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PATRIOTYCZNIE
Szanowni Mieszkańcy,

przeszłość, którą troskliwie zachowujemy
w pamięci, staje się nieodłączną częścią
teraźniejszości, nadaje również kształt
naszej przyszłości. Jestem dumny, że bogatynianie w sposób szczególny pielęgnują tradycje i z wielkim zaangażowaniem
oddają hołd wszystkim, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Dziękuję
Wam Szanowni Mieszkańcy, że tak licznie
uczestniczycie w organizowanych akademiach, okolicznościowych przemarszach,
nabożeństwach. Jakże ważne jest bowiem podtrzymywanie pamięci o historii
i ludziach, którzy ją tworzyli, zachowanie
pamięci o wszystkich, którzy dzięki wysiłkowi i patriotyzmowi umożliwili nam życie w wolnym kraju. Szczególne słowa po-

dziękowań kieruję do dzieci i młodzieży.
Wasza postawa jest godna uwagi i zasługuje na podziw. To właśnie Wy swoimi występami uświetniacie wiele uroczystości.
Sprawiacie radość i wywołujecie uśmiech
na twarzach. Wiem ile wkładacie pracy,
czasu i zaangażowania w przygotowanie
każdego wydarzenia. Dziękuję również
Waszym opiekunom, pedagogom i nauczycielom za wskazywanie właściwych
wzorców, przekazywanie wiedzy i wychowanie w patriotycznym duchu. Składam
ogromne podziękowania także wszystkim, którzy z wielkim pietyzmem biorą
udział w przygotowaniu i zorganizowaniu uroczystych obchodów świąt narodowych takich jak: 11 listopada, 15 sierpnia
czy też 13 grudnia. Dziękuję bogatyńskim

organizacjom pozarządowym i pracownikom instytucji zaangażowanym w organizację. Państwa pomoc jest nieoceniona, a atmosfera jaka panuje podczas uroczystości wywołuje ogromne wzruszenie.
Słowa szczególnych podziękowań kieruję do wszystkich Seniorów. Dziękuję Wam
Szanowni Kombatanci i Sybiracy i pragnę
złożyć wyrazy mojego najwyższego uznania i wyrazić mój głęboki szacunek za poświęcenia oraz wyrzeczenia jakie ponieśliście Państwo dla Wolnej i Niepodległej
Ojczyzny.

z wyrazami Szacunku i Uznania

Rozmowa z Burmistrzem
Miasta i Gminy Bogatynia
Andrzejem Grzmielewiczem.

str. 2

Konferencja
naukowa

„Bezpieczeństwo w terenach
przygranicznych” to temat
konferencji naukowej, która
odbyła się w Bogatyni.
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Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Narodowe Święto
Niepodległości

11 listopada to Narodowe
Święto Niepodległości. Dzień
upamiętniający powrót Polski
na mapy świata po 123 latach
zaborów.
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Energia
mieszkańców

Chór Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie

Rozmowa z Panią Danutą
Kołodko – opiekunem chóru
ZSPiG w Działoszynie

str. 19

Dyżury
radnych

Rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejem Grzmielewiczem

Poniedziałek

10 lat funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia pełni
Andrzej Grzmielewicz. Z wykształcenia historyk, nauczyciel. Od dawna związany z samorządem Bogatyni, przez lata nauczyciel w Szkole w Porajowie i w Trzcińcu. Zapraszamy do przeczytania wywiadu jakiego udzielił biuletynowi
burmistrz po dekadzie pełnienia funkcji gospodarza Bogatyni, na półmetku trzeciej kadencji urzędowania.
Panie Burmistrzu, mija 10 lat gła odbudowa Miasta i Gminy
od kiedy jest Pan gospoda- Bogatynia. Nasze plany zostały
rzem Miasta i Gminy Bogaty- wstrzymane, przesunięte na lania, jak wspomina Pan te mi- ta kolejne. Priorytetem był ponione lata?
wrót do normalności, wszelkie
Sprawowanie tak zaszczyt- działania skierowaliśmy na to,
nej funkcji jaką niewątpliwie ażeby jak najszybciej uczynić
jest Burmistrz Miasta i Gmi- tak, byśmy wszyscy zapomnieli
ny Bogatynia to przede wszyst- o tej tragedii jaką była powódź.
kim służba na rzecz Mieszkań- Może na chwilkę przystańmy
ców. Od samego początku tak w temacie, powódź z 2010 ropostrzegam swoją misję i kon- ku to chyba taki kulminacyjny
moment tych minionych 10 lat.
centruję się właśnie na służbie.
Rzeczywiście, myślę że możMieszkańcy naszej gminy trzy
na
7 sierpnia 2010 roku nazwać
razy obdarzyli mnie zaufaniem
powierzając mi tę niezwykle od- najtrudniejszym momentem
i wszystko co działo się po tej
powiedzialną i ważną rolę.
dacie w tych minionych 10Ze wszech miar staram się ciu latach kiedy jestem burmisprostać oczekiwaniom i reali- strzem. Ta niesamowita próba
zować wizję Bogatyni lepszej, jakiej zostaliśmy poddani naładniejszej, szczęśliwszej.
uczyła nas bardzo wiele. KieMinione 10 lat Miasta i Gmi- dy przypomnę sobie te ciężkie
ny Bogatynia to niewątpliwie dni i nieprzespane noce, ciągła
w mojej ocenie wiele zmian, walka i troska o najważniejsze
zmian na lepsze. Muszę przy- kwestie, o zapewnienie każdeznać, że był to okres niezwy- mu dachu nad głową, zapewkle wytężonej i ciężkiej pracy. nienie chleba i wody zdatnej do
Miniona dekada to wiele pla- picia. Te wspomnienia jeszcze
nów i pomysłów na nasze mia- dziś przywołują emocje, któsto i naszą gminę. Znamienitą re ciężko jest opanować. Każdy
część udało się zrealizować, ale z nas na swój sposób przeżyoczywiście są też założenia nad wał te niezwykle trudne chwiktórymi nieustannie pracuje- le, które już na zawsze pozomy, ażeby wprowadzić je w ży- staną w naszej pamięci. Procie. Część naszych planów jakie szę sobie przypomnieć ten dramieliśmy i mamy w dalszym matyczny czas, pełen niepokociągu pokrzyżowała powódź ju, strachu, lęku o najbliższych.
w 2010 roku. Kataklizm ja- To był niezwykle trudny okres
ki nas wtedy dotknął poczynił dla bogatyńskiego samorządu.
tak katastrofalne w skutkach Myślę, że po tamtych doświadzniszczenia, że nikt z nas nie czeniach jesteśmy o wiele mąmógł się tego spodziewać. Jak drzejsi.
dobrze wszyscy pamiętamy ka- Pamiętajmy, że każde doświadtastrofalny w skutkach 7 sierp- czenie, nawet to najgorsze uczy,
nia 2010 roku przyniósł za sobą że należy wyciągać wnioski, powieloletnią odbudowę. Można
rzec, że lata 2010 -2014 to cią-

VII kadencji Rady
Miejskiej w Bogatyni
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
yy 14.00 – 15.00
Tomasz Wieliczko

Piątek
yy 12.00 – 13.00
Ryszard Morawski
yy 13.00 – 14.00
Tomasz Tracz
Henryk Komarnicki
Krzysztof Musielak
Biuro Rady tel. 75 77 25 136 do 139. Poza godzinami
pracy urzędu, tj. po godz. 15.30 od wtorku do czwartku i po godz.
14:00 w piątek prosimy korzystać z domofonu znajdującego się po
prawej stronie drzwi wejściowych do budynku urzędu.

W Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni, w sprawie

skarg i wniosków
mieszkańców, przyjmują:
Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Grzmielewicz
Zastępca Burmistrza ds. Polityki
Regionalnej Monika Oleksak
w każdy poniedziałek w godz.

Półmetek trzeciej kadencji

15.00 – 17.00 w budynku przy ul.

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji
Dominik Matelski w każdy
poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi
Interesanta, ul. Daszyńskiego 1,
parter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.
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Panie Burmistrzu, powódź to
jeden dzień, ale odbudowa
Bogatyni trwała kilka lat.
Tak, odbudowywaliśmy nasze miasto przez całą poprzednią kadencję. To również niezwykle pouczający okres. Uważam, że w tak krótkim czasie
udało nam się zrobić naprawdę
dużo. Oczywiście każdy może powiedzieć, że można było szybciej, lepiej, ale tego typu
malkontentom nigdy nie życzę
tego typu doświadczeń, tej pracy, straconych nerwów.

Oczywiście krytyka jest jak najbardziej potrzebna, ale krytyka
merytoryczna, a nie jak ma to
miejsce często w naszym mieście krytykujemy wszystko, dla
zasady.
W mojej ocenie jest to niepoważne, wręcz szkodzące naszemu społeczeństwu.
Odbudowa Bogatyni to również znaczne środki pozyskane przez samorząd.
Oczywiście udało nam się
pozyskać kilkanaście milionów
złotych na odbudowę, gdyby
nie te środki byłoby nam niezwykle trudno. Chciałbym
w tym miejscu jednak zauważyć, że promesy jakie otrzymywaliśmy nie pokrywały zapotrzebowania, które pozwoliłoby w pełni odbudować Bogatynię.

Mnóstwo środków jakie potrzebowaliśmy na odbudowę musieliśmy znaleźć we własnym
budżecie, który oczywiście nie
jest „z gumy”.
Część tych środków pochodziła również z kredytów i pożyczek, nie mniej jednak podkreślam z całą stanowczością
wszelkie działania tego typu
nigdy nie naraziły samorządu
na jakiekolwiek niebezpieczeństwo finansowe. Oczywiście,

ażeby dobrze odbudować nasze
miasto musieliśmy zrezygnować z wielu planów i inwestycji, ale jako gospodarz Bogatyni nie wyobrażam sobie innego rozwiązania jak w pierwszej
kolejności odbudowę, a dopiero
później realizację innych inwestycji, które będziemy wykonywać w latach kolejnych.
Oczywiście Panie Burmistrzu, odbudowa, priorytet
tego dziesięciolecia, ale nie
wszystko udało się doprowadzić do należytego porządku
i chodzi nam, tutaj w szczególności o koryto rzeki, które nadal znajduje się w złym
stanie.
Faktycznie, koryto Miedzianki jest nie tylko w złym
stanie, ale stanowi zagrożenie.
Niestety jako Burmistrz Bogatyni mam niewielki wpływ
na stan rzeki w naszym mieście, mimo że jest to tak istotna
i ważna inwestycja. Odpowiednim organem, który odpowiada za stan rzeki jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który podlega Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.
Niestety przez wiele lat, nasze
apele, wnioski, prośby nie spotkały się z aprobatą i do tej pory
nikt we Wrocławiu nie pochylił
się nad Miedzianką i jej odbudową. W miejscach, w których
prowadziliśmy prace jako samorząd Bogatyni odbudowaliśmy mur oporowy, ale jak podkreślę po raz kolejny nie ma-

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Daszyńskiego 1 (I piętro, pokój nr 15)

w budynku przy ul. I-go Maja

prawiać i udoskonalać swoje
działania.

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.

my prawa prowadzić inwestycji
w rzece, a jeżeli ktoś uważa inaczej i próbuje nam przypisać te
zaniedbania dopuszcza się manipulacji, kłamie, bądź obnaża swoją niewiedzę. Mam tylko cały czas nadzieję, że w końcu uda się doprowadzić do odbudowy i uregulowania koryta
rzeki Miedzianki.
Panie Burmistrzu powódź
w roku 2010 była katastrofalna, ale również podtopienia w kolejnych latach to duże
zniszczenia, tym razem w Porajowie, Działoszynie, Posadzie.
Tak, rok 2010 nie był jedynym, kiedy byliśmy doświadczani przez katastroficzne zdarzenia. W czerwcu 2013 roku
niezwykle intensywne deszcze
doprowadziły do zalania dużej części Porajowa i tam wystąpiły największe zniszczenia.
Tutaj, podobnie jak w Bogatyni prace trwały kilka lat i trwają nadal. Odbudowaliśmy Osiedle Piastowskie z całą infrastrukturą podziemną i naziemną, ulicę Poniatowskiego, która
jest główną magistralą wodno-kanalizacyjną Porajowa, i kolejno ulice Górniczą, a także
przystępujemy do prac przy kolejnych. Duże zniszczenia w roku 2013 nie ominęły Zespołu
Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Zniszczona
hala sportowa, pomieszczenia
poniżej parteru, w tym infrastruktura grzewcza, biblioteka.
Dzisiaj na szczęście możemy
powiedzieć, że Porajów powoli
zapomina o tym dramacie.
Panie Burmistrzu, zmieńmy
może temat, bo jednak dziesięciolecie, to nie tylko powódź. Samorząd Bogatyni od
wielu lat inwestuje w szeroko
rozumiane bezpieczeństwo.
Jeśli mówimy o bezpieczeństwie to z całą pewnością należy zacząć od szpitala, od zapewnienia mieszkańcom dostępu do opieki medycznej.
Tak, uważałem zawsze i uważam, że

w Bogatyni szpital musi istnieć.
W minionych kilku latach udało nam się doprowadzić do modernizacji wszystkich oddziałów w naszym szpitalu, dzięki czemu świadczone
usługi są w tej chwili na najwyższym poziomie. Wiążemy
wiele nadziei ze zmianą systemu i kontraktowaniem, dzięki czemu nasz szpital będzie
mógł uzyskać większe finansowanie, co pozwoli na utrzymanie płynności finansowej i stabilne funkcjonowanie tej jed-

nostki. Dzisiaj samorząd Bogatyni dokłada około 7 milionów
złoty rocznie na funkcjonowanie szpitala. Doliczmy „Janosikowe” które musimy odprowadzić w kwocie ponad 10 milionów, to za te środki moglibyśmy przeprowadzić szereg ważnych inwestycji. Wracając do
szpitala myślę, że

wyrażę tu wolę całego samorządu, który stoi na stanowisku, że
gminny, bogatyński szpital jest
gwarancją bezpieczeństwa dla
Gminy Bogatynia, a także dla
zakładów: kopalni i elektrowni.
Nie wyobrażam sobie sytuacji w której mogłoby zabraknąć pierwszej pomocy w Bogatyni. Istotnymi jest także funkcjonowanie podstawowych oddziałów, takich jak: wewnętrzy,
chirurgiczny, dziecięcy czy ginekologiczno-położniczy i noworodkowy. Te oddziały są
szczególnie potrzebne mieszkańcom naszego miasta i naszej gminy.
Panie Burmistrzu, szpital niezwykle trudny, odpowiedzialny i ważny temat, ale Bogatynia to przede wszystkim ludzie. Wartym podkreślenia
i zauważenia jest niezwykle
wzmożona działalność różnego rodzaju stowarzyszeń.
W swojej pracy zawsze kieruje się głosem społeczeństwa i bardzo sobie to cenię, że
w Bogatyni funkcjonuje prężnie ponad sto stowarzyszeń.
To niezwykle ważne, że mamy
społeczeństwo, które chce się
integrować, działać dla naszej
wspólnej sprawy, ze interesuje się tym co dzieje się w Bogatyni. To wielka odpowiedzialność ze strony tych wszystkich
ludzi, którzy chcą i angażują się
w pracę na rzecz naszego miasta. Jestem dumny z tego, że
możemy wspierać i rozwijać
wszelkiego rodzaju inicjatywy
skupiające tylu naszych mieszkańców.

Oświadczam z pełną stanowczością i odpowiedzialnością,
że zawsze byłem, jestem i będę
zwolennikiem i będę wspierał
wszelkie inicjatywy idące od
społeczeństwa,
ażeby udogodnić naszym
mieszkańcom wszelkie działania z wielkim powodzeniem
realizuję ambitny plan związany z budową i modernizacją świetlic wiejskich w każdej
gminnej wsi, które kompleksowo wyposażone są miejscem
spotkań, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.
Faktycznie w Bogatyni ak-

tywność stowarzyszeń jest ponadprzeciętna, ale samorząd
Bogatyni współpracuje z różnego rodzaju instytucjami,
w tym z powiatem zgorzeleckim, jak ocenia Pan współpracę z obecnym zarządem.

Pokładam wiele nadziei w to,
że wspólnie ze Starostwem Powiatowym będziemy mogli
przeprowadzić wiele wspólnych
działań, inwestycji, na które
czekają nasi mieszkańcy.
Do tej pory już nieraz udowodniliśmy że można. Proszę sobie przypomnieć modernizację boisk przy LO, które bez wsparcia Samorządu Bogatyni byłyby niemożliwe. Nowy zarząd pracuje niespełna
rok, a już dziś możemy powiedzieć, że sprawy idą w dobrym
kierunku. Nasze priorytety są
wspólne, zaliczyć można do
nich na przykład wspólne działanie na rzecz bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, które uważamy, że nie może być zagrożone, nie możemy
nawet myśleć o jakichkolwiek
zmianach. Dołożę wszelkich
starań, aby dzisiejszy sześćdziesięcioletni ogólniak obchodził kolejne okrągłe jubileusze.
Współpraca z powiatem to także, a może przede wszystkim
naprawa infrastruktury drogowej i jej utrzymanie. Dzisiaj takim przykładem jest droga powiatowa z Bogatyni do Opolna Zdrój i dalej do Sieniawki,
która jest w zarządzie powiatu, i jest w opłakanym stanie,
a która musi być odbudowana.
Tego typu dróg jest w naszej

gminie wiele, a przy tym jest
wiele pracy, wiele płaszczyzn
do wspólnego działania, podkreślam dla naszego wspólnego dobra.
Panie Burmistrzu, minione lata to wiele inwestycji, ale proszę powiedzieć jak kreśli się
przyszłość, co z planami, których do tej pory, z wiadomych
przyczyn nie udało się zrealizować.
Niestety jak mówiłem już
wcześniej ze względu na powódź musieliśmy przesunąć
w czasie realizację niektórych
inwestycji, ale oczywiście nie
zrezygnowaliśmy z nich. Do
priorytetów należą oczywiście
modernizacja zalewu, rewitalizacja centrum miasta, budowa ścieżek rowerowych i jeszcze wiele, wiele innych mniejszych inwestycji. Te największe zadania oczywiście będziemy chcieli zrealizować w tej
kadencji, czyli do końca roku
2018. W znacznej mierze szybkość i wielkość tych zadań uzależniona jest też od pozyskania
środków zewnętrznych, o które aplikujemy. Liczymy na to
że uda nam się doprowadzić do
zakończenia wszystkie te inwestycje.
Kończąc naszą rozmowę jak
podsumowałby Pan te minione 10 lat w Samorządzie Bogatyni.
Dziesięć lat sprawowania zaszczytnej funkcji Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia to
ciężka praca, służba i odpowiedzialność, ale to też niesamowite doświadczenie, które mam
nadzieję wykorzystam w kolej-

nych latach pracy na rzecz naszej „małej ojczyzny”.

Pragnę jednak podkreślić, że
priorytetem w moich działaniach, przez te wszystkie lata,
jest dla mnie zasada, którą się
kieruje „Mieszkańcy najlepiej
wiedzą, co jest potrzebne”,
dlatego zawsze stawiam na
dialog i współpracę pomiędzy samorządem, a społecznością. Wiem, że to dobry kierunek bowiem wsłuchiwanie się
w oczekiwania mieszkańców
i realizacja ich potrzeb daje dobre efekty i jest dla mnie powodem do osobistej satysfakcji.
Korzystając z tej wyjątkowej
okazji pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim,
z którymi miałem przyjemność współpracować. Szczególne słowa podziękowań kieruję
do Mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. Dziękuję za Państwa zaufanie jakim mnie obdarzyliście, za pomoc i wsparcie. Słowa podziękowań kieruję również do moich Współpracowników oraz do Radnych
rady Miejskiej.

Dziękuję za wspólne lata pracy,
za cierpliwość, wyrozumiałość
i determinację oraz ciężką i sumienną pracę.
Wierzę, że kolejne lata będą równie owocne i że wspólnie uda nam się zrealizować
wiele wspólnych przedsięwzięć
w trosce o nasze wspólne dobro.
Panie Burmistrzu kończąc życzymy powodzenia i wytrwałości.

Z

okazji 10-lecia sprawowania funkcji Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia składamy Panu Andrzejowi
Grzmielewiczowi najserdeczniejsze podziękowania
i wyrazy uznania, za pełną zaangażowania,
profesjonalizmu i doświadczenia pracę na rzecz
społeczności lokalnej, a także za trud wniesiony w rozwój
idei samorządowej.
Dziękujemy za aktywną działalność, podejmowanie wielu
cennych inicjatyw, a także owocną współpracę z Radą
Miejską w Bogatyni, to wszystko sprawia, iż Miasto i Gmina
Bogatynia nieustannie się rozwija. Pana praca przynosi
wiele osiągnieć, które wpływają na polepszenie poziomu
życia mieszkańców.
Dziękując raz jeszcze, składamy życzenia wszelkiej
pomyślności, a przede wszystkim zdrowia i pogody ducha,
satysfakcjonującej pracy oraz wytrwałości w realizowaniu
zamierzonych celów.

w w w.bogat ynia.pl
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Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dzień Służby Cywilnej
Funkcjonariusze i pracownicy zgorzeleckiej Policji uczestniczyli
w uroczystościach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu z okazji obchodów 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej. W ramach obchodów święta, w siedzibie dolnośląskiej Policji, odbył się też uroczysty apel z okazji II rocznicy odsłonięcia „Tablicy pamięci ku czci
pomordowanych policjantów II RP”.
Komenda Wojewódzka Po- i pracownicy cywilni Komendy
licji we Wrocławiu 10 listopada Powiatowej Policji w Zgorzelbr. zorganizowała uroczystość cu oraz sympatycy zgorzeleckiej
z okazji obchodów Narodowe- Policji.
Medale za długoletnią służgo Święta Niepodległości oraz
Dnia Służby Cywilnej. W uro- bę nadane postanowieniem
czystym apelu udział wzię- Prezydenta Rzeczypospolitej
li: kierownictwo dolnośląskiej Polskiej otrzymali: asp. szt. DaPolicji, wyróżnieni policjanci riusz Cyburt oraz asp. szt. Ewa
i pracownicy cywilni garnizo- Wojteczek.
Brązowy medal „Za Zasłunu dolnośląskiego oraz przedstawiciele różnych wrocław- gi Dla Policji”, nadany Decyskich środowisk i sympatycy zją Ministra Spraw Wewnętrzdolnośląskiej Policji.
nych i Administracji, został
Apel rozpoczął się od uro- wręczony Burmistrzowi Miaczystego przemówienia Komen- sta i Gminy Bogatynia Andanta Wojewódzkiego Policji drzejowi
Grzmielewiczowi.
we Wrocławiu insp. Arkadiusza Co również warte uwagi, BurGolanowskiego. Podczas uro- mistrz Grzmielewicz był jedną
czystości z rąk Wojewody Dol- z dwóch osób, która, nie będąc
nośląskiego Kamila Zielińskie- pracownikiem służby mundugo i Komendanta Wojewódz- rowej, otrzymała odznaczenie.
Podczas uroczystości Kokiego Policji we Wrocławiu insp.
Arkadiusza Golanowskiego wy- mendant Wojewódzki Policji
różnienia i odznaczenia otrzy- we Wrocławiu Pan insp. Armali m.in. funkcjonariusze kadiusz Golanowski wyróżnił
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także pracowników służby cywilnej za szczególne zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Z Komendy Powiatowej Policji
w Zgorzelcu wyróżniona została Pani Karolina Ziemba.
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbył się też uroczysty apel
z okazji II rocznicy odsłonięcia „Tablicy pamięci” pomordowanych policjantów II Rzeczypospolitej Polskiej, których
mogiły znajdują się w Miednoje oraz odsłonięcia „Tablicy pamięci” policjantów II Rzeczypospolitej Polskiej zamordowanych w nieznanych miejscach
kaźni w 1940 roku na terenie
ZSRR, których prochy spoczywają w bezimiennych i nieznanych grobach.
Oficer Prasowy KPP w Zgorzelcu
st. sierż. Mariola Kowalska

w w w.bogat ynia.pl

Bezpieczeństwo w terenach przygranicznych

I konferencja naukowa
„Bezpieczeństwo w terenach przygranicznych” to temat pierwszej konferencji naukowej, która odbyła się 26 oraz 27 października w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Organizatorami konferencji byli Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Pierwsza sesja obrad ple- proszeni.
Podczas pierwszego dnia nanarnych dotyczyła „Współczesnych kontekstów bezpieczeń- ukowego spotkania o ekonostwa”. Przewodniczył jej prof. micznych aspektach odbudowy
Zbigniew Ścibiorek, który za- Bogatyni po powodzi z 2010 ropytany o konferencję mówił ku mówił także Zastępca Buro wyjątkowości miejsca, w któ- mistrza ds. Inwestycji Dominik
rym się ona odbywa, nawią- Matelski.
Pierwszy dzień konferenzując do styku trzech granic.
W pierwszej części sesji mo- cji zakończył się wyjazdem na
gliśmy wysłuchać wykładów zaporę Witka, podczas którego
dotyczących m.in. wybranych jej konstruktorzy opowiedzieli
uwarunkowań kierowania ak- o jej zastosowaniu.
Drugi dzień konferencji rozcją ratowniczą, teoretycznych
aspektów koordynacji i współ- począł się sesją zatytułowapracy, czy też transgranicznych ną „Przestępczość w terenach
zagrożeń radiologicznych.
przygranicznych”. PrzewodniDruga sesja była zatytuło- czył jej ppłk SG dr hab. Adrian
wana „Teoretyczne i praktycz- Siadkowski, natomiast przy
ne aspekty katastrofy w Boga- mównicy prezentowali się kotyni w 2010 roku”. W tej części lejno przedstawiciele polskiej,
konferencji jako pierwszy przy niemieckiej oraz czeskiej stromównicy pojawił się Burmistrz ny mówiąc o współpracy i zaAndrzej Grzmielewicz, który kresie działań w ramach przew sposób bardzo szczegółowy stępczości transgranicznej.
opowiadał o działaniach adOstatnia część konferencji
ministracji samorządowej pod- skierowana była do młodzieczas pamiętnej powodzi. Pre- ży z terenu Miasta i Gminy Bolekcja Burmistrza Grzmielewi- gatynia. Zgromadzeni na sali
cza nacechowana była również widowiskowej uczniowie szkół
ogromnym ładunkiem emocjo- średnich wysłuchali preleknalnym, co wpłynęło na wyjąt- cji dotyczących współczesnych
zagrożeń młodzieży, wpływu
kowość wypowiadanych słów.
Kolejni prelegenci skupia- grupy na kształtowanie bezli się natomiast nad teoretycz- piecznych zachowań młodego
nymi aspektami powodzi, tzn. człowieka, czy też wykładu na
zebrani wysłuchali wykładów temat lokalnych inicjatyw prodotyczących genezy i skutków filaktycznych skierowanych do
błyskawicznych powodzi oraz dzieci i młodzieży.
odbudowy stopnia wodnego
Na zakończenie konferencji
w Niedowie w świetle wymo- zebrani wysłuchali oferty edugów bezpieczeństwa powodzio- kacyjnej Wyższej Szkoły Ofiwego terenów poniżej zbiorni- cerskiej imienia generała Tadeka wodnego Witka, na który, usza Kościuszki we Wrocławiu
również w ramach konferencji, oraz wystąpień Burmistrza Anwszyscy uczestnicy zostali za- drzeja Grzmielewicza oraz płk

dr hab. Inż. Witalisa Pellowskiego podsumowujące dwudniowe naukowe spotkanie.
W konferencji, oprócz kadry
WSOWL, udział wzięli przedstawiciele ośrodków akademickich, takich jak: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wyższa
Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Ponadto w konferencji uczestniczyli również politycy, samorządowcy, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, Stowarzyszenia
Hydrologów Polskich, funkcjonariusze Straży Granicznej,
Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, a także funkcjonariusze z Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Pirnie oraz
Komendy Wojewódzkiej Policji kraju libereckiego Republiki Czeskiej.
Owocnych obrad życzyła
wszystkim uczestnikom konferencji Pani Premier – Beata Szydło, która skierowała do burmistrza Grzmielewicza list gratulacyjny ze słowami: „Dziękuję organizatorom
i uczestnikom konferencji za
podjęcie tak ważnego tematu. Mam nadzieję, że dzisiejsze
spotkanie w Bogatyni pozwoli lepiej zdiagnozować istniejące problemy i przyczyni się do
wypracowania nowych i udoskonalenia istniejących metod
zapewnienia bezpieczeństwa
naszym obywatelom. Życzę
państwu owocnych obrad i inspirujących dyskusji” – napisała Pani Premier.

w w w.bogat ynia.pl
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Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni

Jubileusz 60-lecia
Bogatyńskie Liceum Ogólnokształcące obchodziło okrągły Jubileusz 60-lecia istnienia. Uroczysta Akademia odbyła się w piątek
18 listopada w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
Wśród zaproszonych go- obfitował licznymi zmianami,
ści byli zarówno samorządow- które spowodowały rozkwit
cy, przedstawiciele placówek szkoły. W czasie wakacji 1962
oświatowych, przedstawiciele r. rozpoczyna się przebudowa
szkół partnerskich z Niemiec gabinetów. W roku szkolnym
oraz przede wszystkim absol- 1963\1964 szkoła przechodzi
wenci oraz emerytowani na- pod nadzór pedagogiczny Wyuczyciele.
działu Oświaty i Kultury PreNa początek Akademii głos zydium Powiatowej Rady Nazabrała Dyrektor Beata Lipo- rodowej w Zgorzelcu. W marwicz, która w swoim wystąpie- cu 1963 r. zrobione zostało noniu przestawiła obszerny rys we ogrodzenie wokół szkoły.
historyczny, nawiązując do naj- 5.09.1963 r. odbyło się pierwsze
ważniejszych wydarzeń minio- posiedzenie Rady Pedagogicznego 60-lecia.
nej Liceum dla Pracujących.
„W grudniu 1959 roku dy- Dyrektorem nowej szkoły zorektorem szkoły został Edward stał mgr Adolf Kondracki. DuZgłobicki. W tym czasie prze- żym przełomem w życiu szkoprowadzono remont ogrodze- ły była inicjatywa budowy sania szkoły i dokonano zaku- li gimnastycznej, która zostapu pomocy naukowych. W ro- ła podjęta we wrześniu 1965 r.
ku 1960 w szkole przeprowa- Jej koszt zaplanowano na 1 mln
dzono po raz pierwszy matu- zł. Budowa sali została zrealirę, którą zdało 14 osób. W 1961 zowana dzięki staraniom dyr., w związku z powstaniem rekcji szkoły, pomocy zakładu
i rozwojem Zasadniczej Szko- opiekuńczego Kopalni „Turów”
ły Górniczej, z Liceum odeszło i miejscowej jednostce WOP.
wielu nauczycieli, w tym tak- Uroczyste oddanie sali gimnaże dyrektor Edward Zgłobicki. styczno-widowiskowej nastąpiNowym dyrektorem został do- ło 7.05.1966 r. Rok 1967 przytychczasowy nauczyciel historii niósł realizację dalszych inicjamgr Hipolit Chlebny. Pełnił tę tyw dyrektora szkoły. Między
funkcję przez 29 lat! Okres ten innymi dokonano adaptacji

strychu na nowe pomieszczenia użytkowe. Dzisiaj mieści się
tam biblioteka szkolna oraz gabinet językowy” – opowiadała,
przedstawiając historię szkoły,
Dyrektor Beata Lipowicz.
Życzenia w imieniu Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza
złożyła zastępca Burmistrza ds.
Polityki Regionalnej Monika
Oleksak oraz Skarbnik Gminy
Andrzej Remian.
Następnie przy mównicy
pojawiali się zaproszeni goście,
gratulując tak wspaniałego Jubileuszu oraz życząc kolejnych
obfitujących w sukcesy lat działalności. Zabierający głos absolwenci z wielkim sentymentem wracali do szkolnych lat,
wymieniając się wspomnieniami oraz historiami z życia bogatyńskiego Liceum.
Na zakończenie Akademii
wszyscy obecni zostali zaproszeni do artystycznej podróży w przeszłość, w którą to zabrali uczniowie oraz nauczyciele „ogólniaka”. Po uroczystości
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury wszyscy zostali zaproszeni do budynku szkoły, gdzie
mogli zwiedzić gabinety, czy
też obejrzeć wystawy związane
z historią Liceum.

Zabierający głos absolwenci z wielkim sentymentem wracali do szkolnych lat. Na zdjęciu absolwenci
rocznika 1971-75 wraz z wychowawczynią Haliną Niciarz, która również piastowała stanowisko
dyrektora szkoły w latach 1991-2002.

Życzenia w imieniu Burmistrza Andrzeja
Grzmielewicza złożyła zastępca Burmistrza ds.
Polityki Regionalnej Monika Oleksak.

Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak wraz
z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
Zgorzeleckiego Arturem Sienkiewiczem
przekazują okolicznościowy upominek.

Na zakończenie Akademii wszyscy obecni zostali zaproszeni do
artystycznej podróży w przeszłość...,

...w którą to zabrali uczniowie oraz
nauczyciele „ogólniaka”.

Na zdjęciu Adolf Kondracki były dyrektor Liceum dla Pracujących
oraz wieloletni nauczyciel fizyki wraz z absolwentką.

Uczniowie liceum przygotowali program artystyczny.
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Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków

Insulinka

Każdego roku 14 listopada na całym świecie, obchodzony jest
uroczyście Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, który został ustanowiony w 1991 roku. Dzień ten przypomina, że liczba przypadków chorych na cukrzycę wzrasta w zastraszającym tempie, nosi
już nawet miano „epidemii XXI wieku”.
Termin obchodów ,,Dnia szenia Diabetyków. Przez dłuDiabetyka” nie został wybra- gi czas prezesem bogatyńskiego
ny przypadkowo, to dzień uro- koła diabetyków była pani Ania
dzin Fredericka Bantinga, któ- Janek. Po śmierci Pani Ani pory wraz z Charlesem Bestem, stanowiliśmy odłączyć się od
jako pierwszy na świecie, w ro- ogólnopolskiej organizacji i załoku 1922 zastosował insulinote- żyć własne, niezależne stowarzyrapię w leczeniu cukrzycy. Po- szenie, dzięki któremu zdecydopularność tego święta z roku na wanie łatwiej nam się działa. To
rok rośnie. Wspólna idea łączy bardzo dla nas ważne, że możedziś setki tysięcy ludzi z ponad my niezależnie podejmować de160 krajów. Lekarze specjaliści cyzje o tym, jak chcemy dziaz dziedziny opieki zdrowotnej łać, jak wydatkować pozyskane
i ludzie chorzy na cukrzycę sta- środki finansowe. Spotykamy się
rają się wdrażać skuteczne me- dwa razy w miesiącu w kawiartody w zapobieganiu i leczeniu ni „Atena”, poruszając ważne dla
cukrzycy.
nas tematy. Tworzymy organiTakże bogatynianie postano- zację zrzeszającą mieszkańców
wili zjednoczyć swoje siły w wal- gminy. Obecnie nasze stowarzyce z cukrzycą i jesienią ubiegłego szenie liczy około 150 członków.
roku założyli Bogatyńskie Sto- Organizujemy warsztaty, okowarzyszenie Diabetyków. Preze- licznościowe spotkania, bierzesem Stowarzyszenia została pa- my udział w prelekcjach, zaprani Irena Rusiecka, która opowia- szamy dietetyków, lekarzy i różda o rocznej działalności stowa- nych specjalistów, którzy pomarzyszenia: „Pragnę podkreślić, gają nam nie tylko zmagać się
że bogatyńscy diabetycy od wie- z tą podstępną i niebezpieczną
lu lat działali pod szyldem ogól- chorobą, jaką jest cukrzyca, ale
nopolskiej organizacji zrzesza- również poszerzać naszą wiedzę
jącej diabetyków, będąc tereno- na jej temat. Wiemy, że razem
wym kołem Polskiego Stowarzy- możemy więcej, dlatego stara-

my się pomagać osobom potrzebującym, biorąc czynny udział
w akcjach charytatywnych. Nasze działania nie polegają tylko na zamknięciu się w świecie
choroby. Organizujemy wspólne
wyjazdy na wczasy, grzybobranie, majówki oraz uroczyście obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Wiemy i podkreślamy, że cukrzyca to nie wyrok,
da się z nią żyć, choć wymaga
to stałej samokontroli oraz zdyscyplinowania, dlatego tak duży nacisk kładziemy na profilaktykę, na styl życia, sposób odżywiania się. Staramy się, aby poprzez naszą działalność zwrócić
uwagę na problem, bowiem z roku na rok chorych na cukrzycę
jest niestety coraz więcej. Korzystając z okazji pragnę serdecznie
podziękować wszystkim, którzy wspierają naszą działalność,
a szczególnie Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Panu Andrzejowi Grzmielewiczowi, dzięki któremu uzyskaliśmy bezpłatny dostęp do lekarza diabetologa. Jesteśmy wdzięczni za okazane serce i pomoc w realizacji
wielu przedsięwzięć. Dziękujemy Samorządowi Miasta i Gminy Bogatynia oraz osobom, które pomagają i chcą nam pomagać. Dziękujemy także bogatyńskim organizacjom pozarządowym, współpracującym z nami,
które dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, zapraszają do
wspólnych działań.”

Chętnie uczestniczymy w gminnych wydarzeniach,
takich jak bogatyńskie Karbonalia.
Organizujemy warsztaty, okolicznościowe spotkania, bierzemy
udział w prelekcjach, zapraszamy dietetyków, lekarzy i różnych
specjalistów,

Współpracujemy także z bogatyńskimi organizacjami
pozarządowym, które dzielą się swoim doświadczeniem.

Konferencja o zdrowiu

Twoje zdrowie
w Twoich rękach
W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury odbyła się konferencja o zdrowiu zorganizowana przez Stowarzyszenie Amazonki. Tytuł spotkania, czyli „Twoje
zdrowie w Twoich rękach” zaciekawił młodzież szkół gimnazjalnych oraz średnich.
Konferencja odbyła się trzech wykładów prezentowaw środę 23 listopada. Rozpo- nych przez specjalistów w daczęła się zaraz po godzinie 9.00. nej dziedzinie: biologii, fizjoteUczestnicy mogli wysłuchać rapii oraz dietetyki.

w w w.bogat ynia.pl

Młodzież wysłuchała, na jakie produkty należy zwrócić
uwagę przygotowując codzienne posiłki, ile czasu powinien
zajmować nam ruch i wysiłek fizyczny, czy też, jakie negatywne skutki może wywoływać niedobór witamin.
Konferencja, która odbyła się
w ramach VII Międzynarodowej
Spartakiady Amazonek, miała
na celu propagowanie zdrowego stylu życia i wszyscy specjaliści zgodnie twierdzili, że przekazywanie tego rodzaju wiedzy jest
bardzo potrzebne, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć.
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Dziewiąta edycja Festiwalu Hałda Jazz - Bogatynia 2016

zakończyły się wspólnym wykonaniem przez dzieci i artystów utworu When The Saints
Go Marching In.
Pierwszy festiwalowy dzień
zakończył wieczorny koncert
Ilony Damięckiej - pianistki,
wokalistki, kompozytorki, absolwentki Akademii Muzycznej

Warsztaty wokalne podczas Małej Akademii Jazzu

Warsztaty zakończyły się wspólnym wykonaniem przez dzieci
i artystów utworu When The Saints Go Marching In

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Dziewiąta edycja Festiwalu Hałda Jazz - Bogatynia 2016 za nami. Pięć festiwalowych pozycji postawiło na edukację muzyczną
milusińskich, elektroniczne brzmienie, najlepszą improwizacją
jazzową, klasykę jazzu oraz na światowy poziom z wirtuozerią
gry mistrza Stańki.
Tradycyjnie Festiwal odbył Abt – gitarzysta, Mateusz Masię w Bogatyńskim Ośrodku niak – perkusista i Krzysztof
Kultury w dniach 24-26 listopa- Witkowski – gitarzysta basowy
da 2016 roku. W zaledwie trzy (twórca ,,Hałda Jazz’’). Każdy

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Tomasz Stańko na
festiwalu Hałda Jazz

dni miłośnicy improwizacji jazzowych uczestniczyli w różnorodnym podejściu do sztuki rodem z Nowego Orleanu.
Tegoroczna edycja festiwalu rozpoczęła się Małą Akademią Jazzu (MAJ), czyli projektem muzycznym skierowanym do przedszkolaków. Wykładowcami tegorocznej Małej
Akademii Jazzu byli Anna Rejda – wokalistka, Karolina Pernal – saksofonistka i flecistka,
Marcin Fic – trębacz, Kamil

8

Nr 9 (79) listopad 2016

z artystów zaprezentował milusińskim instrument, na którym grał oraz opowiedział o jego roli w zespole. Ponadto dzieci przyswoiły wiedzę na temat
dzielenia całej nuty na wartości
mniejsze. Jako symbol nuty całej milusińscy otrzymali jabłko,
które również można podzielić
na części mniejsze. Przedszkolaki otrzymały instrukcją obsługi jabłuszka czyli z sugestią
podzielenia się nim z rodzicami i rodzeństwem. Warsztaty

Fot. Mariusz Prentki

W towarzystwie Adama Pierończyka
wystąpili Robert Kubiszyn – gitarzysta
basowy oraz John B. Arnold – rdzenny
nowojorczyk

Fot. Jakub Purej - qbanez

w Katowicach wydziału Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej, która
zaprezentowała mocne i energetyczne brzmienie w środkowym nurcie jazzu. Artystce towarzyszyli uznani muzycy polskiej sceny jazzowej tacy jak:
Piotr Lemańczyk (kontrabas)
i Przemysław Jarosz (perkusja).
W festiwalowy piątek scena jazzowej hałdy prezentowała premierę nowego albumu
MONTE ALBÁN, który ukazał się pod koniec października 2016. Koncert saksofonisty
Adama Pierończyka z zespołem przeniósł zebranych gości w muzyczną podróż, ukazując nowoczesne podejście do
muzyki, znajdując miejsce dla
elektronicznych eksperymentów, free jazzowej improwizacji oraz niesfornych, synkopowanych rytmów.
Wykonane przez formację
saksofonisty dzieło wyobraźnią
przeniosło zgromadzoną publiczność do jednego z najbardziej enigmatycznych miejsc
na świecie jakim jest Monte Albán. Muzycy prezentując program koncertu podjęli próbę
opisania dźwiękiem historycznej zabudowy, olbrzymiego tarasu sprzed wieków (wielkości
ok. sześćdziesięciu stadionów
piłkarskich) kojarzącej się raczej z archaicznym portem lotniczym, przeznaczonym dla
statków kosmicznych lub ma-

Adam Pierończyk Trio

Piątkowy wieczór zakończył się koncertem znakomitego duetu tj.
Anny Rejdy (wokalistki) i Kamila Abta (gitarzysty).

kietą do filmu science-fiction.
W towarzystwie Adama Pierończyka wystąpili Robert Kubiszyn – gitarzysta basowy oraz
John B. Arnold – rdzenny nowojorczyk. Muzycy zaprezentowali na bogatyńskiej scenie

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Jakub Purej - qbanez

Marcin Fic – trębacz

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Karolina Pernal – saksofonistka i flecistka

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Wykładowcami tegorocznej Małej Akademii Jazzu byli Anna Rejda – wokalistka, Karolina Pernal –
saksofonistka i flecistka, Marcin Fic – trębacz, Kamil Abt – gitarzysta, Mateusz Maniak – perkusista
i Krzysztof Witkowski – gitarzysta basowy

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Pierwszy festiwalowy dzień zakończył wieczorny koncert Ilony
Damięckiej - pianistki, wokalistki, kompozytorki

Piątkowy wieczór zakończył
się koncertem znakomitego duetu tj. Anny Rejdy (wokalistki) i Kamila Abta (gitarzysty).
Wykonany przez nich program
,,Życzenie’’ zawierał jazzowe
interpretacje Chopina.

Krzysztof Witkowski i Tomasz Stańko

Festiwal zorganizowany został pod honorowym patronatem Pana Andrzeja
Grzmielewicza Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia.

Krzysztof Witkowski

Fot. Jakub Purej - qbanez

Prawdziwa uczta jazzowa na
najwyższym, światowym poziomie czekała na wszystkich
w sobotni, finałowy już wieczór. Tak też zwieńczeniem tegorocznej ,,Hałdy Jazz’’, ale
niewątpliwie również wydarzeniem muzycznym roku był
koncert legendarnego, uznanego na świecie Tomasza Stańko,
który zaprezentował się ze składem młodych, polskich, wybit-

nych artystów, jakimi są: Łukasz Ojdana (fortepian), Maciej
Garbowski (kontrabas) oraz
Krzysztof Gradziuk (perkusja).
Wracając do Tomasza Stańko został on nagrodzony wieloma wyróżnieniami, m.in:
European Jazz Prize; nagrodą
Francuskiej Akademii Jazzu:
honorową nagrodą krytyków
muzycznych - ‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’; Złotym Fryderykiem; Paszportem
Polityki; wysokimi odznaczeniami państwowym: Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Wyjątkowe kompozycje sobotniego koncertu znalazły
również miejsce dla utworów
z albumu ,,Wisława’’ muzyki, którą z najgłębszym uznaniem Tomasz Stańko zadedykował pamięci Wisławy Szymborskiej.
Niepowtarzalne
dźwięki
trąbki mistrza wytworzyły magię i w sposób widoczny wywołały magiczne wzruszenie publiczności.

Fot. Jakub Purej - qbanez

Fot. Jakub Purej - qbanez

Tomasza Stańko Band

Fot. Jakub Purej - qbanez

Tomasza Stańko, który zaprezentował się ze składem młodych, polskich, wybitnych artystów, jakimi są:
Łukasz Ojdana (fortepian), Maciej Garbowski (kontrabas)

Tomasza Stańko

Fot. Jakub Purej - qbanez

T. Stańko M. Garbowski

Fot. Jakub Purej - qbanez

Fot. Jakub Purej - qbanez

Tomasz Stańko, Krzysztof Witkowski wraz z Dorotą Bojakowską
Przewodniczącą Rady Miejskiej

Wzruszenie było jednak
obopólne bo doznał go zarówno sam Tomasz Stańko.
Krzysztof Witkowski (twórca
festiwalu) wraz z Dorotą Bojakowską (Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy) zapowiadając koncert wręczyli Tomaszowi Stańko pamiątkowe pióro z grawerem ,,z wyrazami
szacunku i uznania’’. Ufundowane przez Burmistrza Miasta
i Gminy pióro stanowiło symbol zapisanych w sercach bogatynian wspomnień, kiedy to
Tomasz Stańko przekazał na
licytację trąbkę, która została sprzedana a 36 000 zł. Dochód ze sprzedaży trąbki trafił
za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej do poszkodowanych w powodzi mieszkańców Bogatyni.
Miniona edycja Międzynarodowego Festiwalu Hałda
Jazz Bogatynia 2016 po raz kolejny pokazała, że publiczność
jest otwarta na nowe muzyczno-jazzowe propozycje oraz
sprawiła, że festiwal ponownie
można uznać za bardzo udany.
Udział Tomasza Stańko w tegorocznym wydarzeniu niewątpliwie wzmocnił wizerunek i tak już rozpoznawalnej na
jazzfestiwalowej arenie marki
przedsięwzięcia kulturalnego,
jakim jest bogatyński festiwal.
Krzysztof Witkowski

w w w.bogat ynia.pl

... publicznością

Fot. Jakub Purej - qbanez

Fot. Jakub Purej - qbanez

Publiczność podczas koncetu

Fot. Jakub Purej - qbanez

Spotkanie z ...
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11 listopada

Narodowe Święto
Niepodległości
11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. Dzień upamiętniający powrót Polski na mapy
świata po 123 latach zaborów. Data symboliczna i bardzo znacząca dla historii naszego kraju.
Dalsza część uroczystoW Gminie Bogatynia ten w którym wzięli udział samodzień obchodzony jest w spo- rządowcy, poczty sztandarowe, ści przeniosła się do sali wisób bardzo szczególny. Tego- stowarzyszenia i organizacje dowiskowej
Bogatyńskiego
roczne uroczystości rozpoczęły oraz przede wszystkim miesz- Ośrodka Kultury, gdzie odbysię od Mszy Świętej w intencji kańcy Miasta i Gminy Boga- ła się Akademia, podczas któojczyzny, która odbyła się w pa- tynia. Przemarsz rozpoczął rej głos zabrał Burmistrz Anrafii pod wyzwaniem Świę- się bezpośrednio przy Koście- drzej Grzmielewicz oraz zaprotych Apostołów Piotra i Paw- le. W asyście policji oraz stra- szeni goście.
„Narodowe Święto Niepodła w Bogatyni. Podczas nabo- ży miejskiej wszyscy uczestniżeństwa zebrani mogli wysłu- cy prowadzeni przez Orkiestrę ległości będzie dla Polaków zachać również koncertu pieśni Dętą Kopalni Węgla Brunat- wsze najważniejszą datą w kapatriotycznych w wykonaniu nego Turów udali się do Parku lendarzu, zawsze wielkim święchóru Zespołu Szkoły Podsta- św. Jana Pawła II, gdzie odbyło tem. W pierwszej kolejności
wowej i Gimnazjum w Działo- się oficjalne złożenie kwiatów bardzo chciałbym podziękoprzez delegacje poszczególnych wać naszym Kombatantom,
szynie.
Po mszy odbył się uroczy- organizacji oraz stowarzyszeń Sybirakom, czyli ludziom, któsty przemarsz ulicami Miasta, z terenu gminy.
rzy przez te wszystkie lata po-
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kazywali nam tu w Bogatyni –
jak żyć godnie, jak pokazywać
czym jest honor, jak umieć zachęcić do patriotyzmu innych.
Za to każdego roku oddajemy
im hołd, chcemy się od nich
uczyć, a przede wszystkim naśladować” – mówił Burmistrz
Andrzej Grzmielewicz.
W tym dniu z mównicy padło wiele słów, które nawiązywały do polskiej historii, do
czasu, kiedy Polacy walczyli
o to, abyśmy dziś mogli obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. W tym miejscu warto
przytoczyć również słowa wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego, które wygłosił na otwar-

w w w.bogat ynia.pl

cie Sejmu Ustawodawczego:
„Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy
cierpień”.
Tradycją Narodowego Święta Niepodległości jest także
koncert pieśni patriotycznych,
który w sposób bardzo szczególny uświetnia ten wyjątkowy
dzień oraz przenosi uczestników do pamiętnych, wywołujący wiele wspomnień czasów.
Tegoroczny koncert został wykonany przez artystów Opery
oraz Filharmonii Krakowskiej.

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

W poniedziałek 14 listopada 2016 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się Jubileuszowy X Międzynarodowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
W Festiwalu udział wzięły tywizacja twórcza, promowaosoby niepełnosprawne z do- nie twórczości osób niepełnomów opieki, ośrodków, pra- sprawnych oraz wymiana docowni artystycznych z Pol- świadczeń pedagogicznych, teski, Niemiec oraz Czech. Na rapeutycznych i kulturalnych
scenie ujrzeliśmy niecodzien- placówek sprawujących pieczę
ne przedstawienia teatral- nad ich rozwojem artystyczne oraz prezentacje wokalne. nym. Jednak fundamentalObejrzeliśmy wystawę twór- ny cel stanowi integracja osób
czości plastycznej i rękodzie- niepełnosprawnych ze środoła artystycznego, która stano- wiskiem lokalnym oraz nawiąwiła nierozłączną część Festi- zanie i utrwalanie współpracy
walu. Uroczyste, pełne niespo- przygranicznej placówek i ordzianek chwile oraz zewsząd ganizacji pracujących na rzecz
płynąca życzliwość wypełni- krzewienia idei zrównywania
ły ten, niebywale oczekiwa- szans. Wyjątkowość Festiwany, a przez to szczególny dzień lu to przede wszystkim piękw roku. Ideą przeglądu jest ak- no i wrażliwość osób niepeł-

Finał Festiwalu

Galeria StopArt

W piątek, 18 listopada 2016 r. w Galerii StopArt Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy prac artysty Adama
Ignatowicza.

Goście wernisażu wystawy

Pan Adam Ignatowicz jest
mieszkańcem Jeleniej Góry.
Przygodę z malarstwem kontynuuje nieprzerwanie od 1981
roku. Swoje obrazy tworzy wie-
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Fot. Krzysztof Kasprzyk

Adam Ignatowicz

loma technikami, takimi jak:
olej, akryl, akwarela i pastel.
Jak mówi Pan Adam: „Malowanie to dla mnie czysta przyjemność. Maluję tak, jak wi-

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Wernisaż wystawy
Adama Ignatowicza

dzę”. Zgromadzeni w Galerii
StopArt miłośnicy sztuki podziwiali pejzaże zimowe, martwą i żywą naturę oraz postaci
świętych. Wystawę otworzyła
Pani Marta Stachyra Dyrektor
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Obrazy Pana Adama Ignatowicza można podziwiać do
końca roku w Galerii StopArt
w godzinach od 8.00 do 20.00
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Festiwal Piosenki

Powróćmy jak
za dawnych lat
W środę 9 listopada 2016 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury odbył się Festiwal Piosenki „Powróćmy jak za
dawnych lat”.
Uczniowie szkół podstawo- lat. Jury w składzie: Bożena Mawych i gimnazjalnych zaśpie- zowiecka, Krzysztof Wermińwali piosenki artystów, któ- ski oraz Marcin Woroniecrzy odeszli, jednakże pozosta- ki przyznało następujące miejwili spuściznę muzyczną, któ- sca: Soliści (Szkoły podstawowe
ra wpisała się na stałe w historię
muzyki rozrywkowej. Usłyszeliśmy piękne, wszystkim dobrze znane utwory, między innymi: „Gdzie są dzisiaj tamci ludzie” Anny Jantar, „Harley mój” Ryszarda Riedla czy
„Okularnicy” Sławy Przybylskiej. Podczas Festiwalu gościnnie wystąpił zespół wokalWiktoria Alena Marko
ny „Yamayka”, który zaśpiewał
piękne, niejednokrotnie zapo- kl. IV-VI) I miejsce – Wiktoria
mniane utwory i ukazał nam Alena Marko (ZSzOI), I miejsce
zaczarowany świat z minionych – Zofia Łyp (PSP 1), II miejsce –
Aleksandra Karapuda (ZSzOI),
II miejsce – Natalia Urban (PSP
Natalia Urban
1), III miejsce – Oliwia Duda
(PSP Opolno Zdrój); Zespoły (Szkoły podstawowe kl. IV-VI) I miejsce – Zespół „Melomani” (PSP Opolno Zdrój); Soliści (Gimnazja) I miejsce – Natalia Hęś (ZSPiG Porajów). Serdecznie gratulujemy wszystkim
laureatom!

Fot. Krzysztof Kasprzyk

X Międzynarodowy
Przegląd Twórczości
Osób Niepełnosprawnych

nosprawnych, to czas i moment, kiedy oczekują wyjścia
na scenę…i ta niezapomniana
chwila, gdy śpiewają, a szczęśliwa publiczność wtóruje im
głośno, bije brawo i uśmiecha
się, spoglądając ze wzruszeniem. Wszystko to, co piękne,
pozostaje w sercach, w oczekiwaniu na kolejny, XI Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Festiwal to impreza, która na stałe wpisała
się w kalendarz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury i z roku
na rok obejmuje coraz szerszy krąg uczestników. Każdy z nich otrzymał medal oraz
dyplom, natomiast placówki
wartościowe upominki. Dziękujemy za wspaniałe, wzruszające, pełne empatii chwile i zapraszamy za rok!
Organizator: Bogatyński
Ośrodek Kultury. Patronat
honorowy: Burmistrz Miasta
i Gminy Bogatynia - Andrzej
Grzmielewicz.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Bogatyński Ośrodek Kultury

Rękodzieła lokalnych artystów

Kiermasz
Świąteczny
Serdecznie zapraszamy do udziału w Kiermaszu Świątecznym,
który odbędzie się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w dniach od
8 do 9 grudnia 2016 roku w godzinach od 14.00 do 18.00.
Z zapachem choinki i aromatem piernika, smakiem wigilijnych potraw, ale przede
wszystkim
przyjemnością
i magią nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia gorąco
i serdecznie zapraszamy osoby indywidualne oraz instytucje, organizacje oraz stowarzyszenia do udziału w Kiermaszu
Świątecznym. Każdy z Państwa
tworzący rękodzieła artystyczne związane ze Świętami Bożego Narodzenia może wystawić
na sprzedaż swe dzieła. Wystar- czyć do 2 grudnia 2016 roku do
czy wypełnić kartę zgłoszenio- Bogatyńskiego Ośrodka Kultuwą, dostępną na stronie www. ry. Zapewniamy nieodpłatnie
bok.art.pl oraz oficjalnym kon- stanowisko (stół i dwa krzesła).
Serdecznie zapraszamy i życie na facebook-u Bogatyńskiego Ośrodka Kultury i dostar- czymy Wesołych Świąt!
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X Festiwal Piosenki Dziecięcej

Jesienny Liść

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

W czwartek 17 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpoczął się Jubileuszowy
X Festiwal Piosenki Dziecięcej „Jesienny Liść”.
W Festiwalu wzięły udział wzięło 150 młodych artystów.
dzieci z przedszkoli, oddzia- „Jesienny Liść” miał charakłów przedszkolnych oraz szkół ter przeglądu, dlatego też wypodstawowych z klas I-III z Te- stępy nie podlegały ocenie jury.
renu Miasta i Gminy Bogaty- Każdy z młodych uczestników
nia. Dzieci zaśpiewały piosen- festiwalu otrzymał okolicznoki tematyczne związane z nie- ściowy dyplom, czekoladę oraz
zwykle kolorową porą roku, upominek. Opiekunowie oraz
jaką jest jesień. Usłyszeliśmy instytucje otrzymali dyplomy
utwory pełne uśmiechu, zapa- z podziękowaniami.
Do zobaczenia za rok na kochu lasu oraz szelestu kolorowych liści. W festiwalu udział lejnym festiwalu!

„Jedynka” zaprasza

Rodzinny Piknik
Bożonarodzeniowy
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice, czyli cała społeczność Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz PSPiA „Klanza” oddział w Bogatyni serdecznie zapraszają wszystkich uczniów wraz z rodzinami,
a także lokalną społeczność i sympatyków „Jedynki” na szósty
już Rodzinny Piknik Bożonarodzeniowy.
Piknik świąteczny jest w na- rękodzielnicze cuda bożonaroszej szkole wydarzeniem, któ- dzeniowe.
Uczestnikom, których rozre łączy pokolenia. Jak co roku nie zabraknie atrakcji dla piera niespożyta energia promałych i dużych. W budynku ponujemy stanowiska sprawszkoły rozmieszczone będą sta- nościowo-cyrkowe,
gdzie
nowiska, przy których będzie w konstruktywny sposób możmożna przenieść się w magicz- na rozładować jej nadmiar.
ny czas świąt, przygotowując Nie zabraknie atrakcji dla mi-

łośników logicznego myślenia, którzy będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w grach logicznych. Dla
najmłodszych
uczestników
przygotowana zaś będzie specjalna sala zabaw. Wytchnienie znajdziemy w piknikowej
kawiarence przy kawie, herbacie i wybornym, domowym
cieście, o które jak zawsze zadbają nasi niezawodni rodzice.
Podczas pikniku zostanie także zorganizowany kiermasz rę-

kodzieła o tematyce bożonarodzeniowej,
przygotowany
przez pracowników świetlicy.
To właśnie tutaj będzie można zakupić oryginalne, piękne ozdoby świąteczne, kartki z życzeniami oraz wiele innych ciekawych okołoświątecznych gadżetów. Przypominamy wszystkim uczestnikom
imprezy, że za dzieci (zwłaszcza

w w w.bogat ynia.pl

Zapraszamy
Bawimy się w piątek 9 grudnia od godz.16.00 do 19.00
na parterze szkoły. Do zobaczenia!
te najmłodsze) odpowiadają rodzice. Prosimy przynieść ze sobą torebki lub pudełka na rękodzieła, aby móc zabrać je ze sobą do domu.
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Zakończenie
rozgrywek
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Fot. Remigiusz Naruszewicz
Fot. Remigiusz Naruszewicz

W sobotę 19 listopada br. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury spotkali się miłośnicy wyciskania sztangi leżąc. Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Fitness Studio
Fit&Gym II oraz Stowarzyszenie Sportowe Gladiator.
Rywalizację przeprowadzo- • Kat. Kobiet Open: M1 Magno w jedenastu kategoriach wadalena Talarczyk, M2 Barbagowych i wiekowych. Tego dnia
ra Bachniak, M3 Justyna Sarywalizowali ze sobą zawodnidek,
cy z takich miejscowości jak: • Kat. Seniorzy 75kg: M1 PaWrocław, Legnica, Złotoryweł Nowak, M2 Marcin Szreja, Głogów, Nysa, Międzylesie,
iber, M3 Adrian Wojdak,
Żagań, Zgorzelec, Pieńsk, Za- • Kat. Seniorzy 90kg: M1 Jarowidów i Bogatynia. Najsilniejsi
sław Buczko, M2 Zbigniew
zawodnicy otrzymali pamiątBoczar, M3 Grzegorz Legekowe puchary, dyplomy oraz
żyński,
nagrody rzeczowe.
• Kat. Seniorzy 82,5kg: M1
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
• Kat. Młodzicy: M1 Adrian
Czapracki, M2 Dawol Stefanowicz, M3 Karol Pora,
• Kat. Juniorzy do 82,5 kg: M1
Patryk Hajduk, M2 Hubert
Jóźwiak, M3 Patryk Szlembarski,
• Kat. Juniorzy +82,5kg: M1Łukasz Gajdulewicz, M2 Filip
Semkło, M3 Denis Sikorski,

Mateusz Rufkiewicz, M2 Patryk Duraj, M3 Kamil Wawrzyniecki,
• Kat. Seniorzy 110kg: M1 Michal Rajski, M2 Mariusz
Rufkiewicz,
• Kat. Seniorzy 100kg: M1
Krzysztof Kolera, M2 Marcin Kozłowski, M3 Mirosław
Kurczyk,
• Kat. Seniorzy +110kg: M1 Michał Siekierka, M2 Krzysztof
Halczyk, M3 Grzegorz Kantor,
• Kat. Zawodnicy Niepełnosprawni: M1 Bartłomiej Rogoziński, M2 Marcin Biernacki.
Największy ciężar zawodów uzyskał: Krzysztof Kolera
(Wilkołak Złotoryja 210kg).
Klasyfikację drużynową wygrała ekipa Fitness Studio Fit&Gym II Bogatynia.

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Zawody
najsilniejszych

Nr 9 (79) listopad 2016

W sobotę 19 listopada 2016 roku w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni odbył się
Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji obchodów „Święta Niepodległości”.
Za organizację imprezy od- lazła się Chińska. Poza podium
powiadał Ośrodek Sportu i Re- turniej ukończyli kolejno Madkreacji w Bogatyni. Do rywa- men, Green Team oraz Magicy.
Komisja sędziowska wraz
lizacji zgłosiło się sześć zespołów: Marakany, Madmen, z organizatorem na koniec turChińska, K5 Cartel, Magi- nieju wytypowała najlepszecy i Green Team. Drużyny ry- go bramkarza. Został nim Kawalizowały w dwóch trzydru- mil Kaczmarek z drużyny Greżynowych grupach, z których en Team. Przyznano też nagrodę
po dwie najlepsze awansowa- dla najlepszego strzelca turnieły do półfinałów. W końco- ju, która trafiła do Jerzego Molwej klasyfikacji najlepsi oka- ki z K5-Cartel. Wszystkie zespozali się gracze K-5 Cartel, po- ły otrzymały puchary, a trzy najkonując w finale zespół Mara- lepsze - nagrody rzeczowe ufunkany. Na trzecim miejscu zna- dowane przez OSiR Bogatynia.

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc
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Zwycięstwo
K5-Cartel

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Fot. Remigiusz Naruszewicz

W piątek dnia 25.11.2016 w kręgielni ZSzOI w Bogatyni odbyła się ostatnia, V kolejka Bogatyńskiej Ligi Kręgli oraz uroczyste zakończenie. Ośrodek
Sportu i Rekreacji na tę okazję
przygotował poczęstunek dla
wszystkich uczestników, a dla
najlepszych graczy puchary,
dyplomy oraz nagrody.
W tegorocznej edycji Ligi wzięło udział łącznie 36 zawodników, którzy konkurowali
w kategoriach OPEN kobiet oraz
OPEN Mężczyzn. Wśród kobiet najlepsza okazała się Anetta Kempska, która wyprzedziła
Barbarę Sinkuć oraz Stanisławę
Wąsicką. W kategorii mężczyzn
na najwyższym stopniu podium
znalazł się Bogusław Piwnicki,
broniąc tym samym tytuł z ubiegłego roku. Drugi był Krzysztof Czeczot, a trzeci Jan Sinkuć.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej Lidze Kręgli.

Turniej Halowej Piłki Nożnej
Fot. Remigiusz Naruszewicz

Bogatyńska liga kręgli

Puchar Sudetów

Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „ Bog – Tur”

Zakończenie sezonu
W sezonie 2016 zorganizowaliśmy 41 wycieczek rowerowych.
Pierwsza z nich odbyła się 2 kwietnia 2016 – z okazji Międzynarodowego Dnia Sportu. Przejechaliśmy łącznie ok. 2160 km, w wyjazdach uczestniczyło 476 członków „Bog – Tur” oraz 38 osób
spoza sekcji.
W 2016 r. Sekcja Turystyki - zastępca ds. pieszych, Roman
Rekreacyjnej „Bog – Tur” roz- Marszałek – zastępca, Urszula
poczęła trzeci rok w czterolet- Giza – skarbnik, Eugeniusz Kuniej kadencji (druga kadencja) bica - członek zarządu, Robert
w niezmienionym składzie za- Zambrowski - członek zarządu.
Tradycyjnie braliśmy udział
rządu: Sławomir Kałka – przewodniczący, Stanisław Tur- w cyklicznych wycieczkach roczyński - zastępca ds. rowero- werowych:
„3-dni-3-krajewych, Bogusława Baranowska -3-wędrówki” – Lubań, „Rajd

Fot. BKM „Cross”
Fot. BKM „Cross”

Fot. BKM „Cross”

Fot. BKM „Cross”

Fot. BKM „Cross”

Czwarta a zarazem, ostatnia runda „Pucharu Sudetów” Cross
Country odbyła się na torze w Bogatyni. Pętlę licząca około 9 km,
zawodnicy musieli pokonywać przez 2 godziny, a trasa nie była
łatwa.
Strome podjazdy, koleiny,
Wprawdzie sezon na zawody
błoto, a także wiele wąskich, dobiega powoli do końca, jedkrętych ścieżek z każdego za- nak tor enduro i motocross jest
wodnika wypompowało ostat- nadal otwarty i ćwiczymy już
nie resztki sił. Wszystkim za- formę na przyszły sezon, który
wodnikom należą się gratulacje otworzymy zawodami motoza pokonanie dystansu i zmie- crossowymi w połowie marca.
Dokładne wyniki zawodów
rzenie się z własnymi słabościaznajdują się na oficjalnym promi.
Zawody zakończyły się roz- filu Facebook Bogatyńskiego
daniem pucharów dla najlep- Klubu Motorowego Cross, na
szych zawodników zawodów który zapraszamy.
oraz w klasyfikacji generalnej.

Fot. BKM „Cross”

Cross Country

Gwieździsty” - powiat Görlitz,
„Rzeźbienie w drewnie” – czeskie Myslevny, zakończyliśmy
sezon rowerowy 15 października 2016 V rajdem „Pod pomnik
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”
w Działoszynie. Wspólnie z Radą Osiedlową nr 7 zorganizowaliśmy 3 wycieczki rowerowe.
W sezonie 2015/2016 (piechurzy mają sezon od 01-11 danego roku) zorganizowaliśmy 41
wycieczek pieszych i autokarowych, w których udział wzięło

1300 członków Sekcji oraz 161
osób spoza niej. Pierwsza odbyła się 07-11-2015 – do Czeskich
Kunratic. Przeszliśmy 1025
km, weszliśmy na 50 szczytów
w polskich, czeskich i niemieckich górach. Rozpoczęliśmy
przejście głównego „Szlaku Beskidzkiego” (najdłuższy szlak
w Polsce - ma ponad 500 km),
my przeszliśmy 150 km. Uczestniczyliśmy w wielu cyklicznych
imprezach: „Chrastavskie Slapoty”, „3dni-3kraje-3wędrówki”. Zorganizowaliśmy II „Rajd
Śladami Przeszłości”, w którym udział wzięło ponad 200
osób. Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, organizując 10
wycieczek autokarowych, m.in:
Czeska i Saksońska Szwajcarka, Czeski Raj, Wałbrzych, Jawor, Świdnica, największą popularnością cieszyła się wycieczka do Berlina (2 autokary i 99 uczestników). Zorganizowaliśmy spływ kajakowy po
rzece Nysie. Współpracujemy
z wieloma organizacjami min.:
PTSM Bolesławiec i Lubań, RO7, BZB, MKKT Tramp. Pod patronatem Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza już drugi

w w w.bogat ynia.pl

rok kontynuujemy rywalizację
w „endomondo” - „Gmina Bogatynia chodzi, biega i jeździ na
rowerze”, w której zarejestrowało się 96 uczestników w chodzie (29 z „Bog – Tur”) oraz 70
w jeździe na rowerze (25 z „Bog
– Tur”). W rywalizacji „Gmina Bogatynia chodzi” zwyciężyli: Henryk Kulak – 5731 km
i Monika Smolarek – 1960 km.
W rywalizacji „Gmina Bogatynia jeździ na rowerze” zwyciężyli: Stanisław Nieradko – 5068
km i Anita Brandys – 1755 km.
Podjęliśmy wyjazdy rowerowe
do 18 okolicznych zamków i pałaców (statuetki ufundował Dyrektor OSiR), zwyciężyli: Jarosław Muszalski – 33 i Zdzisława
Kluczyk – 14.
Uszyliśmy: 51 szt. koszulek
trekkingowych (mamy łącznie
161 szt.), 20 szt. koszulek kolarskich (łącznie mamy 132 szt.),
20 szt. spodenek rowerowych
(łącznie mamy 108 szt.), 78 szt.
kurtek z wind stopera.
Poza sezonem w zajęciach
na hali uczestniczyło: w spinningu - 27 osób, w badmintonie - 15 osób. Aktualnie Sekcja
liczy 195 członków.
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21 października 2016 r. w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku, w niezwykłej atmosferze, obchodził swoje święto Klub Nauczycielski „Izis”.
Zebranych zaszczycił swo- wej wspólnoty i patriotyczneją obecnością niezwykły czło- go ducha. Przybył tutaj po stu
wiek, powieściopisarz, nowe- latach w towarzystwie swolista, dziennikarz, publicysta, ich bohaterów i został powilaureat literackiej Nagrody No- tany gromkimi brawami. Zebla Henryk Sienkiewicz, wiel- branych powitała prezes Wanbiony przez pokolenia rodaków da Trojanowska przedstawiając
za budzenie poczucia narodo- „niezwykłego gościa”, w które-

Konkurs z okazji roku Sienkiewiczowskiego

Literackie klimaty
15 listopada 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Działoszynie,
w związku z przypadającym Rokiem Sienkiewiczowskim, zorganizowano konkurs plastyczny i historyczno-literacki dla uczniów
gimnazjów powiatu zgorzeleckiego pt. „Henryk Sienkiewicz.
W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci”.
Celem konkursu było upo- Jana Pawła II w Zgorzelcu, Niewszechnianie i pogłębianie publiczne Gimnazjum Łużycwiedzy o Henryku Sienkie- kie w Zgorzelcu, Zespół Szkoły
wiczu i literaturze pozytywi- Podstawowej i Gimnazjum im.
zmu, powiązanie prozy pisa- Jana III Sobieskiego w Porajorza z innymi rodzajami sztuk, wie, Gimnazjum nr 3 im. Arwskazanie na uniwersalny cha- mii Krajowej w Zgorzelcu i Purakter pisarstwa autora Trylo- bliczne Gimnazjum im. św. Jagii, ponadto zwrócenie uwagi dwigi Śląskiej w Działoszynie.
na krzewienie wartości patrio- Zmagania historyczno-literactycznych laureata literackiej kie obejmowały dwa etapy: inNagrody Nobla z 1905 roku.
dywidualny i grupowy.
Do
rywalizacji
stanęW zamganiach grupowych
li uczniowie z 6 szkół powia- pierwsze miejsce zdobyli: Joantu zgorzeleckiego: Europejskie na Połoczańska, Maksymilian
Gimnazjum w Zgorzelcu, Pu- Stawiarski i Krzysztof Olenbliczne Gimnazjum nr 2 im. kiewicz z Publicznego Gim-
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nazjum im . św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, natomiast
w konkursie plastycznym:
1 miejsce - ex aequo zajęli:
Julia Oparka z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. Jana III Sobieskiego w Porajowie oraz Weronika Olenkiewicz z Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej
w Działoszynie.
Drugie miejsce także ex
aequo: Aleksandra Fitas z Europejskiego
Gimnazjum
w Zgorzelcu oraz Wiktoria Kościaniuk-Semeniuk z Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego
w Bogatyni.
Gratulujemy uczestnikom
konkursu wiedzy i umiejętności plastycznych! Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród dla laureatów
konkursu Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejowi Grzmielewiczowi oraz
Przewodniczącej Rady Miejskiej Dorocie Bojakowskiej.
Dziękujemy za pomoc finansową na zorganizowanie poczęstunku.
ZSPiG w Działoszynie

Rys. Franciszek Grenda

Dzień
Klubowicza

go rolę wcieliła się Sylwia Sułkowska. „Niezwykły gość”
przybył w towarzystwie swoich
ulubionych bohaterów. W dalszej części spotkania przywołano mnóstwo sienkiewiczowskich klimatów. Panie zaprezentowały dwa tańce dworskie,
a następnie zespół wokalny
wprowadził w filmowe klimaty
dzieł sienkiewiczowskich. Zaśpiewały piosenki: „Pieśń o małym rycerzu”, „Dumka na dwa
serca”, „Gdybym ja miała”, „Hej
sokoły”. Następnie delektowano się specjałami kuchni staropolskiej. Przy suto zastawionym
stole bawiono się do późnych
godzin wieczornych.

Bogatynia
Jeszcze dym z kolejki
po ulicy się ściele
i słyszę jej sapanie
to tak dawno
i tak niewiele
a na zawsze
w pamięci zostanie
Tu pierwsza miłość
tu szkoła i praca
o nich do dziś
wspomnieniami
się wraca
Że z krańca na kraniec
dwa kroki się zda
że małe
i stare
lecz wszystko się zna
bo to
bo to
bo to
moje miasto
pierwszy całus
skradziony
ukradkiem
a pomnik którego
już nie ma
był świadkiem
tu wszystko
jest znane
to wszystko
jest moje
wielkie hałdy
i ciasne
na piętrze pokoje

smutna przeszłość
nadzieja na jutro
błękit nieba
nad nami
górskie szczyty
drące się z chmurami
bo to
bo to
bo to
moje miasto
rwane bratki
z ogródka
Kloczkowskiej
też są
w tej historii
nieprostej
Moje twoje i nasze
naszych starych
i dzieci
z ciężką pracą
i znojem
i ze słońcem
co z góry nam świeci
pokrzywione są
nasze historie rodowe
jak sztachety
przy Głównej
czy Nowej
ale to
ale to
ale to
NASZE MIASTO
28 stycznia 2008
Wojciech „Ansgary” Kulawski

Rys. Franciszek Grenda

Klub Nauczycielski „Izis”

Ogłoszenie Burmistrza
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wzywa właścicieli pawilonów handlowych typu „Metalplast”, posadowionych na terenie
Gminy Bogatynia przy ulicy Kolejowej w Sieniawce, do uregulowania sytuacji prawnej przedmiotowych obiektów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Wezwanie to dotyczy tylko tych właścicieli, którzy nie prowadzą
działalności gospodarczej we wskazanych obiektach i nie regulują opłat z tytułu zajmowanego gruntu pod „Metalplastami”.
W przypadku nieuregulowania sytuacji prawnej w wyżej określonym terminie, Gmina usunie przedmiotowe pawilony na
koszt ich właściciela z zajmowanej działki o nr ew. 158/2 i 158/1
AM 2 obr. Sieniawka.
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Wspaniałe Jubileusze

Razem od ponad pół wieku
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 małżeńskie-

go nazwano Złotymi Godami.
18 listopada 2016 roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Bogatyni swoje Złote Gody celebrowali: Państwo Irena i Henryk Wojciechowscy
oraz Państwo Helena i Stanisław Żelazo.
Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, medale za
długoletnie pożycie małżeń-

skie wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz. Jubilaci
przyjęli gratulacje, życzenia,
kwiaty oraz dyplomy.
Szacownym
Jubilatom
życzmy dalszych szczęśliwych
lat, pełnych zdrowia i spokoju
oraz pogody ducha i samych
radosnych chwil spędzonych
w gronie najbliższych.

Nasze
maleństwa

Helena i Stanisław Żelazo

Irena i Henryk Wojciechowscy

Milena Zalcman
26 września 2016

Dominik Wiktor Pernal
27 września 2016

Łukasz Adamczyk
27 września 2016

Maja Wójcik
28 września 2016

Aleksander Gryszkut
29 września 2016

Liwia Kamuda
30 września 2016

Oliwier Walenty
3 października 2016

Hanna Trojanowska
4 października 2016

Marcelina Peremicka
9 października 2016

Karol Peremicki
9 października 2016

Szymon Dębek
10 października 2016

Mikołaj Krzyśko
11 października 2016

Amelka Szybko
12 października 2016

Emilia Smajda
15 października 2016

Dawid Święcicki
15 października 2016

Alan Kurkiewicz
15 października 2016

Nikodem Olesiński
20 października 2016

Kaja Jakubowska
23 października 2016

Alicja Wandas
24 października 2016

Zuzanna Chrobot
25 października 2016

Nikola Górna
26 października 2016

Konrad Wójcik
27 października 2016

Dawid Manaj
27 października 2016

Celina Kąpinkiewicz
27 października 2016

Oliwier Pierzchalski
28 października 2016
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Energia mieszkańców
Rozmowa z Panią Danutą Kołodko –
opiekunem chóru ZSPiG w Działoszynie
Zaczynając do początku…
skąd pomysł na założenie
chóru?
W 2005 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie z mojej
inicjatywy, przy współpracy
z p. Edytą Małkiewicz i p. Bożeną Pietluch, powstał szkolny, kameralny zespół wokalny. W zespole śpiewały dzieci z klas I – IV. Występy zespołu uświetniały uroczystości
szkolne, a w kwietniu każdego
roku, z okazji kolejnych rocznic śmierci św. Jana Pawła II,
w szkole odbywały się koncerty poświęcone pamięci Wielkiego Polaka. Rok 2015 był rokiem szczególnym: dziesiąta rocznica śmierci, pierwsza
rocznica kanonizacji św. Jana
Pawła II. Sejm RP ogłosił rok
2015 Rokiem św. Jana Pawła II.
Z tej okazji przystąpiłam do organizacji koncertu papieskiego pt. „Ojcze Święty błogosław
nam”. Chciałam, aby to przedsięwzięcie było niezwykłe, nie-

zapomniane. Do współpracy
ze szkolnym, kameralnym zespołem wokalnym zaprosiłam
więc uczniów z wszystkich klas
szkoły podstawowej i gimnazjum i tak powstała około 30 –
osobowa grupa, a więc staliśmy
się chórem.
Chór działa już od kilku lat,
często uświetniając uroczystości gminne – za każdym
razem świetnie się prezentując. Proszę powiedzieć, jaką
uroczystość bądź też konkurs
traktuje Pani jako największy
sukces chóru?
Każdy występ to sukces.
W moim odczuciu największym jednak sukcesem chóru był Koncert Papieski w 2015
roku i wydanie płyty z 17 utworami pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia Andrzeja
Grzmielewicza. To była przepiękna, wzruszająca uroczystość. Ziściło się moje marzenie, aby wspólnie z młodzieżą
zaśpiewali rodzice i nauczyciele. Koncertowaliśmy w szko-

le oraz w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Utworów wykonanych przez chór oraz solistów
wysłuchali uczniowie bogatyńskich szkół i licznie przybyli
goście oraz mieszkańcy Bogatyni.
Jak można zostać członkiem
chóru? Czy jest jakaś specjalna selekcja?
Do chóru w zasadzie może
należeć każda osoba, która posiada słuch muzyczny i potrafi
śpiewać oraz deklaruje się regularnie uczęszczać na cotygodniowe próby. Zawsze znajdują
się chętni. Co roku dobierani są
nowi członkowie zespołu. We
wrześniu odbywają się przesłuchania. Nie ma sztywnych
ram wiekowych i dzięki temu
w składzie są uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Występy chóru wyglądają bardzo profesjonalnie. Wszyscy
są w specjalnych strojach, Pani jest dyrygentem. Czy to autorski pomysł? Czy czerpie Pani inspiracje z innego chóru?
Dziewczęta występują w nowych, specjalnie zaprojektowanych i uszytych na potrzeby zespołu strojach. Wizerunek chó-

ru to autorski pomysł.
Czy chór odbywa cykliczne
próby? Czy tylko przed uroczystościami?
Zajęcia z chórem odbywają
się regularnie raz w tygodniu
w ramach zajęć pozalekcyjnych. Przed występami spotykamy się dodatkowo. Ćwiczymy nawet po kilka godzin w tygodniu.
Co jest najtrudniejsze w pracy
z chórem?
Działalność z chórem oceniam pozytywnie. Jest to grupa
uczniów, którym śpiew sprawia
przyjemność i radość. Najtrudniejsze w pracy z chórem są
żmudne ćwiczenia nowego repertuaru, co wymaga ogromnej cierpliwości i wytrwałości.
Podczas prób musimy zwracać
uwagę na intonację, dykcję, artykulację, oddech. To nie jest
proste. Jednak po takim trudzie jest ogromna radość dla
mnie i dla chóru, kiedy możemy wykonać dany utwór profesjonalnie. Niełatwe jest też zapewnienie ciągłości pracy zespołu. Co roku uczniowie, którzy świetnie śpiewają kończą
szkołę. Znalezienie zastępców
jest czasami trudne. Jednak na
razie to się udaje, ale co będzie
dalej – nie wiadomo.
Czy od zawsze interesowała
się Pani muzyką? Czy jest to
pasja, która zrodziła się niedawno?
Jak sobie przypominam,
muzyka od najmłodszych lat
była moją pasją. To rodzice zaszczepili we mnie zamiłowanie do muzyki. Oni byli moimi pierwszymi nauczycielami śpiewu. W domu dużo się
śpiewało. Sama przez kilka lat
śpiewałam w zespole wokalno

w w w.bogat ynia.pl

Danuta Kołodko

– tanecznym. Teraz chcę moim podopiecznym przekazać
tę pasję i pokazać, że śpiewanie
w chórze to nie tylko koncerty,
wyjazdy, trudna praca, ale także przeżywanie wspaniałych
chwil z innymi ludźmi. Śpiewanie to sposób na szczęśliwe
życie.
Jakie są Pani marzenia związane z działalnością chóru?
Zanim odpowiem na to
pytanie, chcę podziękować
wszystkim, którzy wspierają działalność zespołu i służą pomocą podczas organizacji uroczystości oraz koncertów z udziałem chóru. Dziękuję dyrekcji szkoły, moim koleżankom i kolegom ze szkoły,
a także rodzicom uczniów należących do chóru. Moim największym marzeniem związanym z działalnością chóru
jest wygospodarowanie miejsca w szkole na salę ćwiczeń,
w której będą mogły odbywać
się próby. Istotne znaczenie ma
również wsparcie finansowe na
nowe stroje.
Dziękuję za rozmowę.
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Bogatynia

od kuchni
W tym numerze Pani Iwona
Hałas-Mateczko poleca pyszne
rogaliki trzyskładnikowe. Jest
to wspaniała alternatywa dla
ciasta do porannej lub popołudniowej kawy.
Przygotowanie: Mąkę wysypujemy na stolnicę. Dodajemy zimne masło i siekamy nożem do uzyskania konsystencji
kaszy. Dodajemy śmietanę i zagniatamy gładkie ciasto. Ciasto owijamy w folię i chłodzimy w lodówce przez co najmniej godzinę. Po tym czasie
ciasto wyjmujemy i dzielimy
na 4 części. Każdą z części cia-

sta rozwałkowujemy cienko na
koło, które następnie dzielimy
na 12 trójkątów. Na podstawie
każdego trójkąta umieszczamy porcję nadzienia (marmolada lub nutella) i zwijamy ciasno rogaliki. Gotowe rogaliki
układamy na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem do pie-

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

czenia (przed pieczeniem warto rogaliki schłodzić w lodówce przez pół godziny). Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni.
Zimne rogaliki wkładamy do
gorącego piekarnika i pieczemy
20-25 minut. Rogaliki powinny
się ładnie zarumienić. Po upieczeniu studzimy je i oprószamy
cukrem pudrem. Pozostaje tylko jeść, smacznego!

Fot. Iwona Hałas-Mateczko

Rogaliki
trzyskładnikowe

KADR

Składniki: 3 szklanki mąki,
1 szklanka gęstej śmietany 12%
lub 18%, 250 g zimnego masła
lub margaryny, cukier puder
do oprószenia, nutella lub marmolada do nadziania.

PREMIERA
Łotr 1. Gwiezdne Wojny - historie

Lucasfilm prezentuje pierwszy solowy film z uniwersum
Gwiezdnych Wojen! Łotr 1.
Gwiezdne Wojny - Historie to
niesamowita przygoda w odległej galaktyce! W czasach wojny kilku niezwykłych bohaterów tworzy grupę, której celem
jest kradzież planów Gwiazdy
Śmierci, fundamentalnej broni
zagłady Imperium. To wydarzenie scala ze sobą zwykłych
ludzi, którzy zdecydowali się
dokonać nadzwyczajnych rzeczy, przez co stają się częścią
czegoś większego niż oni sami.
Gwiazdą produkcji jest Felicity
Jones (Teoria wszystkiego). Na
ekranie towarzyszyć jej będą:
Diego Luna (Zabić, jak to łatwo powiedzieć), Ben Mendelsohn (Bloodline), Donnie Yen
(Ip Man, Blade II), Jiang Wen

(Niech zatańczą kule), Forest
Whitaker (Ostatni król Szkocji), Mads Mikkelsen (Hannibal, Casino Royale), Alan
Tudyk (Firefly) i Riz Ahmed
(Wolny strzelec). Już 15 grudnia minutę po północy przyjdź
do Kina „Kadr 3D” i przeżyj
kosmiczną przygodę!

(2D, 3D, dubbing, napisy)

Produkcja: USA, gatunek: przygodowy, sci-fi

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

-

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

00.01
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

(3D,
(3D,
(3D,
(2D,
(2D,
(2D,
(3D,
(3D,
(2D,
(2D,
(2D,
(2D,
(2D,
(2D,
(2D,
(3D,
(3D,

napisy)
NOCNA PREMIERA!
dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (2D, napisy)
napisy), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (3D, dubbing)
napisy), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (3D, dubbing)
dubbing), godz. 19.30 (3D, dubbing)
napisy), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (3D, dubbing)
dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)
dubbing), godz. 19.30 (3D, napisy)

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

Ogłoszenie
Rada Parafialna Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, w związku z przygotowaniami do obchodów 150 – lecia kościoła parafialnego
zwraca się z prośbą o udostępnienie wszelkich pamiątek dotyczących kościoła i parafii takich jak: dawne zdjęcia, widokówki,
fotografie ze ślubów, chrztów, komunii. Szczególnie cenne będą
pamiątki i zdjęcia z lat wcześniejszych do roku 1980. Przedmioty
bardzo prosimy dostarczyć do parafii w godzinach urzędowania
Biura parafialnego - środa: 15.00 - 17.00.
Wszelkich informacji udziela pan Henryk Nawrocki pod numerem telefonu 600 043 251
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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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