducha.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Senator RP Rafał
Ślusarz z rodziną oraz Starosta
Zgorzelecki pani Urszula Ciupak, którzy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat
pomysłu zorganizowania jubileuszowej pielgrzymki. Około
godz. 17.00 zmęczeni i zadowoleni pielgrzymi zostali odwiezieni autokarami do Bogatyni.

Organizatorzy żywią nadzieję, że świadectwo wiary zaniesione braciom Czechom przyniesie dobre, duchowe owoce.
Wielu pielgrzymów i gości zadeklarowało chęć uczestnictwa
w przyszłorocznej pielgrzymce, na którą już dziś wszystkich
chętnych organizatorzy serdecznie zapraszają.
Dorota Jurczak i Grzegorz Urban

Fot. Grzegorz Urban

30 kwietnia miało miejsce niecodzienne wydarzenie religijne,
patriotyczne i kulturalne - jubileuszowa piesza pielgrzymka
mieszkańców Bogatyni do sanktuarium maryjnego w czeskich
Hejnicach.
Pielgrzymka miała charak- strojna w polskie i czeskie flater dziękczynny. Organizato- gi i szaliki, stanowiła na tym
rzy i uczestnicy poprzez trady- pięknym, malowniczym szlacyjną, religijną praktykę piel- ku niemałe zaskoczenie dla tugrzymowania chcieli uczcić Ju- rystów i mieszkańców mijabileusz 1050-lecia Chrztu, któ- nych miejscowości. Pogoda byry Naród Polski otrzymał od ła jak na zamówienie - świeCzechów - naszych południo- ciło piękne słońce, niebo było
wych sąsiadów. Najlepszym do bez chmurki, termometr wskatego miejscem uznano właśnie zywał 17˚C i wszystkim dopisanktuarium maryjne w Hej- sywały humory. Podczas ponicach, którego początki sięga- stojów można było się posilić i
ją XIII wieku, a które z czasem chwilę odpocząć. Około 14.20,
stało się duchowym centrum z radosnym śpiewem na ustach,
tych ziem i miejscem licznych pielgrzymka dotarła do Hejnic.
pielgrzymek przez wzgląd na Na dziedzińcu bazyliki pielkult Matki Bożej nazwanej tu- grzymi podziękowali Matce
taj Mater Formosa, czyli Mat- Bożej Hejnickiej za szczęśliwy
ka Urocza. Sanktuarium moż- przebieg pielgrzymki. Po czym
na porównać do znajdującego w pięknej, barokowej bazylice
się w Krzeszowie sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej MaMatki Bożej Łaskawej. Do piel- ryi Panny została odprawiona
grzymki przystąpiło ponad 180 uroczysta Msza Święta dziękosób. Przez wzgląd na znaczną czynna za dar chrztu święteodległość z Bogatyni do Hejnic go dla Polski z prośbą o błogo(wytyczony szlak wyniósł 28 sławieństwo Boże dla narodów
kilometrów) pielgrzymkę po- czeskiego i polskiego. Liturdzielono na dwie grupy. Pierw- gii przewodniczył ksiądz Rysza dla bardziej wprawionych i szard Trzósło proboszcz paraodważnych piechurów, którzy fii św. Ap. Piotra i Pawła w Bowyruszyli o godzinie 7.30 spod gatyni. Koncelebrowali ksiądz
Domu Ludowego w Markoci- Aleksander Maria Leszczyński
cach w stronę Heřmanic. Dru- wicedziekan dekanatu Bogatyga dla osób mniej zaprawio- nia, kustosz hejnickiej bazyliki
nych i starszych, których do- ksiądz Pavel Andrš oraz dziewieziono autokarem na Prze- kan dekanatu Frydland ks. Vít
łęcz Oldrichovską, skąd mie- Audy. Podczas mszy św. zostały
li do przejścia 10 kilometrowy wręczone dary dla kościoła w
odcinek. Tam też powitali pąt- Czechach, ufundowane przez
ników parafianie z Hejnic z Burmistrza Andrzeja Grzmieksiędzem Pavlem Andršem, lewicza - kielich mszalny i kosz
co było niemałym zaskocze- biało czerwonych kwiatów oraz
niem i radością. Połączone gru- dary od sponsorów - ornat z
py, utworzyły pełny skład piel- wizerunkiem Jezusa Miłosiergrzymki, która rozmodlona, nego i ofiara pieniężna. Oprawę

Fot. Grzegorz Urban

Gdzie chrzest, tam
nadzieja!
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Bogatynianie w czołówce

Grom ma kolejne medale

Mistrzostwa Dolnego Śląska

Fot. KS „Grom”

melski, Oliwier Majewski oraz
Stanisław Piotrowski.
Złoty krążek i tytuł Mistrza Polski zdobył Łukasz Mikuć natomiast brąz wywalczył
Maciej Wapniarczuk. Sukces
zawodników to efekt celnych
kopnięć ćwiczonych długimi
miesiącami, doskonałej koncentracji, konsenkwencji i zaangażowania. Start w zawodach od wszystkich sportowców Gromu wymagał ogromnego wysiłku, samodyscypliny,
pokory i szacunku dla rywala.
Po raz kolejny jednak udowodnili, że są w czołówce polskiego
taekwondo.

Fot. KS „Grom”

Fot. KS „Grom”

14-15 maja br. odbyła się XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim Giżycko 2016. Organizatorem tego
wielkiego sportowego wydarzenia był Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego. Na czterech matach walczyło ponad 300 zawodników i zawodniczek.
Klub Sportowy Grom Boga- wodników: Maciej Wapniartynia reprezentowało pięciu za- czuk, Łukasz Mikuć, Kamil Sa-

III Runda Klubowych Zawodów Strzeleckich

Zmagania lekkoatletów Bogatynianie
z medalami

18
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Fot. Remigiusz Naruszewicz

ku na bogatyńskim stadionie
padło wiele wspaniałych wyników. Juniorzy MKS „Szerszeń”
Bogatynia zgodnie z naszymi
oczekiwaniami nie zawiedli
i po raz kolejny uzyskali znako-

mite wyniki ustanawiając nowe
rekordy życiowe.
Oto wyniki naszych juniorów i juniorów młodszych
MKS „Szerszeń” Bogatynia - 6
medali: 1. miejsce Cezary Marciniak - 400 ppl, 3. miejsce Cezary Marciniak – 200m, 1.
miejsce Anna Dworak – Trójskok, 2. miejsce Anna Dworak
- Skok w dal, 1. miejsce Magdalena Pawłowska - 800m, 3.
miejsce Piotr Kosiorek – 100m.
Gratulujemy zawodnikom
i kadrze trenerskiej MKS Szerszeń Bogatynia Piotrowi Wyrobie, Tomaszowi Pistiolis i Tomaszowi Dróżdż.
Obszerna galeria zdjęć oraz
szczegółowe wyniki znajdują
się na stronie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Bogatyni - www.
osir.bogatynia.pl.

22 maja 2016 roku na strzelnicy myśliwskiej „Knieja” w Bronówku odbyła się III Runda zawodów strzeleckich z broni kulowej, dolnośląskiego klubu strzeleckiego „Czak” we Wrocławiu, którego członkami są zawodnicy kulowej sekcji strzeleckiej z Bogatyni.
W III Rundzie zawodów towy oraz Jarosław Bem z meudział wzięło 52 uczestników dalem brązowym w tej samej
województwa dolnośląskiego konkurencji. Pozostali zawodw tym 8 zawodników z Boga- nicy: Jarosław Luckmann, Eutyni. Zawody odbyły się w czte- geniusz Wawrzyńczak, Stanirech konkurencjach strzelec- sław Arsan i Zdzisław Strzykich tj. pistolet sportowy, pisto- kała uplasowali się w pierwszej
let centralnego zapłonu, kara- dwudziestce zawodników, zdobin sportowy oraz strzelanie do bywając punkty dla drużyny
rzutków „Trap”. Nasi zawodni- i tym samym zawodnicy z Bocy Dominik Pitucha i Dominik gatyni umocnili się na I miejJaruszewski zdobyli złote me- scu w rankingu drużynowym.
dale w konkurencjach pistole- W konkurencji strzelania do
towych oraz puchary Prezesa rzutków „Trap” nasi zawodnicy
Dolnośląskiego Klubu Strze- nie startowali.
Gratulujemy zawodnikom
leckiego „Czak” we Wrocławiu. Do grona medalistów do- i życzymy dalszych sukcesów
łączył także Andrzej Szreder, w strzelectwie sportowym.
Zdzisław Strzykała
który zdobył srebrny medal
Sędzia PZSS kl. II
w konkurencji karabin spor-
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Fot. Sekcja Strzelecka w Bogatyni

Fot. Remigiusz Naruszewicz
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14 maja 2016 roku na stadionie sportowym przy ul. Białogórskiej
28 w Bogatyni odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów
i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce. To najważniejsza impreza lekkoatletyczna w województwie dla tej kategorii wiekowej. Organizatorem zawodów był Dolnośląski Związek Lekkiej
Atletyki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz MSK Szerszeń Bogatynia.
Jak co roku zawodom towarzyszyła wspaniała sportowa atmosfera. Tego dnia stadion gościł zawodników z całego Dolnego Śląska, którzy ciężką pracą walczą o swój sukces.
Dla najlepszych przygotowano piękne medale na miarę Mistrzostw Polski, pamiątkowe
koszulki oraz kosmetyki. Na
zawody przyjechało około 370
sportowców z ponad 25 klubów Dolnego Śląska. Jak co ro-

Energia mieszkańców

Jakie macie plany na przyszłość?
Chociaż na co dzień spotykamy się z różnymi opiniami
na temat pracy Stowarzyszenia,
to staramy się, aby społeczna
praca członków budowała pozytywne relacje i adresowana

Fot. Piotr Grenda

szyn, natomiast współorganizatorami: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Bogatyński Ośrodek Kultury, sołectwa: Bratków, Działoszyn,
Krzewina, Posada, Wyszków-Wolanów, ponadto OSP Działoszyn, Biblioteka Działoszyn
oraz Zespół Szkół w Działoszynie. Czynny udział w organizacji biorą również: Bogatyński Klub Motorowy Cross oraz
stowarzyszenia z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, wśród
których między innymi Stowarzyszenie Byłych Pracowników
„Doltex” czy też Bractwo Ziemi
Bogatyńskiej.
Jesteście bardzo aktywną organizacją, chętnie angażujecie się w różne działania i sami podejmujecie wiele działań.
To prawda. Członkowie Stowarzyszenia są w różnym wieku o różnych zdolnościach
i predyspozycjach, dlatego
w zależności od przedsięwzięcia, każdy ma szansę wykazać
się swoimi umiejętnościami.
Są to ludzie, którzy nie boją się
ani wyzwań, ani ciężkiej pracy.
Taki zespół gwarantuje bardzo
zróżnicowane pomysły i sprawia, że każdy może znaleźć
coś dla siebie. Nasza współpraca przebiega bardzo pozytywnie i burza mózgów, którą przeprowadzamy przed każdym przedsięwzięciem przynosi bardzo dużo ciekawych pomysłów i rozwiązań.
Chętnie włączamy się w życie kulturalne Miasta i Gminy
Bogatynia, biorąc udział w imprezach lokalnych.
Czy współpracujecie z innymi
instytucjami i stowarzyszeniami?
Oczywiście. Na naszym terenie od dawna prężnie działają różne organizacje samorządowe, jak i społeczne. Dlatego, mamy skąd czerpać wzorce.
Współpracujemy z każdym,
kto jest zainteresowany wspólnym działaniem i oczywiście
cały czas zachęcamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia. Poza tym, wspólnymi siłami, można budować lepszą pomyślność naszych małych Ojczyzn.

jest do każdego. Jeżeli chodzi
o plany, to jesteśmy współorganizatorem projektu ścieżki
rowerowej i czekamy na wynik.
11 czerwca br. w Działoszynie Organizujemy Warsztaty Rzeźbiarskie dla dzieci i dorosłych. W sierpniu będzie III
edycja Jarmarku św. Bartłomieja, w który włączają się sołectwa północnej części Gminy,
KGW, Klub Seniora i wszystkie

w w w.bogat ynia.pl

inne chętne Organizacje, za co
im bardzo dziękujemy i służymy pomocą. W trakcie realizacji Rocznego Planu, Stowarzyszenie składa różne projekty i wkłada w to dużo pracy, ale
często odpowiedzi są negatywne. Ostatnią była ta z Urzędu
Marszałkowskiego. Nie poddajemy się i składamy następne wnioski.
Dziękuję za rozmowę.

Fot. Piotr Grenda

ści fizycznej.
Jakie inicjatywy podejmuje
stowarzyszenie?
Podejmowane inicjatywy
i działania promują naszą Gminę i są ogólnodostępne dla społeczności lokalnej. Z perspektywy dwóch lat uważamy, że nie
zawsze w działalności najważniejszy jest zapał i optymizm,
dużo ważniejsza jest wytrwałość, konsekwencja i wiarygodność. Podejmowane przez nas
działania spotykają się z poparciem Samorządu Gminnego, który za każdym razem nas
wspiera w działaniach, jak również zaszczyca nas swoją obecnością, za co serdecznie dziękujemy. Jedną z naszych głównych inicjatyw jest Jarmark
św. Bartłomieja, na którym nie
brakuje warsztatów twórczości
artystycznej i kreatywnej. Wystawy malarskie, kolekcjonerskie, pamiątkowe i rękodzielnicze, to tylko niektóre z licznie przygotowanych i prezentowanych atrakcji. Jarmark
ma na celu przede wszystkim
umożliwienie promowania regionalnych artystów, twórców
rękodzieła, pasjonatów i kolekcjonerów. Jednym z głównych
punktów Jarmarku jest loteria
fantowa z bardzo cennymi nagrodami.
Organizatorem Jarmarku
jest Stowarzyszenie Królewska
Dolina – Górnołużycki Działo-

Fot. Piotr Grenda

Kiedy zawiązało się stowarzyszenie i skąd pomysł na taką
działalność?
Stowarzyszenie
powstało
z oddolnej inicjatywy mieszkańców pozytywnie zakręconych, którym zależy na rozwoju i popularyzacji Działoszyna. 7 lipca 2014 r. Stowarzyszenie otrzymało potwierdzenie
z Sądu o zarejestrowaniu swojej działalności i z dużym zapałem, energią i optymizmem
rozpoczęliśmy naszą pracę społeczną.
Jakie cele i zadania stawia sobie stowarzyszenie?
Najważniejsze cele Stowarzyszenia to: krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na obszarach wiejskich. Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz
krajoznawstwa oraz działanie
na rzecz popularyzacji i rozwoju Działoszyna i północnej
części Gminy Bogatynia.
Gdzie znajduje się siedziba
stowarzyszenia?
Nie posiadamy stałej siedziby. Spotkania odbywają się
w Świetlicy, czasami w plenerze.
Dla kogo działa Stowarzyszenie?
Działania
podejmowane
przez Stowarzyszenie są kierowane przede wszystkim do
społeczności lokalnej w każdym wieku i o różnej sprawno-

Archiwum prywatne

Rozmowa z Krystyną Proch – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia
Królewska Dolina – Górno Łużycki Działoszyn
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Bogatynia

od kuchni
„Ciasto z wiśniową
pianką”

W tym miesiącu Pani Klaudia Żuk poleca przepyszne ciasto z wiśniową pianką. Jest to
wspaniały deser o niesamowitym kolorze i smaku wiśni.
Przygotowanie: W garnku
umieszczamy 1 szklankę cukru, olej, kakao i wodę, zagotowujemy do rozpuszczenia cukru, studzimy. Białka ubijamy
na sztywno, pod koniec dodając 1/2 szklanki drobnego cukru. Następnie cały czas miksując dodajemy żółtka i wystudzoną wcześniej przygotowaną
masę z kakao. Na końcu mieszamy z mąką wymieszaną z
proszkiem do pieczenia i sodą.
Ciasto wlewamy do formy (o
wymiarach ok. 25x30cm) wyłożonej papierem do pieczenia,
wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, na ok.

45 min. (do suchego patyczka),
studzimy w uchylonym piekarniku. W garnku umieszczamy wiśnie, zasypujemy cukrem, dodajemy sok z cytryny,
zagotowujemy, następnie całość miksujemy. Żelatynę rozpuszczamy w ok. 100ml wody,
następnie wlewamy do ciepłej
masy wiśniowej i dokładnie
mieszamy, później studzimy do
momentu, aż lekko zgęstnieje.
Śmietanę ubijamy na sztywno,
pod sam koniec dodajemy lekko gęstą masę wiśniową. Powstały wiśniowy krem prze-

kładamy do lodówki, aby nieco zgęstniał. Wystudzone ciasto kroimy na pół, jedną część
przekładamy do formy, następnie wlewamy 3/4 masy wiśniowej, przykrywamy drugim blatem ciasta i smarujemy pozostałą masą. Wkładamy na kilka
godzin do lodówki. Czekoladę
rozpuszczamy w 125ml śmietany, lekko studzimy, polewamy ciasto (jeśli masa wierzchnia stężała), dekorujemy wiśniami i chłodzimy w lodówce.
Smacznego!

Składniki na ciasto: 3 łyżki kakao, 3/4 szklanki oleju, 1 szklan-

ka cukru, 1/2 szklanki wody, 1/2 szklanki drobnego cukru do wypieków, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżeczka sody, 1,5 szklanki mąki pszennej, 5 jajek Składniki na masę: 500ml śmietany
36%, 5 łyżek cukru, 2 łyżki soku z cytryny,7 łyżeczek żelatyny, 800g
wydrylowanych wiśni (najlepiej świeżych) ok. 100ml wody. Dodatkowo: 125g czekolady (gorzkiej lub mlecznej), 125ml śmietany 30%, wiśnie do dekoracji.

KADR

Kino
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl
„Błogosławiona
wina”

„Alicja po drugiej
stronie lustra”

Trzysta osiemdziesiąt pięć
lat temu, książę Mikołaj Sapieha, wojewoda litewski i właściciel Kodnia, kradnie z kaplicy z
Watykanu obraz Matki Bożej
Gregoriańskiej, przed którym
został cudownie uzdrowiony.
Po udanej ucieczce przed pościgiem papieskim dociera do
podlaskiej ziemi, by tam dziękować Matce Bożej za odzyskane zdrowie. Już od pierwszego dnia obecności obrazu w
Kodniu dochodzi do licznych
uzdrowień. Początkowo Sapieha zostaje ukarany przez Papieża Urbana VIII ekskomuniką,
jednak w wyniku licznych zasług Sapiehy, papież orientuje
się, że niegodny czyn przynosi
błogosławione owoce.

Alice Kingsleigh ostatnie
kilka lat spędziła przemierzając
morza i oceany świata, jak niegdyś robił to jej ojciec. Po powrocie do Londynu Alicja natrafia na magiczne lustro, dzięki któremu ponownie przenosi się do fantastycznej Krainy Czarów. Tam czekają na
nią starzy znajomi: Biały Królik, Kot z Cheshire i Kapelusznik. Okazuje się jednak, że ten
ostatni wpadł w poważne tarapaty i nie jest już sobą. By ratować przyjaciela, Alicja wyrusza
w przeszłość, podejmując nierówną walkę z Czasem, w której stawką jest ocalenie Kapelusznika.

(PL)

(2D, 3D, napisy, dubbing)

104.8 FM
www.artradio.pl

radio Bogatynia 104.8 FM

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”
- Waldek Babarowski
19:05 - „Muzycznie, historycznie i okolicznie” - Agnieszka Salata-Niemiec
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatusia 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”
- Maciej Czyżewski, Sławomir Skiba i Damian Sosnowski
17:05 - „Popołudnie z ArtRadiem”
- Waldek Babarowski

18:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
19:05 - „Czytam dla was...”Ola Dobrowolska
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatusia 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”
- Waldek Babarowski
18:30 - „Czwartek w Eterze” - Stowarzyszenie Razem Dla Bogatyni
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatusia 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 tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
21:05 - „ArtRadiowa Lista Przebojów” - Sławomir Legeżyński
23:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny
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Sobota
06:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny
10:10 - „Głos Młodzieży” - Damian
Sosnowski (powtórka)
11:10 - „Rozmowy Zdrowiem Dyktowane” - Dorota Bojakowska
12:30 - „Czwartek w Eterze” - Stowarzyszenie Razem Dla Bogatyni (powtórka)
14:15 - „Muzyka Pogranicza”
15:10 - „Czytam dla was” - Aleksandra 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” - Mateusz 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 Języki” - Wojtek Kulawski
16:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
19:10 - „ArtRadiowa Lista Przebojów” Sławomir Legeżyński(powtórka)
21:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Podsumowanie Tygodnia

Produkcja: Polska, Watykan
gatunek: fabularyzowany dokument
data:

03-04.06.2016 r.
godz. 20.00 (2D)
06-07.06.2016 r.
godz. 20.00 (2D)

Produkcja: USA
gatunek: familijny, fantasy, przygodowy
data:
10.06.2016
11.06.2016
12.06.2016
13.06.2016
14.06.2016

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

Fotozagadka
W cyklu Fotozagadka Redakcja Biuletynu „Bogatynia” proponuje czytelnikom zabawę sprawdzającą znajomość Bogatyni i okolic.
Wszystkich, którzy rozpoznają obiekt na zdjęciu i znają jego lokalizację zachęcamy do przesłania odpowiedzi na adres: konkurs@
bogatynia.pl W nadsyłanych odpowiedziach prosimy o podanie
imienia i nazwiska.
Poprzednia fotozagadka przedstawiała inicjały (byłego właściciela budynku) wpisane w bramę wjazdową budynku GS przy ul. Kościuszki. Jako pierwszy, prawidłową odpowiedź nadesłał pan Rafał Tusień. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody (budynek główny UMiG, pok. 3).

w w w.bogat ynia.pl

Kod QR do wersji PDF

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”
- Waldek Babarowski
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny
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