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Dyżury 
radnych
VII kadencji Rady 
Miejskiej w Bogatyni

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

Poniedziałek
 y 15.00 – 16.00 
Jerzy Wiśniewski

 y 16.00 – 17.00 
Krystyna Gnacy 
Jarosław Woźnicki

 y 16.30 – 17.00 
Robert Flak

Wtorek
 y 13.30 – 14.30 
Dorota Bojakowska 
Filip Barbachowski

 y 14.00 – 15.00 
Artur Siwak 
Krzysztof Peremicki

 y 15.00 – 16.00 
Zygmunt Kostecki 
Katarzyna Piestrzyńska-Fudali

Środa
 y 14.30 – 15.30 
Eugeniusz Kubica

 y 15.00 – 15.30 
Piotr Kawecki 
Michał Kubica

 y 15.00 – 16.00 
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
 y 14.00 – 15.00 
Tomasz Wieliczko

Piątek
 y 12.00 – 13.00 
Ryszard Morawski

 y 13.00 – 14.00 
Tomasz Tracz 
Henryk Komarnicki 
Krzysztof Musielak

W Urzędzie Miasta i Gminy 

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Andrzej Grzmielewicz w każdy 
poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00 
w budynku przy ul. Daszyńskiego 1

Zastępca Burmistrza ds. Polityki 
Regionalnej Monika Oleksak w każdy 
czwartek w godz. 12.00 – 15.00 
w budynku przy ul. Daszyńskiego 1 
(I piętro, pokój nr 15)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Bogatynia, ul. II Armii WP 14
tel. 75 77 25 291
tel. 75 77 25 292
tel. 75 77 25 293
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W środę 23 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Bogatyni odbyła się kolejna sesja VII kadencji bogatyńskie-
go Samorządu.

Sesja rozpoczęła się o godzi-
nie 14.00 od stwierdzenia qu-
orum oraz zatwierdzenia po-
rządku obrad. Pierwszą uchwa-
łą podjętą przez Radnych była 
ta dotycząca zmian w budżecie 
gminy. W  następnej kolejności 
obradowano nad wyrażeniem 
zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Powia-
tu Zgorzeleckiego. Ma to zwią-
zek z  remontem drogi od ulicy 

Białogórskiej w kierunku Opol-
na Zdroju. Część gruntów znaj-
dująca się pod drogą jest wła-
snością gminy Bogatynia. Staro-
stwo Powiatowe chce realizować 
to zadanie w oparcie o środki ze-
wnętrzne. Do 10 września musi 
dopełnić wszelkich formalności 
związanych ze złożeniem wnio-
sku do Wojewody, by w ten spo-
sób uzyskać pomoc finansową na 
modernizację tej drogi – mówił 

Burmistrz Grzmielewicz.
Rajcy podjęli również uchwa-

łę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego 
w  obrębie centrum miasta Bo-
gatynia. O  dokonanych w  pla-
nie zmianach, dotyczących mię-
dzy innymi obszaru, na któ-
rym ma powstać komisariat Po-
licji mówił Artur Bohdanowicz 
– kierownik Biura Burmistrza. 
Wspomniana zmiana ma zwią-
zek z koniecznością wykonania 
zapisów, umożliwiających loka-
lizację na tym terenie wieży te-
lekomunikacyjnej, koniecznej 
dla prawidłowej pracy policji.

Rada Miejska podjęła także 
szereg uchwał nadających sta-
tut: Szkole Podstawowej im. Ja-
na III Sobieskiego w  Porajowie, 
Szkole Podstawowej im. Polskie-

go Czerwonego Krzyża w Opol-
nie Zdroju, Szkole Podstawowej 
nr 5 im. Bolesława Chrobrego 
w Bogatyni, Szkole Podstawowej 
nr 3 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Bogatyni, Szkole Podstawo-
wej nr 4 im. Mikołaja Kopernika 
w Bogatyni, Szkole Podstawowej 
im .św. Jadwigi Śląskiej w Dzia-
łoszynie oraz Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Emilii Plater w Bo-
gatyni. 

Następnie podjęto uchwały 
dotyczące wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku try-
bu przetargowego i  przedłuże-
nie umowy dzierżawy. Przed za-
kończeniem sesji Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Dorota Boja-
kowska zwróciła się do Burmi-
strza Andrzeja Grzmielewicza 
z pytaniem dotyczącym aktual-
nej sytuacji w SP ZOZ oraz spół-
ce LUX MED. Burmistrz od-
niósł się do zapytania mówiąc, 
iż temat służby zdrowia jest dla 
niego nadzwyczaj ważny i zrobi 
wszystko, aby mieszkańcy gmi-
ny czuli się w tym temacie bez-
piecznie. Dlatego też, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, to wszyscy znaj-
dą miejsce w SP ZOZ Bogatynia 
i  nikt nie zostanie odprawiony 
bez pomocy lekarza.

VII Kadencja Samorządu

Sesja Rady 
Miejskiej

SP ZOZ w  Bogatyni informu-
je, w jaki sposób pacjent może 
zmienić lekarza POZ:
1. Świadczeniobiorca ma pra-

wo wyboru lekarza, pie-
lęgniarki i  położnej POZ 
spośród świadczeniodaw-
ców posiadających umo-
wę z NFZ. Wybór następuje 
w drodze złożenia stosownej 
deklaracji, wskazującej na 
wybór konkretnego lekarza, 
odrębnie na konkretną pie-
lęgniarkę i położną.

2. Nie ma obowiązku zapisy-
wania całej rodziny do tej 
samej osoby udzielającej 

świadczeń.
3. Świadczeniobiorca ma pra-

wo wyboru oraz zmiany le-
karza, pielęgniarki, położnej 
POZ nie częściej niż trzy ra-
zy w  roku. W  wypadku re-
zygnacji z  dotychczasowej 
opieki, ubezpieczony przed-
stawia nowemu lekarzowi, 
pielęgniarce lub położnej 
POZ deklarację wyboru.

4. Zmieniając lekarza, pielę-
gniarkę lub położną POZ, 
należy pamiętać o przekaza-
niu nowemu świadczenio-
dawcy swojej dokumentacji 
medycznej. Poprzedni świad-

czeniodawca jest zobowiąza-
ny do wydania - na wniosek 
świadczeniobiorcy - kopii lub 
odpisów dokumentacji me-
dycznej dotyczącej ubezpie-
czonego. Koszty wykonania 
kserokopii lub odpisu ponosi 
wnioskujący - w tym wypad-
ku pacjent.
Lekarze zatrudnieni w  SP 

ZOZ w Bogatyni, na których pa-
cjent ma prawo złożyć deklarację:
• lek. med. Jan Bednarczyk
• lek. med. Ryszard Śliwko
• lek. med. Magdalena Załuc-

ka-Seweryn
• lek. med. Tomasz Czerwień

• lek. med. Andrzej Guzowski
• lek. med. Jarosław Jarmusz.

W przychodni przy ul. Wy-
czółkowskiego przyjmuje lek. 
med. Marcin Przybyłek.

Formularze deklaracji do-
stępne są w  placówkach POZ 
oraz na stronie internetowej 
SPZOZ Bogatynia oraz boga-
tynia.pl.

Placówki SP ZOZ w Bogaty-
ni, w których pacjent ma prawo 
złożyć deklaracje:
• POZ ul. Wyczółkowskiego 

15, tel. 757732046
• POZ ul. Fabryczna 1, 

tel. 757732424
• WOZ Opolno-Zdrój, 

ul. Kasztanowa 20, 
tel. 757738325

• WOZ Porajów, ul. Różana 8, 
tel. 757738295

• WOZ Działoszyn 162, 
tel. 757731320

Wybór lekarza rodzinnego

Jak wybrać i zmienić 
lekarza POZ?
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8 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
w  Bogatyni została podpisana umowa dotycząca realizacji za-
dania związanego z Budową Otwartego Kąpieliska w Bogatyni. 
Zadanie zrealizuje firma SWIMMINGPOOLS-Baseny Aftanas Gra-
żyna z Bielawy.

Podczas spotkania przedsta-
wiono wstępną koncepcję inwe-
stycji, zaprezentowano również 
wizualizację przedstawiającą 
kąpielisko (którą prezentujemy 
na str. 1). Jesteśmy przy wstęp-
nej koncepcji, jeżeli chodzi o bu-
dowę basenu na terenie Mia-
sta i Gminy Bogatynia. Zakłada 
ona budowę dwóch dużych, po-
łączonych ze sobą niecek base-
nowych oraz tzw. budynków po-
mocniczych. Przygotowane będą 
również miejsca plażowe, któ-
re pozwolą naszym mieszkań-
com wypocząć – mówił podczas 
spotkania Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz.

Wykonawcą zadania jest fir-
ma, która do tej pory zreali-
zowała szereg podobnych in-
westycji w  takich miejsco-

wościach, jak: Konin, Tczew, 
Łódź, Będzin czy Syców. O do-
świadczeniach firmy i  założe-
niach inwestycji mówił Pan 
Wojciech Aftanas, reprezen-
tuje firmę. Od strony projekto-
wej inwestycja jest technologicz-
nie przystosowana do szybkiej 
realizacji. Nie idziemy w  tech-
nologie, które wymagają duże-
go nakładu czasu. Niektóre ele-
menty są być może nieco droż-
sze, ale pozwalają wykonać ten 
obiekt znacznie szybciej. Niecka 
będzie ze stali nierdzewnej, po-
nieważ jest to prefabrykat, który 
montujemy na płycie żelbetowej 
– wyklucza to bardzo dużo prac, 
porównując np. do budowy ba-
senu tradycyjnego.

O  etapach i  terminach zwią-
zanych z  budową kąpieliska 

w  Bogatyni mówił Bartosz Mi-
siorny Kierownik Projektu. My-
ślę, że do połowy września bę-
dziemy się organizować z  budo-
wą i mam nadzieję, że tzw. pierw-
sza łopata będzie wbita na prze-
łomie września i października.

Zakładam cykl roczny za-
kończenia tego przedsięwzięcia. 
Jestem przekonany, że w  przy-
szłym sezonie letnim będziemy 
mogli z  tego kąpieliska korzy-
stać. Mam zamiar bezpośrednio 
nadzorować wszystkie sprawy 
związane z budową basenu. Za-
równo jeśli chodzi o postęp prac 
budowlanych, jak i  dotrzymy-
wanie terminów – dodał Bur-
mistrz Grzmielewicz.

Podczas spotkania wielo-
krotnie podkreślano, że basen 
ma służyć wszystkim Miesz-
kańcom Miasta i  Gminy Bo-
gatynia, tak, by każdy znalazł 
tam coś dla siebie. Jeśli chodzi 
o  zarys kąpieliska, to będzie 
ono spełniało wszystkie wy-

mogi, zadowalające zarówno 
osoby starsze, jak i  najmłod-
szych mieszkańców Gminy Bo-
gatynia. Jak wiadomo pływanie 
to jeden z najbardziej prozdro-
wotnych sportów, który odgry-
wa znaczącą rolę w kształtowa-
niu prawidłowej postawy ciała 
– mówił Dyrektor OSiR w Bo-
gatyni Konrad Wysocki. Bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz 
podkreślał również, iż kąpieli-

sko będzie uzupełnieniem za-
dania, dotyczącego rewitaliza-
cji zalewu. Apelował, aby nie 
traktować kąpieliska jako je-
dynej inwestycji, która dotyczy 
naszego zalewu. Prowadzone 
są procedury związane z moż-
liwością pozyskania dotacji na 
rewitalizację starego zalewu. Te 
dwie inwestycje mają ze sobą 
ścisły związek, nie tylko z uwa-
gi na bezpośrednie sąsiedztwo.

Podpisanie umowy

Budowa Otwartego 
Kąpieliska w Bogatyni

We wtorek 29. sierpnia o godzinie 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni 
podpisano porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej od Gminy Bogatynia dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 
354 na odcinku Turoszów – Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ulicą Schram-
strasse w Zittau.

W  spotkaniu wzięli udział 
zarówno przedstawiciele bo-
gatyńskiego samorządu w oso-
bach Burmistrza Miasta 
i  Gminy Bogatynia Andrzeja 
Grzmielewicza, Zastępcy Bur-
mistrza ds. Inwestycji Domi-

nika Matelskiego, Skarbni-
ka Gminy Andrzeja Remia-
na oraz przedstawiciele Woje-
wództwa Dolnośląskiego, czyli 
Marszałek Województwa Ce-
zary Przybylski oraz Dyrektor 
Naczelny Dolnośląskiego Służ-

by Dróg i Kolei we Wrocławiu 
Leszek Loch.

Ta inwestycja to ponad 40 
milionów zł, z  tego prawie 30 
milionów po stronie polskiej. Re-
mont odcinków dróg – 352 i 354 
– praktycznie zamyka problem 
remontów dróg wojewódzkich 
na ternie Gminy Bogatynia, ale 
przede wszystkim poprawia ruch 
transgraniczny, tak więc wymia-
ną ludzi, towarów, bezpieczeń-
stwo poruszania się, to było nie-
zmiernie istotne ze strony pol-
skiej, czy też ze strony wojewódz-
twa. Dzisiaj w Bogatyni podpisa-
liśmy porozumienie, w  ramach 
którego Gmina przekaże na ten 
cel 2 miliony zł – mówił o szcze-
gółach tej inwestycji Marszałek 
Cezary Przybylski.

Jak ważna jest poprawa in-
frastruktury drogowej mó-

wił również Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bogatynia Andrzej 
Grzmielewicz. Nie miałem wąt-
pliwości, żeby w  tym wypad-
ku współfinansować inwestycje, 
ponieważ my poprzez realiza-
cję remontów dróg 352 i 354 za-
mykamy temat dróg wojewódz-
kich. Dokładamy się do tego, że-
by zadanie zakończyło się po-
myślnie. Droga po remoncie na 
pewno będzie robiła wrażenie 
i  będzie przyjazna dla wszyst-
kich kierujących.

Termin zakończenia inwe-
stycji przewidziano na 2019 
rok. Jako pierwsza remontowa-

na będzie droga nr 354.
W przypadku remontu drogi 

nr 352 wymieniane będą rów-
nież wszystkie elementy pod-
ziemne, tj. kanalizacja i wodo-
ciągi. Podczas remontów moż-
liwe będą uciążenia dla kierują-
cych, jednak, jak zaznaczył Dy-
rektor Naczelny Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu Leszek Loch drogi nie będą 
zamykane, a ruch będzie odby-
wał się wahadłowo.

Podpisanie porozumienia to 
zwieńczenie rozmów i negocja-
cji dotyczących remontu wspo-
mnianych wcześniej dróg.

Podpisano porozumienie

REMONT DRÓG 
nr 352 i 354

Jasna Góra

Bogatynia

NIEMCY

POLSKA

CZECHY

Opolno Zdrój
Białopole

Sieniawka

Zatonie

Odkrywka
KWB Turów

Wolanów

Wyszków

Działoszyn

Posada

Bratków

Lutogniewice

Krzewina

Wigancice

Porajów

Kopaczów

354 352

Odcinki dróg 354 i 352 
objęte modernizacją 
zaznaczono na 
czerwono.
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Prawo do zasiłków ustala się 
na okresy zasiłkowe. W  przy-
padku świadczeń wychowaw-
czych w  ramach rządowego 
Programu „Rodzina 500 +”, 
prawo do tej formy wsparcia 
jest ustalane na okres roku – od 
1 października danego roku do 
30 września kolejnego roku (je-
dynie pierwszy, trwający aktu-
alnie okres był dłuższy – roz-
począł się 1 kwietnia 2016 r. 
i  potrwa do 30 września 2017 
r.). Taki sam okres obowiązu-
je w odniesieniu do świadczeń 
z  funduszu alimentacyjnego. 
Z  kolei dla świadczeń rodzin-
nych okres zasiłkowy zaczyna 
się 1 listopada i trwa do 31 paź-
dziernika następnego roku ka-
lendarzowego.

W związku z  rozpoczynają-
cym się nowym okresem zasił-
kowym od dnia 1 sierpnia bie-
żącego roku należy złożyć no-
we wnioski o:
• świadczenie wychowawcze 

,,500+’’;
• świadczenia rodzinne wraz 

z dodatkami;
• fundusz alimentacyjny;
• specjalny zasiłek opiekuń-

czy.
Terminy składania wniosków
I Świadczenie 
Wychowawcze ,,500+’’

Jeśli wnioskodawca złoży 
kompletny i  prawidłowo wy-
pełniony wniosek o  świad-
czenie wychowawcze na ko-
lejny okres w  terminie do 31 
sierpnia, przyznanie i  wypła-
ta świadczenia wychowawcze-
go za październik nastąpi do 31 
października. Złożenie wnio-
sku we wrześniu spowoduje, że 
ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego i jego wypłata 
za październik i listopad nastą-
pi nie później niż do 30 listopa-
da. Gdy wniosek zostanie zło-
żony w październiku, przyzna-
nie i  wypłata świadczenia wy-
chowawczego za październik, 

listopad i grudzień nastąpi nie 
później niż do 31 grudnia. Gdy 
wniosek zostanie złożony w li-
stopadzie, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących od miesiąca zło-
żenia wniosku, następuje do 
dnia 31 stycznia następnego ro-
ku. Wniosek złożony w okresie 
od 1 grudnia do 31 stycznia na-
stępnego roku, ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących od miesiąca 
złożenia wniosku, następuje do 
ostatniego dnia lutego następ-
nego roku.

Należy więc pamiętać, że 
wskutek złożenia wniosku póź-
niej niż w październiku, prawo 
do świadczenia wychowawcze-
go zostanie ustalone od miesią-
ca złożenia wniosku, bez wy-
równania za wcześniejsze mie-
siące w  ramach obowiązujące-
go okresu zasiłkowego.
II Fundusz Alimentacyjny

W  razie złożenia wniosku 
o  świadczenie z  funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy do 31 sierpnia, 
ustalenie prawa do świadczeń 
z  funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc paź-
dziernik następuje do 31 paź-
dziernika. Jeśli wniosek zosta-
nie złożony w  okresie od 1 do 
30 września, ustalenie prawa 
do świadczeń z  funduszu ali-
mentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za 
miesiąc październik i  listopad 
następuje do dnia 30 listopa-
da. Gdy wniosek zostanie zło-
żony w okresie od 1 do 31 paź-
dziernika, ustalenie prawa do 
świadczeń z  funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za mie-
siące od października do grud-
nia następuje do dnia 31 grud-
nia. Gdy wniosek zostanie 

złożony w  okresie od 1 do 30 
listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń z  funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za mie-
siące od listopada do stycznia 
następuje do dnia 31 stycznia. 
Gdy wniosek zostanie złożo-
ny w  okresie od dnia 1 grud-
nia do dnia 31 stycznia następ-
nego roku, ustalenie prawa do 
świadczeń z  funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata świad-
czeń przysługujących od mie-
siąca złożenia wniosku, nastę-
puje do ostatniego dnia lutego 
następnego roku.
III Świadczenia Rodzinne 
oraz Specjalny Zasiłek 
Opiekuńczy

W  przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłko-
wy złoży wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 31 sierpnia, 
ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 30 li-
stopada. Gdy wniosek zostanie 
złożony w  okresie od 1 wrze-
śnia do 31 października, ustale-
nie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc li-
stopad i  grudzień następuje do 
dnia 31 grudnia. Gdy wniosek 
o  świadczenia rodzinne na no-
wy okres zasiłkowy zostanie 
złożony w okresie od 1 listopada 
do 31 grudnia, ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysłu-
gujących od miesiąca złożenia 
wniosku, następuje do ostatnie-
go dnia lutego następnego roku.
Gdzie i jak można się ubiegać 
o świadczenia

Wnioski na nowy okres za-
siłkowy 2017/2018 można po-
bierać i  składać od 1 sierpnia 
2017 r. w  Wydziale Polityki 
Społecznej i  Świadczeń Socjal-
nych Urzędu Miasta i  Gminy 
w  Bogatyni, ul. II Armii Woj-
ska Polskiego 14:

• w  pokoju nr 11 (I  piętro) 
i  pokoju nr 1 (parter) moż-
na pobrać i  złożyć wniosek 
o  świadczenia wychowaw-
cze (500+) i specjalny zasiłek 
opiekuńczy;

• w  pokoju nr 12 (I  piętro) 
można pobrać i złożyć wnio-
sek o świadczenia rodzinne;

• w  pokoju nr 14 (I  piętro) 
można pobrać i złożyć wnio-
sek o  świadczenia z  fundu-
szu alimentacyjnego;

• w  pokoju nr 20 (II piętro) 
można pobrać i złożyć wnio-
sek o  świadczenia rodzin-
ne oraz świadczenie wycho-
wawcze (500+) w ramach ko-
ordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego – do-
tyczy wnioskodawców, gdzie 
jeden z  członków rodziny 
pracuje poza granicami kra-
ju. Wnioski te są niezwłocz-
nie przesyłane do organu 
właściwego w  celu wydania 
decyzji.
Wnioski wraz z  załączni-

kami również można pobrać, 
wypełnić i  złożyć w  Wydzia-

le Polityki Społecznej i  Świad-
czeń Socjalnych Urzędu Mia-
sta i  Gminy w  Bogatyni, ul. II 
Armii Wojska Polskiego 14 lub 
przesłać listownie na wskazany 
adres.

Jednak Ci, którzy chcą ubie-
gać się o  wyżej wymienione 
świadczenia bez wychodzenia 
z  domu, mogą to zrobić onli-
ne. Mają do wyboru aż 4 kana-
ły. Wśród nich: ministerialny 
Portal Informacyjno-Usługo-
wy Emp@tia, bankowość elek-
troniczną, PUE ZUS – Platfor-
mę Usług Elektronicznych ZUS 
oraz ePUAP – elektroniczną 
Platformę Usług Administracji 
Publicznej.

Uwaga zmiany w  ustawach: 
o  pomocy państwa w  wycho-
wywaniu dzieci, o  świadcze-
niach rodzinnych oraz o  po-
mocy osobom uprawnio-
nym do alimentów - wprowa-
dzone przez uchwaloną przez 
Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. 
ustawą o  zmianie niektórych 
ustaw związanych z systemami 
wsparcia rodzin.

już od 1 SIERPNIA 2017 r.

Nowy okres 
zasiłkowy

Najistotniejsze zmiany w ustawach:
o  pomocy państwa w  wychowywaniu dzieci, o  świadczeniach 
rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
- wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 
2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z syste-
mami wsparcia rodzin.

 y Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z ro-
dziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowaw-
cze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

 y Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie 
i uzyskaniu dochodu.

 y Nowe zasady ustalania dochodu z  działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o  zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne.

 y Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.

 y Nowe formularze wniosków.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie 
internetowej Ministerstwa Rodzinny, Pracy i  Polityki Społecz-
nej (http://www.mpips.gov.pl/), stronie internetowej Bogatyni 
(http://bogatynia.pl/content/view/full/40306) oraz w  Wydziale 
Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gmi-
ny Bogatynia.
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W  niedzielę 27. sierpnia po raz czwarty Działoszyn nietypowo 
tętnił życiem. Impreza na powietrzu, przy muzyce, która łączy 
społeczność oraz promuje urokliwe życie na wsi... To były praw-
dziwe kolorowe Jarmarki… nie zabrakło niczego.

Kramy, piękne staropol-
skie przebrania, przechadza-
jąca się po deptaku piękna da-
ma z wózeczkiem, malutkie ho-
stessy promujące pyszności GS 
„Samopomoc Chłopska” w Bo-
gatyni”, tradycyjny pchli targ 
„Klamocik” i  wyprzedaże ga-
rażowe, stoiska „ Avon”, „Me-
ry Key”, ponadto smaczne pier-
niczki Karli Syrbowej z Czech, 
stoiska z konfiturami oraz mio-
dem z  Kaszub, pysznymi cia-
stami, rękodziełami, piękna 
wystawa młodej malarki Sa-
biny Makowskiej z  Bratkowa, 
różne wystawy kolekcjoner-
skie Bractwa Ziemi Bogatyń-
skiej i Stowarzyszenia „Doltex”. 
Tak właśnie wyglądała IV edy-
cja Jarmarku św. Bartłomieja 
w Działoszynie.

Część artystyczna na sce-
nie była równie bogata. Usły-
szeliśmy zespoły ludowe, ta-
kie jak: „Kapela Pogranicze”, 
„Błękitne kamizelki”, „Dy-
szel”. Prezentował się również 
teatr młodzieżowy „Vesta” ze 
Żmigrodu, „Działoszynianie” 
oraz zespoły dziecięce : „Posa-
dzianki” z Posady, „Świetlicza-
ki” z Krzewiny, Świetlica Para-
fialna z  Trzcińca, Asia Maseł-
ko z  Posady, Alicja Zakrzew-
ska z  Bratkowa, siostry Edyta 
i  Ola Krasnowskie z  Wyszko-

wa. Między występami Mag-
-Jaro czarował publiczność, 
a „Klub Seniora” w Działoszy-
nie przedstawił skecz i  było 
można boki zrywać… również 
gościnnie wystąpiła rodzinna 
grupa trębaczy z Hartau. Orga-
nizatorzy zaplanowali konkur-
sy na „Najsmaczniejsze ciasto 
drożdżowe” i  wygrała jedno-
głośnie pyszna puchowa cytry-
nowa babka Magdaleny Hor-
banowicz z Działoszyna, nato-
miast konkurs na „Wykwintną 
nalewkę” wygrała „Kapela Po-
granicze”. Bardzo dużym po-
wodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa, gdzie główną nagrodą 
był rower ufundowany przez 
Burmistrza Miasta i  Gminy 
Bogatynia, drugą nagrodą – 
„Kolacja we dwoje” ufundowa-
na przez „Dom Zegarmistrza” 
w  Bogatyni i  trzecią nagrodą 
Kuferek i małe co nie co ufun-
dowany przez NSZZ „Solidar-
ność” KWB Turów.

PGE GiEK S.A. KWB Tu-
rów i  Elektrowni Turów była 
sponsorem wszystkich atrak-
cji dla dzieci. Zamki dmucha-
ne, zjeżdżalnie, wielka maskot-
ka, malowanie buziek, tatuaże, 
chodzenie na szczudłach. Ani-
matorzy „Klanzy”, firma „Pro 
Staff” i Teatr młodzieżowy „Ve-
sta” zabawiali dzieci. Radości 

nie było końca. Stowarzysze-
nie Królewska Dolina- Gór-
nołużycki Działoszyn bardzo 
serdecznie dziękuje Burmi-
strzowi Andrzejowi Grzmie-
lewiczowi oraz pracownikom 
Urzędu Miasta i Gminy w Bo-
gatyni za pomoc w  organiza-
cji. Dziękujemy również szczo-
drym sponsorom za dobre ser-
ce. Marcinowi Woronieckiemu 
za super konferansjerkę. Rów-
nież dziękujemy za nieocenio-
ną pomoc przy organizacji róż-
nych imprez rodzinom: Kwo-
lek, Czarnik, Witczak, Mielnik, 
Kaczmarczyk, Samelski, Gresz-
ta, Tetera, Kuźniewski, Ba-
chir, Wadzicki, Kamiński, Ry-
barczyk, Bury, Szturo, Walen-
ty, Niedojadło, Sadowski, Wi-
jatkowski, Lenart. Za wszystko 
jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Sponsorzy: Urząd Miasta 
i Gminy w Bogatyni, PGE GiEK 
S.A. Oddział KWB Turów, Od-
dział Elektrowni Turów, NSZZ 
„Solidarność” KWB Turów, 
Związki Zawodowe Pracowni-
ków KWB Turów, Lidl Bogaty-
nia, „Dom Zegarmistrza” w Bo-
gatyni, Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Bo-
gatyni, „Dom Kowala” w Dzia-
łoszynie, Radny Rady Miejskiej 
Krzysztof Musielak.

Organizatorzy: Stowarzy-
szenie Królewska Dolina - Gór-
nołużycki Działoszyn, Urząd 
Miasta i  Gminy Bogatynia. 
Współorganizatorzy: Sołectwo 

Bratków, Sołectwo Działoszyn, 
Sołectwo Posada, KGW „Ama-
rylis”, KGW Kopaczów, KGW 
Krzewina, OSiR Bogatynia, 
BOK Bogatynia, BKM „Cross” 
Bogatynia, OSP Kopaczów, Bi-
blioteka MiG Bogatynia- Fi-
lia Działoszyn, Klub Seniora 
w Działoszynie

Patronat medialny: ArtRa-
dio Bogatynia, Telewizja Bo-
gatynia, Biuletyn „Bogatynia”, 
dziennik www.zinfo.pl.

Krystyna Proch Prezes 
Stowarzyszenia Królewska 

Dolina Górnołużycki 
Działoszyn

Kolorowe Jarmarki…
…u św. Bartłomieja

Już po raz jedenasty odbyło się Spotkanie Integracyjne Zespo-
łów Folklorystycznych. 26 sierpnia w  Multifunkcjonalnym Cen-
trum Trójstyku spotkali się miłośnicy folkloru, biesiadnej zaba-
wy, tańca i wspólnego śpiewania.

Na scenie wystąpiło wie-
lu artystów ludowych. Zespół 
„Rozmaryn” rozpoczął festi-
wal piosenką ludową „Leszczy-
na” i zakończył wszystkim zna-
ną i lubianą „Wśród Gór Skali-
stych” przy akompaniamencie 
Henryka Figielka. Kolejne spo-
tkanie odbyło się przy udziale 
kapel i  zespołów Dolnego Ślą-
ska, które występowały wg ko-
lejności:
1. Kwiatowianki z Żarskiej Wsi
2. Lubiechowianki z Lubiechowej
3. Kwisowianie z Giebułtowa

4. Kapela Janka Boduszki 
z Obornik Ślaskich

5. Izerskie Bogdanki z Mirska
6. Kapela Pogranicze ze Stud-

nisk.
Podczas kilkugodzinnego 

spotkania każdy zespół zapre-
zentował swoje utwory. Orga-
nizatorem Spotkania, jak co ro-
ku, było Koło Gospodyń Wiej-
skich z  Markocic. Spotkanie 
w Domu Ludowym to nie tylko 
tańce i śpiewy, ale również de-
gustacja pysznych potraw przy-
gotowywanych przez panie 

z  Koła Gospodyń Wiejskich. 
Tradycyjnie nie mogło zabrak-
nąć wyśmienitych wypieków, 
potraw mięsnych, bigosu oraz 
pajdy chleba ze smalcem.

W  spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, jak również przedsta-
wiciele organizacji rolniczych. 
Wspólne biesiadowanie to już 
tradycja, a  coroczne spotkania 
integracyjne na stałe wpisały 
się w kalendarz imprez Bogaty-
ni oraz Euroregionu Nysa.

Zespół Rozmaryn składa 
najserdeczniejsze podziękowa-
nia wszystkim zespołom za ich 
wkład pracy i udział w festiwa-
lu, który pozostanie w  pamię-
ci jako jeszcze jeden wspólnie 
wspaniale przeżyty dzień.

Z ludowym pozdrowie-
niem Zespół „Rozmaryn”.

XI Spotkanie Integracyjne Zespołów Folklorystycznych
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2 lipca 2017 roku w Karpaczu odbył się V Festiwal - Smaki Liczy-
rzepy i II Jarmark Ducha Gór. Udział w nim wziął zespół Działo-
szynianie wraz z KGW z Działoszyna.

Było wielkie śpiewanie oraz 
prezentowanie potraw regio-
nalnych przygotowanych przez 
Koło Gospodyń. Zdobywcą 
nagrody w  konkursie kulinar-
nym V Festiwalu - Smaki Li-
czyrzepy 2017 został pan Sła-
womir Sobala z  KGW Dzia-

łoszyn za potrawę „Krajanka 
ziemniaczana pod pierzynką”. 
Wybrana potrawa będzie ser-
wowana w  restauracji „Dwór 
Liczyrzepa” przez rok, co jest 
ogromnym wyróżnieniem dla 
laureata.

Zespół Działoszynianie

Sukces Sławomira Sobali

Smaki 
Liczyrzepy

23 lipca 2017 r. w Mirsku na XIX Izerskiej Gali zaprezentowała się 
grupa Rozmaryn. Łącznie wystąpiło 20 zespołów ludowych. Wy-
stępy sceniczne zespołów folklorystycznych to nie tyle rywaliza-
cja, co prezentacja umiejętności, dokonań, przekaz tradycji i kul-
tury, ale przede wszystkim znakomita zabawa.

Poza występami na scenie 
zespoły prezentują także tra-
dycje kulinarne. Na stoiskach 
stoły uginają się pod smakoły-
kami, których nie można kupić 
w  żadnym ze sklepów. Prze-
pisy przekazywane z  pokole-
nia na pokolenie, produkty po-
chodzące z  własnego ogródka, 
mięsa z  własnego uboju i  na-
lewki przygotowywane według 
staropolskich sprawdzonych 
receptur.

W Mirsku każdy może przy-
pomnieć sobie smaki, które pa-
mięta z  domu babci. Wszyst-
kiemu zaś towarzyszy rodzinna 
atmosfera.

Gala Folkloru trwała aż do 
godzin wieczornych. Pan An-
drzej Jasiński Burmistrz Mirska 
podziękował wszystkim zespo-
łom za przybycie, a na ręce ich 
kierowników wręczył drobne 
upominki. Punktem kulmina-
cyjnym Gali było wspólne od-
śpiewanie pieśni pożegnalnej.

Zespół „Rozmaryn”

XIX Gala Izerska

Występ zespołu 
„Rozmaryn”

2 lipca br. Koło Gospodyń Wiejskich w Markocicach i Zespół Lu-
dowy „Rozmaryn” uczestniczyli w V Festiwalu Smaków Liczyrze-
py i II Jarmarku Ducha Gór. Impreza odbyła się w Karpaczu.

Festiwal Liczyrzepy ma na 
celu prezentację kulinarnego 
dziedzictwa, rękodzieła i  in-
nych form tradycyjnej aktyw-
ności kulinarnej Kotliny Jele-
niogórskiej oraz Dolnego Ślą-
ska. Impreza miała charakter 
plenerowy, gdzie twórcy i pro-
ducenci prezentowali swo-
je wyroby, poddawali je degu-
stacji, a także sprzedawali. Jar-
mark Ducha Gór stanowił inte-
gralną część Festiwalu Smaków 
Liczyrzepy, w  którym produ-
cenci po wcześniejszym zgło-
szeniu chęci udziału, deklaro-
wali przygotowanie ekspozy-
cji i  prezentowali wytwarza-
ne produkty. Członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich z Marko-
cic także prezentowały swoje 
wyroby, prowadząc degustacje 
i  sprzedaż. Nabywcy płacili za 
wyroby żetonami o  określonej 
wartości, w które mogli się za-
opatrzyć u organizatora.

W  ramach imprezy prowa-
dzone były także konkurencje 
kulinarne w kategoriach:
• kucharzy profesjonalistów 

„Pojedynek Mistrzów na 
Najlepsze Danie Dziedzic-
twa Kulinarnego Dolnego 
Śląska 2017”,

• kucharzy i  amatorów - 
przedstawicieli restauracji, 

obiektów gastronomicznych, 
przedstawicieli Kół Gospo-
dyń Wiejskich w  konkursie 
na „Najlepszą Kuchnię Li-
czyrzepy 2017”,

• amatorów, którzy kocha-
ją gotowanie w  konkursie 
„Najlepsze Danie Liczyrze-
py 2017”.
W  kategorii amatorów, 

przedstawicieli Kół Gospodyń 
Wiejskich, swój udział w  kon-
kursie zgłosiła nasza koleżan-
ka z Zespołu „Rozmaryn” Kry-
styna Gudełajska, która w kon-
kursie otrzymała wyróżnienie 
za przygotowanie i serwowanie 
zupy śledziowej „ucho śledzio-
we”. Wyróżniona zupa, jako do-
datkowe uhonorowanie została 
wpisana na stałe do karty dań 
restauracji „Dwór Liczyrzepy”. 
Gościem specjalnym imprezy 

była pani Beata Śmiechowska, 
zwyciężczyni II edycji progra-
mu Master Chef, pełniąc jed-
nocześnie funkcję przewodni-
czącej jury w konkursach kuli-
narnych.

Zabawie na świeżym powie-
trzu towarzyszyły występy ar-
tystyczne zaproszonych zespo-
łów, w których także brał udział 
Zespół Ludowy „Rozmaryn”, 
prezentując swoje utwory.

Impreza w  całości sprzyja-
ła wypoczynkowi, rozrywce 
i promocji kultury regionu.

Barbara Gabryniewska

V Festiwal Smaków Liczyrzepy

„Rozmaryn” w Karpaczu

Początek września to wyjątkowy czas dla wszystkich uczniów, 
w szczególności jednak dla tych, którzy po raz pierwszy rozpo-
czynają szkolną przygodę.

18 sierpnia br. w  sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta 
i  Gminy w  Bogatyni odbyło 
się spotkanie, podczas którego 
w  ramach akcji „Energetyczny 
Tornister”, realizowanej przez 
PGE Górnictwo i  Energetyka 
Konwencjonalna we współpra-
cy z  fundacją PGE, pierwsza-
kom rozdano szkolne wypraw-
ki. Dzieci w  tornistrach znala-
zły: piórnik z  wyposażeniem, 
kredki, farby, pędzelki, zeszy-
ty oraz inne szkolne akcesoria.

Wręczenia tornistrów doko-
nali Dyrektor Oddziału KWB 
Turów Leszek Sondaj wraz 
z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Bogatynia Andrzejem Grzmie-
lewiczem oraz Panem Józefem 
Bukowskim z  Departamentu 
Komunikacji PGE GiEK S.A., 
którzy jednocześnie składali 
pierwszoklasistom najserdecz-
niejsze życzenia dużo uśmie-
chu, pozytywnej energii oraz 
radości.

Wyprawki szkolne dla „pierwszaków”

Energetyczny 
Tornister
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Na hasło „Musimy pomóc” rzucone przez Artura Siwaka odpo-
wiedziało natychmiast wiele osób i  instytucji, które zaangażo-
wały się w pomoc. Zorganizowana została akcja zbiórki rzeczy 
niezbędnych do usuwania skutków ostatnich nawałnic, które 
dotknęły między innymi miejscowość Sulęczyno - gminę wiejską 
w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim. Aby nasza 
pomoc dotarła do potrzebujących bogatynianie musieli poko-
nać prawie 600 km.

Organizatorem akcji i koor-
dynatorem zbiórki darów był 
Artur Siwak, który we współ-
pracy z  druhami z  OSP Sie-
niawka, OSP Bogatynia i  OSP 
Porajów oraz przy wsparciu 
burmistrza Andrzeja Grzmie-
lewicza zorganizował zbiórkę 
darów dla potrzebujących.

W ostatni weekend tj. 19 i 20 
sierpnia br. druhowie ochotni-
cy z  OSP Sieniawka, OSP Bo-

gatynia i OSP Porajów, pełniąc 
dyżury pod marketami na te-
renie Bogatyni, zbierali dary. 
Jak mówi Artur Siwak, pomy-
słodawca i  koordynator akcji: 
„Bogatynianie jak zwykle nie 
zawiedli, pamiętając o  swoich 
przeżyciach, chętnie włączali 
się w pomoc, przekazując nam 
produkty żywnościowe. Otrzy-
maliśmy też wiele ciepłych 
słów, a  także zwracano się do 

nas z  prośbami przekazania 
słów otuchy poszkodowanym. 
Pragnę podkreślić, że spotka-
liśmy się z  wielką życzliwo-
ścią i serdecznością, ale przede 
wszystkim hojnością naszych 
mieszkańców”.

Oprócz akcji przeprowadzo-
nej bezpośrednio wśród miesz-
kańców Bogatyni, organizato-
rzy otrzymali także dary od in-
stytucji i  firm działających na 
naszym terenie.

O  podsumowanie akcji po-
prosiliśmy Artura Siwaka: „Do 
potrzebujących wyruszyliśmy 
w poniedziałek, tuż po weeken-
dowej zbiórce. Mieliśmy do po-
konania 600 km, więc trochę 
kilometrów do przemierzenia 
było na dodatek autami załado-
wanymi darami. Dla poszko-
dowanych zwieźliśmy artykuły 
spożywcze, przemysłowe, che-
mię oraz sprzęt do usuwania 
skutków klęsk żywiołowych 
(piły spalinowe, siekiery, łań-
cuchy, rękawice). Sprzęt prze-
kazaliśmy do OSP Sulęczyno, 
a  żywność do tamtejszego do-
mu kultury. Z przykrością mu-
szę powiedzieć, że żywioł do-

konał tam ogromnego spusto-
szenia w  całym rejonie. Tam-
tejsza społeczność przyjęła nas 
bardzo serdecznie, dziękując 
równocześnie za pomoc”.

Organizatorzy składają naj-
serdeczniejsze podziękowania 
wszystkim, dzięki którym Bo-
gatynia mogła pomóc poszko-
dowanym.

„Serdeczne podziękowa-
nia kierujemy do Andrze-
ja Grzmielewicza Burmi-
strza Miasta i  Gminy Bogaty-

nia. Dziękujemy: Bogatyńskim 
Wodociągom i  Oczyszczalni 
S.A., Przedsiębiorstwu Ener-
getyki Cieplnej S.A., Stacji Pa-
liw Horex z Porajowa, Stacji Pa-
liw APEXIM AB, Leroy Merlin 
Zgorzelec, PSB Mrówka Boga-
tynia, Prezesom i  Strażakom 
OSP Sieniawka, OSP Porajów, 
OSP Bogatynia oraz mieszkań-
com Miasta i  Gminy Bogaty-
nia” – mówi koordynator akcji 
Artur Siwak.

Bogatynianie jak zwykle nie zawiedli

Wyruszyli z pomocą

W  ramach projektu organizowanego przez Wolontariuszy PGE 
Pomagamy wyremontowana została sala doświadczania świa-
ta w  Bogatyńskim Ośrodku Kultury oraz sala zlokalizowana 
w Szkole Podstawowej nr 3, w której swoje spotkania mają Boga-
tyńskie Stowarzyszenie „Amazonki” oraz Bogatyński Klub „Pu-
szystych”.

W  poremontowym otwar-
ciu, zarówno jednej, jak i dru-
giej sali wzięli udział przedsta-
wiciele bogatyńskiego samo-
rządu, wolontariusze PGE oraz 
zaproszeni goście.

Wyremontowane sale bę-
dą służyły mieszkańcom Mia-
sta i  Gminy Bogatynia. War-
to nadmienić, iż Sala Doświad-
czania Świata jest miejscem za-
bawy, relaksu, inspiracji, tera-
pii, polegającej na dostarczaniu 
wrażeń zmysłowych, których 
źródło stanowią odpowied-
nio dobrane bodźce płynące 
z  urządzeń takich jak kolum-
ny wodne, kula lustrzana, ze-
staw światłowodowy, kurtyna-
-wodospad światłowodów, ale 
też dyfuzor zapachów i  olejki 
zapachowe. Poza wspomniany-
mi bodźcami terapia ta opar-
ta jest na szeregu oddziaływań 

pedagogicznych dostosowa-
nych do indywidualnych po-

trzeb i możliwości uczestników 
spotkań, dlatego też nieocenio-
na jest rola pedagogów specjal-
nych posiadających komple-
mentarną wiedzę, pozwalają-
cą na właściwy dobór progra-
mu stymulacji oraz tworzenie 
sprzyjającej atmosfery.

Wolontariat PGE

Wyremontowano sale

Fundacja Ojca Pio z Holandii swoją współpracę z gminą Bogaty-
nia rozpoczęła tuż po powodzi. Od tamtego czasu przedstawi-
ciele Fundacji odwiedzili Bogatynię po raz czwarty, w sierpniu te-
go roku, przywożąc dary.

Koordynatorem współpracy 
związanej z działalnością Fun-
dacji jest Stowarzyszenie By-
łych Pracowników Zakładów 
Bawełnianych Doltex, z panem 
Henrykiem Nawrockim na 
czele. Sierpniowa wizyta człon-
ków holenderskiej Fundacji by-
ła jak zwykle pełna serdecz-
ności i  wzajemnej sympatii, 

a  także podziękowań za przy-
wiezione dary. Pan Henryk 
Nawrocki, koordynując przed-
sięwzięciem Holendrów, rozdy-
sponował przywiezione poda-
runki (odzież i  obuwie - uży-
wane i nowe, pościel, poduszki, 
kołdry oraz wózek inwalidzki, 
chodziki i akcesoria medyczne) 
dla najbardziej potrzebujących.

Fundacja Ojca Pio

Od lat niosą 
pomoc
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W dniach od 11 do 16 lipca br. grupa ze Stowarzyszenia Byłych Pracowników Zakładów Bawełnia-
nych „Doltex” spędzała wakacyjny czas w Toruniu. W trakcie wyjazdu nie zabrakło wielu atrakcji 
i niezapomnianych chwil, a wycieczkę uczestnicy wspominają tak…

Jesteśmy umówieni i  spoty-
kamy się 11 lipca na placu byłe-
go PKS-u. o godz. 7.00. Wszyscy 
obecni, więc ruszamy w  dro-
gę, jedziemy do Torunia. Mi-
ły przejazd, kilka przystan-
ków i  jesteśmy na miejscu. Ca-
ły dzień podróży zakończony 
przy hotelu Reflex, tam zakwa-
terowanie i czas wolny. Następ-
ny dzień zaczynamy śniada-
niem, a  po nim spotykamy się 
z  przewodnikiem, (przemiłą 
panią Anią) i  wyruszamy tra-
są „Średniowieczne Stare Mia-
sto”. Zaczynamy spacerkiem po 
Rynku Staromiejskim z  prze-
pięknymi kamienicami. Osobi-
ście byłam zachwycona kamie-
nicą Pod Gwiazdą - wyróżnia 
się przepiękną barokową fasa-
dą, na szczycie ozdobioną zło-
tą gwiazdą. Następnie udaliśmy 
się do Katedry Świętojańskiej, 
zwanej również bazyliką św. Ja-
nów - gotycki, najstarszy w To-
runiu kościół dominujący nad 
miastem. Wnętrze katedry jest 
przepiękne, wyposażone w cen-
ne zabytki: prześlicznie rzeźbio-
ne ołtarze, malowidła ścienne, 
obrazy czy chrzcielnice, a wśród 
nich ta przy której został w 1473 
r. ochrzczony Mikołaj Koper-
nik. Dużą osobliwością katedry 
jest także dzwon Tube Dei, któ-
ry zajmuje drugie miejsce pod 
względem wielkości (po kra-
kowskim Zygmuncie).

Toruń - miasto Kopernika, 
więc koniecznie musimy dowie-
dzieć się jak mieszkał, żył i pra-
cował sławny torunianin. Uda-
jemy się więc do Domu Koper-
nika, który zajmuje dwie ka-
mieniczki. Obecnie znajduje się 
tam Muzeum Mikołaja Koper-
nika - tam mogliśmy przyjrzeć 
się mieszczańskim wnętrzom. 

Zaraz po obiedzie wybraliśmy 
się do Planetarium, gdzie po-
dziwialiśmy niesamowite pro-
jekcje wyświetlane na nowocze-
snym sprzęcie, które pozwoliły 
chodź na chwilę „odlecieć w ko-
smos i  dotknąć gwiazd”. Tech-
niką 360D kopułę całkowicie 
pokrywa obraz tworząc niesa-
mowity efekt. To nie był jednak 
koniec naszego zwiedzania. Na-
stępnie wybraliśmy się do świą-
tyni, której budowę rozpoczę-
to w 2012 roku z inicjatywy oj-
ca Tadeusza Rydzyka - Kościół 
Maryi Gwiazdy Nowej Ewan-
gelizacji i  św. Jana Pawła II, ja-
ko wotum wdzięczności za pon-
tyfikat papieża Jana Pawła II. 
Po tak intensywnie spędzonym 
dniu teraz już tylko zasłużony 
odpoczynek. 

Kolejny dzień zaczynamy od 
śniadania i  tak jak wczoraj, od 
spotkania z  panią Anią. Dzi-
siaj wędrujemy trasą „Średnio-
wieczne Nowe Miasto”. Wędru-
jąc po Toruniu pilnie wsłuchuje-
my się w informacje, daty, fakty 
historyczne i nie tylko. Poznaje-
my również legendy czy zabaw-
ne historyjki związane z  To-
runiem.  Widzieliśmy Krzywą 
Wieżę w Toruniu i dowiedzieli-
śmy się, że według legendy wła-
śnie ta wieża przyczyniła się do 
powstania nazwy miasta. Ty-
le legenda, a teraz fakty - ruiny 
zamku krzyżackiego, to pozo-
stałości po pierwszej i jednocze-
śnie najstarszej warowni krzy-
żackiej na terenie Ziemi Cheł-
mińskiej. Jednak ta twierdza nie 
runęła pod naporem oblężenia 
ani też od klęsk żywiołowych. 
Zamek w Toruniu zniszczyli sa-
mi mieszkańcy miasta, żeby nie 
kusił obcych wojsk. Ruiny zo-
stały odkopane z gruzu w 1966 

roku w formie trwałej ruiny. Po-
zostawiamy ruiny za sobą i uda-
jemy się do Muzeum Toruńskie-
go Piernika. Muzeum to mieści 
się w byłej XIX-wiecznej fabry-
ce.  We wnętrzach dawnej fabry-
ki pierników Gustawa Wessego 
mieliśmy możliwość odkrywa-
nia tajemnic  toruńskiego pier-
nika, od składników niezbęd-
nych do przygotowania ciasta, 
poprzez sposoby jego wypieku, 
aż po dystrybucje na przestrze-
ni dziejów. A  na zakończenie 
wizyty w  tym ciekawym miej-
scu czekała na nas miła niespo-
dzianka, poczęstunek - oczywi-
ście toruńskie pierniki.

Po obiedzie kolejne atrakcje, 
m.in. rejs Wisłą, podczas któ-
rego spędziliśmy bardzo przy-
jemnie czas, podziwiając brze-
gi Wisły i leżący nad nią Toruń. 
Potem jeszcze po drodze wstą-
piliśmy do Kościoła św. Jaku-
ba. Budowę kościoła rozpoczę-
to w 1309 roku. Znajduje się tu 
wiele niezwykle cennych zabyt-
ków: XIV wieczne malowidła 
ścienne, krucyfiks, łuk tęczowy 
z  XVII wieku, ambona z  1770 
roku i wiele innych.

Kolejny dzień rozpoczyna-
my od śniadania w hotelu, a po-
tem długo oczekiwany festiwal. 
Jednak to dopiero po południu, 
więc mamy czas na „malutkie”’ 
poznanie okolic Torunia. Uda-
jemy się do najmniejszej pod 
względem ludności gminy wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego Nieszawy. Malutka miej-
scowość, ale ciekawa historycz-
nie. Znajduje się tu późnogo-
tycki kościół św. Jadwigi (1460-
68) a w nim przepiękna ambona 
z XVII wieku, sale z 1635 roku 
- arcydzieło snycerki polskiej. 
W  Nieszawie jest też kilka po-

mników, a wśród nich pierwszy 
w  Polsce pomnik Pojednania 
polsko-niemieckiego. Tutaj też 
znajduje się Muzeum Noakow-
skiego - malarza, nauczycie-
la, pisarza, mieszkańca Niesza-
wy. Stąd udajemy się do Raciąż-
ka, gdzie w XII wieku wzniesio-
no pierwszy drewniano-ziem-
ny gród. Po zniszczeniu grodu 
na jego miejscu w  roku 1320-
25? został wybudowany zamek, 
którego ruiny możemy teraz 
oglądać, uruchomić wyobraź-
nię i ujrzeć Jadwigę i Władysła-
wa Jagiełłę toczących rozmowy 
z Krzyżakami. W tym magicz-
nym miejscu jeszcze obowiąz-
kowo sesja zdjęciowa i udajemy 
się do wybudowanego w  XVI 
wieku Kościoła pw. Wszyst-
kich Świętych i św. Hieronima. 
W  zabytkowym wnętrzu na-
wę główną oddziela przepięk-
ny barokowy łuk z Chrystusem 
na krzyżu i  figurami świętych 
z  XVII wieku. Na uwagę za-
sługuje również drewniane sale 
z  1630 roku i  wiele innych ele-
mentów wyposażenia. Teraz je-
dziemy do Ciechocinka, jedne-
go z  większych i  bardziej zna-
nych miast uzdrowiskowych. 
Spacerując po tym pięknym 
uzdrowisku podziwiamy ko-
lorowe dywany z  kwiatów, sta-
rą Galerię Spacerową wybudo-
waną w  1851 roku, przepiękny 
Teatr Letni i  oczywiście musz-
lę koncertową. Obowiązkowo 
też  musieliśmy zobaczyć Tęż-
nie, czyli urządzenia służące do 
zwiększenia stężenia (stąd oczy-
wiście nazwa) soli w  solance. 
Pospacerowaliśmy, powdycha-
liśmy i na XXI Festiwal Muzyki 
i  Kultury Romskiej dotarliśmy. 
A  na festiwalu śpiewy, tańce, 
wesoło do późnych godzin wie-
czornych i powrót do hotelu na 
odpoczynek. Rano oczywiście 
śniadanie i wyjazd do Golubia-
-Dobrzynia, do XIV wieczne-
go zamku krzyżackiego. Zamek 
pełnił funkcję twierdzy granicz-
nej oraz siedziby zwierzchni-
ka zakonu. Był twierdzą obron-

ną do czasu, kiedy panią zam-
ku została Anna Wazówna. To 
właśnie jej kobieca ręka zamie-
niła chłodną warownię w  wy-
stawną renesansową rezydencję. 
Jednak lata świetności zamku 
nie trwały długo. Do zniszcze-
nia i  spustoszenia tego piękne-
go zamku przyczyniły się woj-
ska szwedzkie, kiedy wtargnę-
ły na nasze ziemie. Zamek od-
budowano dopiero w  czasach 
powojennych, a dzisiaj na zam-
ku pomieszkuje duch Anny Wa-
zówny, która przez wiele lat tam 
mieszkała. Nie dziwne więc, że 
zjawa dogląda swoich włości, 
a  że duchom lepiej nie wcho-
dzić w drogę - opuszczamy za-
mek i jedziemy  do Szafarni. To 
mała wioska, w której mieści się 
Ośrodek Chopinowski. Właśnie 
w Szafarni spędzał swoje waka-
cje Fryderyk Chopin, który te-
raz wita nas osobiście z animo-
wanego obrazu. Następne po-
mieszczenie to sala koncertowa. 
W czasie, kiedy nie ma koncer-
tów turyści mogą obejrzeć film 
o Chopinie i Szafarni. My mie-
liśmy wyjątkowe szczęście. Po 
obejrzeniu filmu, mogliśmy wy-
słuchać (specjalnie dla naszej 
grupy) dwóch utworów Cho-
pina, w  wykonaniu brytyjskie-
go pianisty Anthonego Adkin-
sa. Po muzyce poważnej wra-
camy do Ciechocinka na drugi 
dzień festiwalu. Dzisiaj bawimy 
się jeszcze lepiej i  jeszcze dłu-
żej, ale wracać trzeba. Ostatnia 
noc w  Toruniu, ostatnie śnia-
danie i wyjazd - powrót do do-
mu. Wspaniała pełna wrażeń 
podróż zakończona. Zmęczeni, 
ale szczęśliwi wróciliśmy do do-
mów.

Maria Giemuła
Członkowie Stowarzyszenie 

Byłych Pracowników Zakładów 
Bawełnianych „Doltex” skła-
dają serdeczne podziękowania 
Burmistrzowi Miasta i  Gmi-
ny Bogatynia Panu Andrzejowi 
Grzmielewiczowi za wsparcie 
i pomoc w realizacji wycieczki.

Wakacje w Toruniu

Przygoda z DOLTEX-em
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W niedzielę 3 września br. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odby-
ły się uroczyste obchody jubileuszu 45-lecia istnienia Orkiestry 
Reprezentacyjnej PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Do 
wspólnego świętowania, tak zacnego jubileuszu, dołączyły za-
przyjaźnione zespoły: Orkiestra Dęta PGE GiEK S.A. Oddział KWB 
Turów, Orkiestra Zakładowa KWB Bełchatów oraz Przemkowska 
Orkiestra Dęta.

Reprezentacyjna Orkiestra 
Elektrowni Turów została zało-
żona w 1972 roku. Inicjatorem 
powstania orkiestry był ówcze-
sny Dyrektor Elektrowni Euge-

niusz Mróz, a  pierwszym ka-
pelmistrzem był Kazimierz Ba-
chorczyk, który pełnił tę funk-
cję do 1980 roku. Do 1994 r. or-
kiestrę prowadził Piotr Janek. 

Od 1994 r. do dnia dzisiejszego 
kapelmistrzem orkiestry jest 
Ryszard Drużbiak, na którego 
ręce zaproszeni goście składali 
wyrazy uznania i gratulacje za 
dotychczasową działalność. Jak 
przystało na tego rodzaju jubi-
leusz wspominano historię or-
kiestry i jej muzyków.

Podczas uroczystego kon-
certu można było wysłuchać 
wielu wspaniałych utworów 
w  wykonaniu Jubilatów. Na 
deskach sceny Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury zaprezento-
wały się również przybyłe, za-
przyjaźnione orkiestry.

Jubileuszowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

45 lat minęło
14 lipca 2017 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bogatyni swoje 
Złote Gody świętowali Państwo Helena i Mieczysław Rogula oraz 
Jadwiga i Jan Hołubowicz, którym decyzją Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej, medale za długoletnie pożycie małżeńskie wrę-
czył Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.

Złote Gody to święto nie tyl-
ko zgodnych małżonków, ale 
także ich rodzin i  przyjaciół. 
Para, która wspólnie przeżyła 
pół wieku, niezmiennie od lat 
dzieli się radościami, ale rów-
nież stawia czoła codziennym 
trudnościom i  troskom. Nie-
wiele jest rzeczy tak cennych 
jak złoto, dlatego właśnie świę-

to 50-tej rocznicy pożycia mał-
żeńskiego nazwano Złotymi 
Godami.

Szacownym Jubilatom życz-
my dalszych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia i spokoju oraz 
pogody ducha i  samych rado-
snych chwil spędzonych w gro-
nie najbliższych.

Szacowny jubileusz

Złote Gody

Państwo Helena i Mieczysław Rogula

Jadwiga i Jan Hołubowicz






















Apel o wsparcie
W dniu 31 maja 2017 roku, w Porajowie na styku trzech granic, został postawiony Krzyż Pojednania Narodów jako wotum wdzięczności Bogu 
za chrzest Polski w jego 1050. rocznicę oraz akt oddania Chrystusowi Królowi Miłosierdzia. 

Postęp w pracach był możliwy tylko dzięki dobrej woli wielu wspaniałych ludzi, z których jedni ofiarowali swoje talenty i pracę na chwałę tego 
wyjątkowego dzieła, a inni zgodzili się poczekać na należne wynagrodzenie za realizację do momentu zebrania przez stowarzyszenie środ-
ków finansowych od ludzi o wielkich sercach utożsamiających się z naszą ideą. W związku z powyższym Komitet Budowy Krzyża na Trójsty-
ku pod patronatem stowarzyszenia „Zło dobrem zwyciężaj” zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe w pokryciu kosztów tego wy-
jątkowego i kosztownego przedsięwzięcia, będącego chlubą naszego regionu, którego efekty można oglądać na styku granic trzech państw. 
Kwota, która umożliwi sfinansowanie tego dzieła i o którą bardzo prosimy, to 33 tysiące złotych. Każda, nawet najmniejsza pomoc jest bardzo 
ważna, za każdy, nawet najskromniejszy dar serca serdecznie dziękujemy.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania tego niezwykłego dzieła oraz tym wszystkim, którzy poprzez wsparcie 
pragną mieć udział w tym dziele, składamy podziękowania i staropolskie: „Bóg zapłać”...

Wpłat można dokonywać na konto: Stowarzyszenie Inicjatywa Chrześcijańska „Zło dobrem zwyciężaj”
ul. Spółdzielcza 14, 59-920 Bogatynia
BZ WBK o. Bogatynia
33 1090 1971 0000 0001 3018 9471 z dopiskiem „Budowa Krzyża”
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sierpnia

Święto
Wojska
Polskiego

Obchodzone 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego to najważniejsze 
święto sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ono upamiętnie-
niem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Jest to również bar-
dzo ważny dzień w kalendarzu liturgicznym – Wniebowzięcie Najświęt-
szej Maryi Panny.

Tegoroczne obchody roz-
poczęły się o  godzinie 10.30 
Mszą św. za Ojczyznę w  Ko-
ściele pod wezwaniem Św. 
Apostołów Piotra i  Paw-
ła w  Bogatyni. Podczas ho-
milii ksiądz Proboszcz Ry-
szard Trzósło mówił zarówno 
o  aspektach duchowych, jak 
i  historycznych związanych 
z datą 15-go sierpnia, nawią-

zując do słów św. Jana Pawła 
II – „Papież, który tak bardzo 
kochał swoją Ojczyznę, któ-
ry smucił się jak się działo źle 
w Ojczyźnie, który cieszył się 
wraz z Polakami, gdy szło ku 
dobru, prosił, abyśmy to du-
chowe dziedzictwo, któremu 
na imię Polska przyjęli z wia-
rą, nadzieją i miłością”.

Po Nabożeństwie odbyła 
się uroczystość prowadzona 

przez Aleksandrę Tobiasz 
– Sekretarza Gminy Bo-

gatynia, podczas któ-
rej zebrani wysłucha-
li okolicznościowych 
przemówień nawiązują-

cych do zdarzeń z  1920 
roku. Gospodarz wyda-
rzenia Burmistrz An-
drzej Grzmielewicz przed-

stawił rys historyczny mó-
wiąc o  wielkiej roli, jaką 

w tym triumfie odegra-
ła doskonała myśl 

taktyczna i  przy-
wódcza Marszał-
ka Józefa Piłsud-
skiego. Następ-
nie głos zabrali: 
Urszula Ciupak 
– Starosta Po-
wiatu Zgorzelec-
kiego, Paweł Sty-
czyński - Zastęp-
ca Dyrektora Od-
działu PGE GiEK 
S.A. Elektrow-
nia Turów, An-
na Ksykiewicz - 
Przewodnicząca 
Miejsko-Gmin-
nego Koła Związ-
ku Kombatan-

tów RP i Byłych 
Więźniów Po-

l i t y c z n y c h 
oraz Zofia 
K u l i k o w -
ska - Pre-
zes Boga-

tyńskiego Koła Związku Sy-
biraków. Wszyscy z  wielkim 
szacunkiem, estymą oraz du-
żym wzruszeniem w  głosie 
mówili o  jednym z  najważ-
niejszych wydarzeń w historii 
naszego kraju, jakim niewąt-
pliwie był „Cud nad Wisłą”.

W Bogatyni zawsze z nale-
żytym szacunkiem i  wielkim 
zaangażowaniem podchodzi 
się do organizowania uroczy-
stości upamiętniających tę 
właśnie datę. Staramy się, aby 
uroczystość 15 sierpnia miała 
charakter podniosły, żeby by-
ła przede wszystkim hołdem, 
który oddajemy naszym pa-
triotom, często bezimiennym, 
często tym, którzy oddali ży-
cie w  imię wolnej Ojczyzny, 
ale także chcemy docenić tych 
wszystkich mieszkańców zie-
mi bogatyńskiej, którzy czy-
nem zbrojnym walczyli o nasz 
kraj. Nie wolno również za-
pominać o  rodzinach kom-
batanckich, są wdowy po żoł-
nierzach, są rodziny sybirac-
kie. Często jest tak, że war-
tości, które prezentowali ich 
dziadkowie nie umierają wraz 
z  nimi, a  są one pielęgnowa-
ne w ognisku rodzinnym. Po-
trzeba patriotycznych świąt 
jest tak silna, że nasze wyjście 
naprzeciw tym oczekiwaniom 
traktujemy jako obowiązek 
i jako pewną powinność, któ-
ra musi być organizowana na 
terenie Miasta i Gminy Boga-
tynia – mówił Burmistrz An-
drzej Grzmielewicz.

Na zakończenie Sybira-
cy i Kombatanci odebrali pa-
miątkowe upominki oraz wy-
słuchali pieśni patriotycznych 
w  wykonaniu Bożeny Mazo-
wieckiej, Dyrektor Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury, któ-
rej akompaniował Krzysztof 
Wermiński.
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Warsztaty plastyczne i  muzyczne, projekcje filmo-
we oraz zabawy integracyjne, gry i zajęcia w gru-
pach, ponadto wycieczki i spotkania z ciekawymi 
ludźmi. To wszystko czekało na dzieci podczas te-

gorocznej Akcji Lato 2017, która trwała od 31 lipca do 
25 sierpnia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Podczas Akcji Lato 2017 
w  Bogatyńskim Ośrodku Kul-
tury na dzieci czekało mnó-
stwo atrakcji. Tegoroczną edy-
cję tradycyjnie rozpoczęliśmy 
przeprowadzoną przez funk-
cjonariuszy Policji prelekcją, 
która poświęcona była bez-
pieczeństwu podczas wakacji. 
Podczas trwania akcji wyjeż-
dżaliśmy na wycieczki, między 
innymi do „Krainy Czarów 
i Magii” w Spytkowie, Piekar-
ni w Działoszynie, 23. Śląskie-
go Pułku Artylerii w Bolesław-
cu, „Nowolandii” w  Zgorzel-
cu i  Ośrodka Szkoleń Specja-
listycznych Straży Granicz-

nej w Lubaniu. Ponadto dzieci 
obejrzały dwa spektakle te-
atralne oraz 4 seanse filmo-
we w Kinie KADR 3D. Odwie-
dziliśmy również Państwową 
Straż Pożarną w Bogatyni oraz 
Komisariat Policji w Bogatyni. 
Chodziliśmy na spacery, pod-
czas których odbywały się róż-
nego rodzaju gry terenowe np. 
podchody. Na torze motocros-
sowym odbyły się zajęcia po-
prowadzone przez „Bogatyń-
skich Twardzieli”, po których 
na dzieci czekała kiełbaska 
z  grilla i  słodka wata cukro-
wa. Akcja Lato to oczywiście 
zajęcia i  warsztaty prowadzo-

ne przez instruktorów z  Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury. 
Dzieci brały udział w  warsz-
tatach ceramicznych, wokal-
nych, plastycznych, kaligraficz-
nych, teatralnych, muzycznych 
i  integracyjnych. W  Akcji La-
to 2017 w Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury uczestniczyły dzie-
ci oraz młodzież z Terenu Mia-
sta i  Gminy Bogatynia, gdzie 
zróżnicowany program spo-
tkań zapewnił ciekawe i  przy-
jemne wakacje. Ponadto od 3 
do 28 lipca mieszkańcy Za-
tonia i  okolic mogli uczestni-
czyć w Akcji Lato organizowa-
nej przez Dom Kultury w Zato-
niu. Przygotowane zajęcia po-
zwoliły dzieciom i  młodzieży 
spędzić wolny czas w  ciekawy 
sposób. Już dziś zapraszamy na 
Akcję Lato 2018! Do zobacze-
nia za rok!

Bogatyński Ośrodek Kultury

AKCJA LATO
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Od 3 do 28 lipca 2017r. trwa-
ła „Akcja Lato 2017”, zorgani-
zowana dla dzieci przez Ośro-
dek Sportu i  Rekreacji w  Bo-
gatyni. Zajęcia odbywały się 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00 do 14.00.

Uczestniczyły w  niej dzie-
ci w wieku szkolnym (od 7 do 
12 lat), uczęszczające do pobli-

skich szkół. Łączna ilość dzie-
ci to 92 osoby. Nad bezpie-
czeństwem i  organizacją zajęć 
czuwała kadra wykwalifiko-
wanych opiekunów – wycho-
wawców, którzy przez okres 
czterech tygodni prowadzi-
li różnorodne zajęcia, w  tym 
zajęcia rekreacyjno – sporto-
we, które miały na celu rozwi-

jać u młodych ludzi zaintereso-
wania, wdrażać je do odpowie-
dzialności za własne zdrowie, 
kształtować cechy motorycz-
ne tj.: szybkość, zwinność, siła, 
wytrzymałość, jak również do-
skonalić u  nich samodyscypli-
nę i uczyć przestrzegania zasad 
fair play. Pomimo dużego zróż-
nicowania wieku uczestników 
Akcji Lato opiekunowie starali 
się, by zajęcia były interesujące 
dla wszystkich.

Codzienne treningi, roz-
grzewki, zabawy integracyjne, 
zawody, gra w piłkę nożną, pa-
lanta, zawody lekkoatletyczne, 
sztafeta, gra w zbijanego, sztan-
dary czy dwa ognie, nie tyl-
ko pozwalały dzieciom czer-
pać radość z aktywności fizycz-
nej, ale również wdrażały je do 
odpowiedzialności, samodziel-
ności, umiejętności radzenia 
sobie w  sytuacjach trudnych 
i  stresujących, a  także uczyły 
współdziałania w  grupie. Do 
tego każde z dzieci miało moż-
liwość sprawdzenia się w  róż-
nych dyscyplinach sportu, roz-
wijania kreatywności, twór-
czego myślenia, pomysłowości 
i wyobraźni.

Kształtowanie u dzieci świa-
domej troski o  własny rozwój 
i  zdrowie, sprawności kondy-
cyjnej i  koordynacyjnej, pano-
wanie nad swoimi emocjami 
to tylko niektóre z wielu prze-
słanek, jakimi kierowali się 
wychowawcy, podejmując się 
współpracy z dziećmi. Poprzez 
udział w  różnorodnych zaba-
wach integracyjnych, dzieci 
budowały pozytywny obraz sa-
mego siebie, zdobywały umie-
jętności efektywnej komunika-
cji, ale przede wszystkim po-
głębiały naturalne wsparcie 
grupowe, tj.: koleżeństwo, za-
ufanie, uczciwość, szacunek. 
Poza podniesieniem nastroju 
w  grupie ważnym elementem 
w pracy z dziećmi, w szczegól-
ności podczas zajęć integra-
cyjnych było pokonanie przez 
dzieci lęku, nieśmiałości, po-
czucia niepewności siebie, a co 
za tym idzie praca nad pozy-
tywną samooceną.

Dzieci brały udział w szkole-
niu z zakresu pierwszej pomo-
cy przedmedycznej prowadzo-
nej przez wykwalifikowanego 
ratownika medycznego.

Oferta wyjazdowa i  wyjścia 
do miejsc, takich jak Termy 

Cieplickie, Wioska Ludu w Ze-
tendorf, Strzelnica, Dino Park 
– Szklarska Poręba, Tor Mo-
tocrossowy, Art. Radio Boga-
tynia, nie tylko oswajały dzie-
ci z  wodą, popularyzowały ak-
tywny wypoczynek, ale i bardzo 
uatrakcyjniały zajęcia, kształ-
tując tym samym umiejętność 
grzecznego i  kulturalnego za-
chowania się w  miejscach uży-
teczności publicznej. Dzieci były 
szczęśliwe i zadowolone, o czym 
świadczy niejedna uśmiechnię-
ta buzia, jak również liczba wy-
jeżdżających. Zajęcia prowa-
dzone przez PSP Bogatynia do-
starczyły dzieciom wielu niesa-
mowitych wrażeń.

Podczas zajęć z cyklu „Zdro-
wy styl życia” dzieci dowiady-
wały się wielu ciekawych rzeczy 
dotyczących zdrowego stylu ży-
cia, co uczyni je bardziej odpo-
wiedzialnymi za swoje zdrowie 
i  życie już teraz i  w  przyszło-
ści. Uświadomiliśmy uczestni-
kom, jakie są skutki palenia pa-
pierosów, zażywania narkoty-
ków oraz nadużywania alkoho-
lu i środków psychoaktywnych.

Jedną z  niespodzianek była 
fotobudka, w której dzieci robi-
ły sobie zdjęcia, z  wykorzysta-
niem śmiesznych, kolorowych 
gadżetów tj: maski, wąsy, czap-
ki, okulary, peruki itp.

Podsumowując, tegoroczna 
Akcja Lato była udana, dzieci 

były zadowolone i szczęśliwe.
Młodzi ludzie stają się bar-

dziej pewni siebie, niezależni, 
zdecydowani, chętni do współ-
pracy i  różnorodnych działań, 
a o to przecież chodzi.

Takie zajęcia są świetną oka-
zją do przeżycia przygody, zdo-
bycia nowych doświadczeń.

W  tegorocznej Akcji Lato 
w Sołectwach wzięło udział bli-
sko 140 dzieci w  wieku szkol-
nym. Dla odmiany, z  pomocą 
Rady Sołeckiej, Ośrodek Spor-
tu i  Rekreacji w  Bogatyni po-
stanowił zorganizować dla 
dzieci trzy bardzo atrakcyjne 
wycieczki.

Z powodu dużej liczby chęt-
nych dzieci zostały podzielo-
ne na dwie grupy: Strona Po-
łudniowa: Porajów, Sieniaw-
ka, Kopaczów, Opolno Zdrój 
i Jasna Góra. Strona Północna: 
Działoszyn, Posada, Bratków, 
Krzewina, Lutogniewice i Wy-
szków-Wolanów.

Uczestnicy zarówno ze stro-
ny północnej, jak i  południo-
wej dostali możliwość wyjaz-
du do Term Cieplickich oraz 
Tajemniczej Krainy Ludu Tu-
risiede w  Zentendorfie. Na za-
kończenie Akcji Lato w  Sołec-
twach dzieci pojechały na seans 
do Bogatyńskiego Kina Kadr, 
gdzie został wyświetlony film 
pt. ,,Szajbus i pingwiny’’.

Akcja Lato w OSiR

Baw się dobrze
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W  niedzielę 20 sierpnia 2017 roku miłośnicy tenisa z  Bogatyni 
i okolic zebrali się na kortach tenisowych w Bogatyni przy ul. Bia-
łogórskiej 28 na deblowym turnieju tenisa ziemnego, organizo-
wanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Zjawiło się wielu graczy z Bo-
gatyni, Zgorzelca, a nawet z cze-
skiego Frydlantu. System roz-
grywek grupowo-pucharowy 
gwarantował, że każda para za-
gra kilka meczów. Po całodnio-
wej rywalizacji wyłonieni zosta-
li zwycięzcy: Marek Wróblewski 
w  parze z  Przemysławem Ró-
żałowskim (obaj ze Zgorzelca), 
pokonali w  finale również zgo-
rzelecką parę, Adama Bukiela 
i  Sławomira Horodeckiego. Na 
trzecim miejscu uplasowali się 

Krzysztof Burbo i  Piotr Jacko-
wiak, którzy w walce o podium 

pokonali Dariusza Miłoszew-
skiego i  Drahosa Sipka z  Fry-
dlantu. Zawodnicy z trzech zwy-
cięskich par otrzymali pamiąt-
kowe puchary oraz nagrody rze-
czowe ufundowane przez OSiR.

OSiR Bogatynia

Deblowy turniej tenisa 
ziemnego

W poniedziałek, 25 września 2017 r. o godz. 18.00 w sali widowi-
skowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się spektakl 
komediowy „Selfie.com.pl”.

Jest to komedia pomyłek 
warszawskiego Teatru MY, au-
torstwa Piotra Jaska wyreżyse-
rowana przez Marię Seweryn. 
Brygida i Gerard, których mał-
żeństwa zakończyły się przed 
czasem, próbują na siłę pomóc 
w znalezieniu swoim dorosłym 
już dzieciom partnerów zakła-

dając im konta… na portalach 
randkowych. Zapraszamy go-
rąco i  z  uśmiechem, na spek-
takl z  niesamowitą obsadą ak-
torską! Wystąpią: Julia Kamiń-
ska, Filip Bobek, Dorota Pomy-
kała i Piotr Zelt. Bilety w cenie 
45 zł do nabycia w  kasie i  se-
kretariacie BOK. Zapraszamy 

na komediowy wieczór w  Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultury! 
Do zobaczenia!

Spektakl komediowy w BOK

Selfie.com.pl

W poniedziałek, 4 września w sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się koncert Tadeusza Polkowskiego, rape-
ra, patrioty, działacza społecznego.

Tadeusz Polkowski, szerzej 
znany jako „Tadek”, to raper 
i  współtwórca grupy „Firma”. 
Urodził się 26 sierpnia 1982 
w  Krakowie. Jest synem opo-
zycjonisty i poety Jana Polkow-
skiego. Tadek, zarówno w swo-
jej twórczości, jak i  działalno-
ści społecznej, aktywnie włą-
czył się w  przywracanie pa-
mięci żołnierzom wyklętym. 
Polskim bohaterom podzie-
mia niepodległościowego po-
święca swoje piosenki. Drama-
tyczne losy rotmistrza Pileckie-
go, Danuty Siedzikówny, ma-
jora Szendzielarza „Łupaszki” 
czy generała Fieldorfa „Nila” 
stanowią kanwę jego porusza-
jących utworów. Działa też na 
rzecz środowisk kombatanc-
kich. W  2015 roku został wy-
różniony nagrodą „Świadek hi-

storii” przyznaną przez oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Rzeszowie. Ma żonę i dwóch 
synów.

Dzisiejszy koncert był prze-
platanką utworów muzycznych 
i  wypowiadanych refleksji ar-
tysty na temat losów żołnie-
rzy wyklętych, na temat współ-
czesnej polskiej rzeczywistości 
i roli, jaką w niej odgrywa pa-
mięć historyczna.

Losy żołnierzy wyklętych

Koncert „Tadka”

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego składam wszystkim uczniom 
najserdeczniejsze życzenia, aby rok szkolny 2017/2018 przyniósł 

Wam mnóstwo pozytywnych przeżyć, satysfakcji z osiąganych wyników 
oraz ciekawych doświadczeń. Niech uśmiech i zadowolenie towarzyszą 
Wam przy zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności, a radość i optymizm 
niech goszczą w Waszym życiu jak najczęściej.

Najlepsze życzenia radości, wytrwałości, a także sukcesów składam 
również  gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi 
wszystkich placówek oświatowych w naszej gminie. Niech Wasza 
odpowiedzialna praca przyniesie Wam szanowni Państwo zadowolenie 
i spełnienie. Życzę optymizmu, spełnienia marzeń i pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Andrzej Grzmielewicz
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W sobotę 2 września na kompleksie sportowym Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Bogatyni przy ul. Białogórskiej odbyły się nocne za-
wody „Hardcore Crossfit Night”. Rywalizacja podzielona została 
na dwie kategorie: Open Kobiet oraz Open Mężczyzn.

Poszczególne konkurencje 
rozegrane zostały przy sztucz-
nym oświetleniu, co miało 
wpływ na niepowtarzalną at-
mosferę oraz sportową rywali-
zację.

Wszyscy zawodnicy zapre-
zentowali bardzo dobre przy-
gotowanie pod względem siło-
wym, jak i kondycyjnym. Koń-
cowa tabela z wynikami przed-
stawiała się następująco:

Kategoria Kobiety Open: M1 
- Marta Pyc, M2 - Ewelina Kot-

kiewicz, M3 - Magdalena Za-
lewska, M4 - Wiktoria Raubo, 
M5 - Karolina Wiatr, M6 - Ali-
cja Przygoda, M7 - Adrianna 
Bachniak, M8 - Zuzanna To-
maszewska, M9 - Roksana Prą-
dzyńska

Kategoria Mężczyzny Open: 
M1 - Filip Barbachowski, M2 
- Kamil Kozłowski, M3 - Jó-
zef Pałys, M4 - Kamil Grałek, 
M5 - Artur Fedyczkowski, M6 
- Arkadiusz Bembenek, M7 - 
Adrian Frąckowiak, M8 - Sła-

womir Węsławowicz, M9 - To-
biasz Pikor

Organizatorem zawodów 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w  Bogatyni; Fitness Studio Fi-
t&Gym II oraz Stowarzyszenie 
Sportowe Gladiator. Za pomoc 
w zorganizowaniu nocnych za-
wodów „Hardcore Crossfit Ni-
ght” organizatorzy dziękują 
Burmistrzowi MiG Bogatynia 
Panu Andrzejowi Grzmielewi-
czowi. Podziękowania skiero-
wane są także do Bogatyńskich 
Wodociągów i  Oczyszczalni 
S.A., Restauracji „Jan Golonka” 
oraz firmy Formotiva.

Najsilniejsi na starcie

Hardcore Crossfit Night

Szymon Sośnik
23 czerwca 2017

Cezary Auguścik
29 czerwca 2017

Miłosz Kaczmar
29 czerwca 2017

Julia Koczanowicz
29 czerwca 2017

Inga Krawczyk
1 lipca 2017

Paweł Ludkiewicz
2 lipca 2017

Sandra Górecka
8 lipca 2017

Lenka Lubińska
8 lipca 2017

Majka Łukaszewicz
9 lipca 2017

Nasze 
maleństwa

Stowarzyszenie Koła Gospodyń „Amarylis” zorganizowało po 
raz kolejny wczasy dla dzieci, tym razem w Karpaczu.

W czasie dziewięciodniowe-
go pobytu dzieciaczki zwiedzi-
ły: deptak w Karpaczu, kaplicę 
Św. Anny, Dziki Wodospad, za-
porę na Łomnicy, Młyn Miłość 
i Aniołkowo, Multimedialne 
Muzeum Klocków Lego i Mu-
zeum Konsol Gier Komputero-
wych.

Inne wspaniałe atrakcje to: 
Letni Tor Saneczkowy, space-
ry do kościółka Wang, gry i za-
bawy na Orliku, dyskoteki, na-

uka tańca, ognisko, 2-godzinna 
przejażdżka po całym Karpa-
czu Ciuchcią Expres oraz wy-
słuchanie przepięknych tajem-
niczych legend o cudownym 
miejscu jakim jest Karpacz.

Za pomoc w zorganizowa-
niu tak cudownego wyjazdu 
chcielibyśmy serdecznie po-
dziękować Burmistrzowi panu 
Andrzejowi Grzmielewiczowi.

Stowarzyszenie Koła Gospo-
dyń Amarylis

Koło Gospodyń „Amarylis”

Wycieczka  
do Karpacza
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Początek Klubu datuje się na rok 1947. Wtedy też zostaje utworzo-
ny pierwszy klub sportowy. Postanowiono, że klub nosić będzie nazwę 
„Granica”, po części z powodu otaczających teren granic, a po części na 
życzenie pierwszych założycieli – żołnierzy z miejscowej jednostki WOP.

Pierwszym prezesem zo-
stał Pan Prut, ówczesny dy-
rektor techniczny Państwo-
wych Zakładów Bawełnia-
nych i zakład ten przejął opie-
kę nad klubem. Drużyna piłki 
nożnej rozpoczyna w 1947 ro-
ku grę o punkty w klasie naj-
niższej „C”. Na pierwszy mecz 
mistrzowski do odległego o 25 
km Zawidowa, drużyna wraz 
z  kibicami udaje się trzema 
furmankami! Działacze nie 
zamierzają na tym poprzestać 
i w następnych latach powsta-
ją kolejne drużyny piłkarskie: 
dwie drużyny juniorów, sekcja 
podnoszenia ciężarów i sekcja 
tenisa stołowego.

Od roku 1947 drużyna 
„Granicy” walczyła w  roz-
grywkach klasy „C”. Już 
w  1948 roku awansowała 
do klasy „B”. Na przestrze-
ni 1957 – 1961 roku drużyny 
bogatyńskiego klubu odno-
siły szereg sukcesów. Nie tyl-
ko w  piłce nożnej. Ciężarow-
cy i  tenisiści awansowali do 
ligi okręgowej, mając w  swo-
ich szeregach mistrza na ska-
lę krajową. W 1960 roku pił-
karze awansowali do klasy 
„A”, gdzie wówczas na Dol-
nym Śląsku były tylko dwie 
grupy. Złożyła się na to ofiar-
na praca społecznego akty-
wu bogatyńskiego i  również 
dyrekcji Bogatyńskich Za-
kładów Przemysłu Bawełnia-
nego. Poza tym ilość człon-
ków wzrosła do 7 tysięcy. Se-
zon 1965/66 przyniósł awans 
drużyny „Turów” Bogatynia 
do ligi międzywojewódzkiej. 
Był to duży sukces piłki noż-
nej Zagłębia Turoszowskiego.

Sukcesy to również po-
czątek lat ’80-tych. Sezon 
1983/1984 to bardzo sku-
teczna gra „Granicy”. Bar-

dzo duża ilość zdobytych bra-
mek i mało straconych. Po 26 
meczach zostali zdecydowa-
nym liderem klasy „A”. Stosu-
nek bramek był imponujący – 
114 zdobytych, 13 straconych. 
Drużyna z  Bogatyni zajęła 
pierwsze miejsce i awansowa-
ła do klasy okręgowej grupy 
jeleniogórsko – legnickiej.

Klub od tego sezonu nie za-
notował gry w  niższej klasie 
rozgrywek.

W  sezonie 1987/88 towa-
rzyskie i  ligowe mecze „Gra-
nicy” na kameralnym stadio-
nie przy ul. Sportowej groma-
dziły tysiące kibiców. Rekor-
dy frekwencji notowano pod-
czas wizyt pierwszoligowców: 
poznańskiego „Lecha” i  wał-
brzyskiego „Górnika”. W me-
czach o  mistrzostwo klasy 
okręgowej swój zespół dopin-
gowało po 2 – 3 tysiące osób. 
Wpływy ze sprzedaży biletów 
były największe z  grupy jele-
niogórsko – legnickiej.

Sezon 1988/89 był wiel-
kim „bojem” o  III ligę. Dru-
żyna personalnie w  podob-
nym składzie. Do szerokiej 
kadry klubowej należeli rów-
nież uzdolnieni juniorzy: Ro-
bert Czarnojańczyk, Robert 
Ksykiewicz, Marek Małkie-
wicz, Enryko Rajski, Ryszard 
Szydło, Paweł Urbański i  Ja-
rosław Żurowski. „Granica” 
Bogatynia po pierwszej run-
dzie rozgrywek zajmowa-
ła pierwsze miejsce w  tabe-
li przed „Zamentem” Prze-
mków i „Miedzią” II Legnica. 
Wygrała u siebie między inny-
mi z Bolesławcem i Lubaniem 
1:0. Odniosła tylko jedną nie-
spodziewaną porażkę z  mało 
licząca się „Spartą” Grębocice 
4:1. Ostateczne, po bardzo do-
brych dwóch rundach i wygra-

nych meczach barażowych be-
niaminek z  Bogatyni wywal-
czył upragniony awans do III 
ligi. Od kilku lat region jele-
niogórski jako jedyny w Polsce 
nie miał piłkarskiej drużyny 
nawet w  trzeciej lidze. Awans 
bogatyńskiej drużyny uznany 
został za wielkie wydarzenie.

Przychodzi sezon 1989/90. 
Na czele zarządu „Granicy” 
zasiadali kolejno Kazimierz 
Mieszała wraz ze swoimi za-
stępcami: ds. piłki nożnej – 
Henryk Wójcik, Aleksandr 
Kuczaj oraz Marian Świercz, 
Edmunt Fronczak, Wiesław 
Stępiński, Ryszard Szostak, 
Edward Stojek, Ryszard La-
zanowicz - późniejszy pre-
zes klubu. Bogatyńską dru-
żynę przydzielono do trzeciej 
grupy, będącej koalicją klu-
bów z  katowickiego. Wśród 
dwudziestu zespołów tej gru-
py zaledwie sześć pochodziło 
z Dolnego Śląska. W składzie 
drużyny nie było już Marka 
Ignatowicza. Do drużyny do-
szli Jacek Panfil z Lechii Pie-
chowice, Radomir Roztocki 
z Promienia Żary oraz Marek 
Nowicki z  Ravii Rawicz. Wy-
różniającymi zawodnikami 
„Granicy” byli między inny-
mi Henryk Sienkiewicz, Mi-
rosław Czesnakowski, Stani-
sław Nowak, Jacek Cichocki, 
bramkarz Bronisław Kuter-
noziński. Beniaminek z  Bo-
gatyni do rundy jesiennej 
przygotowywał się na obozie 
dochodzeniowym w Holmu – 
ZSSR. Historyczny pierwszy 
mecz drużyna Izydora Wal-
czaka rozegrała u siebie, kie-
dy w obecności dwóch tysięcy 
kibiców zremisowała z  Odrą 
Opole 1:1 (bramka Dariusza 
Oliasza) zdobywając pierwszy 
punkt w III lidze…
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70-lecie Klubu

MKS „Granica” Bogatynia
Drużyna MKS „Granica” Bogatynia w 2017 roku świętuje 70-lecie istnie-
nia Klubu. Uroczysta Gala rozpoczęła się w sobotę 2 września o godzinie 
18.00 w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Bogatyni. W Gali wzięli 
udział zarówno przedstawiciele bogatyńskiego samorządu, Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, jak i piłkarze i działacze Klubu 
MKS Granica Bogatynia.

Spotkanie było doskonałą 
okazją do podsumowań i po-
wrotu do historii. Zabierający 
głos zaproszeni goście życzy-
li Klubowi wielu lat sukcesów 
i  osiągania zamierzonych ce-
lów i planów sportowych.

Podczas gali odbyło się 
również wręczenie odznaczeń 
i podziękowań dla osób szcze-
gólnie zasłużonych dla MKS 
„Granicy” Bogatynia.

W  ramach obchodów 
70-lecia „Granicy” Zarząd 
oraz działacze Klubu w  śro-
dę 30 sierpnia spotkali się 
w  sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta i  Gminy w  Boga-
tyni z  Burmistrzem Andrze-
jem Grzmielewiczem. Pod-
czas spotkania Burmistrz po-
dziękował za zaangażowanie 

wkładane m.in. w  wychowy-
wanie adeptów piłki nożnej 
oraz złożył najlepsze życzenia 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w działanie Klubu.

Zwieńczeniem obchodów 
70-lecia Klubu był między-
narodowy mecz piłkarski 
pomiędzy Granicą Bogaty-
nia, a  czołową drużyną cze-

skiej ligi – Slovanem Liberec. 
Mecz pomimo nienajlepszych 
warunków atmosferycznych 
przyciągnął sympatyków pił-
ki nożnej, którzy podziwiali 
prawdziwy festiwal strzelec-
ki. Po 90 minutach padł wy-
nik 15 do 4 dla gości z Czech.
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W sobotę 2 września na bogatyńskim torze motocrossowym od-
były się zawody „Batti MX Cup” oraz „Country Cross”. Na starcie 
stanęło ponad 200 zawodników z  trzech krajów: Polski, Czech 
oraz Niemiec. Rywalizacja trwała do późnych godzin wieczor-
nych.

Od samego początku zawo-
dów poszczególnie biegi stały 
na bardzo wysokim poziomie. 
Wyniki osiągane przez spor-
towców niejednokrotnie stano-
wiły ich rekordy życiowe, a  co 
ważniejsze, kilka razy pobito 
również rekord bogatyńskiego 
toru motocrossowego. Co rów-
nież warte odnotowania, pomi-
mo nienajlepszych warunków 

na torze, wszyscy zawodnicy 
bez kontuzji ukończyli zmaga-
nia. 

Na najwyższych stopniach 
podium, zarówno w  jednych, 
jak i drugich zawodach stawa-
li zawodnicy naszych sąsiadów. 
„Batti MX Cup” zdominowa-
li reprezentanci Czech, nato-
miast „Country Cross” wygra-
li Nimecy.

Zawody na motocrossie

Batti MX Cup

festyn
w rytmie

fajnych ludzi
zapraszamy na 

FESTYN Z JADŁEM,
PICIEM 

OD GODZINY 14

PARK
(za biblioteką)

SOBOTA  23

i innymi
atrakcjami

Festyn patronatem objął:
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz

Rada 
Osiedlowa 
nr 3

Stowarzyszenie
„Doltex”

WRZEŚNIA
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Rozmowa z Arturem Sienkiewiczem – Radnym Rady 
Powiatu Zgorzeleckiego, inicjatorem powstania Biu-
ra Bezpłatnych Porad dla Mieszkańców Miasta i Gminy 
Bogatynia, zatrudnionych na terenie Czech i Niemiec
Jest Pan inicjatorem powsta-
nia biura, które świadczy bez-
płatną pomoc dla mieszkań-
ców naszej gminy zatrudnio-
nych na terenie Czech i  Nie-
miec. Proszę powiedzieć, czy 
dużo czasu poświęca Pan na 
jego prowadzenie?

Czas jest pojęciem względ-
nym. Dla jednego trzy godzi-
ny to dużo - dla innych 30 go-
dzin to mało. Biuro jest otwar-
te dwa razy w  tygodniu po 
dwie godziny (oczywiście zda-
rzają się dni, że mnie w  nim 
nie ma). Funkcjonowanie biu-
ra wiąże się także z  wyjazda-
mi do różnego rodzaju insty-
tucji i  urzędów za granicą. Są 
to również konsultacje z  do-
radcami z  Europejskiej Służby 
Zatrudnienia - dzięki ich po-
mocy możemy posługiwać się 
m.in. informatorami (w  języ-
ku polskim), które zawierają 
informacje dotyczące: warun-
ków pracy, zakładania własnej 
działalności gospodarczej, za-
bezpieczeń społecznych oraz 
podatków (odnoszących się do 
dwóch wspomnianych przez 
Pana państw). Zwrot „poświę-
ca Pan czas” nie pasuje do te-
go, ponieważ sprawia mi to 
przyjemność – chyba każdy lu-
bi pomagać innym. Proszę mi 
uwierzyć - ta pomoc jest wie-
lu osobom naprawdę bardzo 
potrzebna, a  często wręcz nie-
zbędna. Poza tym uważam, iż 
piastowanie funkcji radnego to 
nie tylko praca w sesjach i ko-
misjach, ale przede wszystkim 
praca na rzecz mieszkańców. 
Pomoc pracownikom z  Czech 
i Niemiec jest spełnieniem mo-
jej obietnicy wyborczej oraz 
jedną z  moich głównych form 

działalności społecznej.
Wspomniał Pan, iż wielu oso-
bom taka forma pomocy jest 
bardzo potrzebna. Biuro dzia-
ła ponad rok – proszę powie-
dzieć, jakim cieszy się zainte-
resowaniem?

Od zawsze wiedziałem, że 
punkt, w  którym mieszkań-
cy Bogatyni, pracujący za gra-
nicą, mogliby uzyskać pomoc 
w załatwieniu wszelkich spraw 
socjalnych oraz uzyskać pora-
dy radców prawnych z  Czech 
i Niemiec jest bardzo potrzeb-
ny. Nie wiedziałem jednak, że 
skorzysta z niego aż tyle osób. 
Od września ubiegłego roku do 
chwili obecnej biuro odwiedzi-
ło blisko 200 osób, z  czego je-
stem bardzo zadowolony. Te 
osoby są również potwierdze-
niem tego, iż takie miejsce by-
ło, jest i będzie potrzebne oraz 
tego, że to co robię, ma sens.
Proszę powiedzieć, z  jakimi 
problemami przychodzą lu-
dzie i  jaką konkretnie pomoc 
mogą uzyskać?

Katalog spraw z jakimi przy-
chodzą mieszkańcy jest bar-
dzo szeroki – nie sposób te-
raz wszystkich wymienić. Są 
to zarówno sprawy socjalne jak 
i  sprawy związane z  prawem 
pracy. Najczęściej jednak cho-
dzi o zasiłki, takie jak: „ rodi-
covsky prispevek” i „ pridavek 
na dite” w Czechach oraz „Kin-
dergeld” w  Niemczech. Nasze 
wsparcie polega przede wszyst-
kim na pomocy w  wypełnie-
niu niezbędnych formularzy 
oraz poinformowaniu o  kolej-
nych krokach w celu uzyskania 
świadczeń. Oczywiście są oso-
by, które z  różnych względów 
nie chcą tego robić na miejscu 

– z  myślą właśnie o  Nich ma-
my przygotowane wzory naj-
ważniejszych wniosków prze-
tłumaczone na język polski.
Powiedział Pan „nasze wspar-
cie…”, czy zatem w biurze jest 
jeszcze jakiś doradca.

Oczywiście. Jest jeszcze jed-
na osoba – zajmuje się „sprawa-
mi niemieckimi”.
Czy zdarzają się sprawy 
szczególnie trudne do rozwią-
zania dla Państwa?

Niewątpliwie takie są, choć 
jest ich coraz mniej. Wiadomo, 
że przepisy ciągle się zmienia-
ją i musimy wciąż aktualizować 
swoją wiedzę. Najwięcej spraw, 
które sprawiają Nam trudno-
ści dotyczą stricte prawa. Dla-
tego znaleźliśmy radców praw-
nych z  Czech i  Niemiec, któ-
rzy świadczą bezpłatną pomoc 
prawną - są dostępni dla miesz-
kańców od marca. Specjalizu-
ją się oni w  prawie pracy oraz 
prawie socjalnym. Problemy, 
z  którymi sobie nie radzimy 
kierujemy właśnie do nich.
Dlaczego położył Pan nacisk 
akurat na pomoc pracowni-
kom z zagranicy?

Tak bym tego nie ujął. Sta-
ram się pomagać każdemu, kto 
potrzebuje pomocy – oczywi-
ście w granicach moich możli-
wości. Poza tym pomoc miesz-
kańcom naszej gminy pracu-
jącym u  naszych sąsiadów to 
również pomoc drobnym oko-
licznym przedsiębiorcom i  nie 
tylko. Dlaczego? – już wyja-
śniam. Dla zobrazowania pro-
blemu przedstawię pewne ob-
liczenia. Nie mam rzeczywi-
stych danych, co do liczby osób 
zatrudnionych w  Czechach 
i  Niemczech – dlatego załóż-
my (czysto teoretycznie, dla ła-
twiejszych obliczeń), że w Cze-
chach pracuje 1000 osób z Boga-
tyni, a w Niemczech 500. Niech 
średni zarobek w  Czechach 

wynosi 2500 zł, a w Niemczech 
5000 zł. A  zatem miesięczna 
suma zarobków tych osób wy-
nosi 5 mln złotych, co w  ska-
li roku daje 60 mln. Większość 
z tych pieniędzy ludzie wydają 
po naszej stronie granicy, tym 
samym utrzymując okolicz-
nych fryzjerów, restauratorów 
itd. Wiele z  tych osób nie wie, 
jakie świadczenia im się należą 
i w jaki sposób je uzyskać, z te-
go powodu przepada im znacz-
na ilość pieniędzy, a co za tym 
idzie, pieniądze te przepadają 
również wspomnianym przed-
siębiorcom. Gdzie zostają? – po 
drugiej stronie granicy. Stąd 
uważam, iż tym osobom należy 
się pomoc. Dlatego wciąż będę 
to robił i dodam, iż mam jesz-
cze kilka pomysłów na rozsze-
rzenie kompetencji biura, ale 
nie chcę o  tym mówić, zanim 
nie wcielę ich w życie.
Czy chciałby Pan podzielić się 
swoimi refleksjami - przeka-
zać coś tym pracownikom?

W zasadzie jest jedna rzecz. 
Niestety muszę to stwierdzić, iż 
niektóre pracownice czeskich 
urzędów pracy czasami dez-
informują polskich pracowni-
ków, przez co ludzie rezygnu-

ją ze starań o świadczenia, któ-
re im de facto przysługują. Ta-
kim przykładem są świadcze-
nia z  tytułu bezrobocia. Mam 
tylko nadzieję, że nie robią te-
go celowo, a jest to jedynie wy-
nikiem braku wiedzy. Proszę 
mnie informować o takich zda-
rzeniach, bo z tym także zaczą-
łem walczyć.
Biuro działa już ponad rok. 
Czy podsumowując dotych-
czasowe działania chciałby 
Pan komuś podziękować?

Tak, oczywiście. Lista osób 
do podziękowań jest długa i aby 
nikogo nie pominąć chciałbym 
podziękować wszystkim zaan-
gażowanym w  działanie biu-
ra. W  sposób szczególny jed-
nak dziękuję Panu Andrzejowi 
Grzmielewiczowi Burmistrzo-
wi Miasta i  Gminy Bogatynia 
oraz Pani Olimpii Stanaszek 
Naczelnik Wydziału Organiza-
cyjno-Prawnego Urzędu Mia-
sta i  Gminy w  Bogatyni, bez 
których biuro by nie powstało. 
Podziękowania należą się rów-
nież Sławomirowi Węsławowi-
czowi, który wspiera mnie na 
co dzień – również doradzając 
mieszkańcom.
Dziękuję za rozmowę.

Artur Sienkiewicz – 
Radny Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego 
– inicjator Biura Porad.
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Ogłoszenie
Rada Parafialna Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia NMP w  Bogatyni, w  związku z  przy-
gotowaniami do obchodów 150 – lecia kościoła parafialnego 
zwraca się z prośbą o udostępnienie wszelkich pamiątek doty-
czących 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

Produkcja: Belgia, Francja 
gatunek: animacja, komedia

Ceny biletów: 17,00 z³ normalny, 15,00 z³ 
ulgowy, 5,00 z³ okulary do seansów 3D.

15-19.09.2017 r.  
godz. 16.00  
dubbing, 2D  

Produkcja: Francja 
gatunek: dokumentalny

Ceny biletów: 17,00 z³ normalny, 15,00 z³ 
ulgowy, 5,00 z³ okulary do seansów 3D.

15-19.09.2017 r.  
godz. 20.00  
napisy, 2D  

(2D, dubbing) (2D, napisy)

„Mała Wielka Stopa”
Adam jest zwyczajnym, tro-

chę nieśmiałym nastolatkiem. 
Pewnego dnia wyrusza na wy-
prawę w  poszukiwaniu dawno 
zaginionego taty. Nie spodzie-
wa się, że już wkrótce odkryje 
pewien włochaty rodzinny se-
kret. Otóż jego tata jest potom-
kiem legendarnego Yeti i od lat 
mieszka w  puszczy. Oczywi-
ście Adam też ma w sobie geny 
tej niezwykłej istoty, a to niesie 
ze sobą pewne niezwykłe kon-
sekwencje. Chłopak, podob-
nie jak jego tata, posiada szcze-
gólne super moce. Wkrótce bę-
dzie musiał ich użyć, by obro-
nić siebie i ojca przed tropicie-
lami, którzy na zlecenie pewnej 
firmy futrzarskiej od lat szuka-
ją Yeti. Szykuje się wieeeelka 
przygoda!

Składniki na 4 porcje: 
ok. 350 g młodych ziemnia-
ków, 500 g filetów z łososia, 4 
łyżeczki nasion kminu rzym-
skiego, 3 łyżeczki nasion ko-
lendry, skórka starta z  1 cy-
tryny, 1 żółta i  1 zielona cu-
kinia, 2 łyżki oleju roślinnego 
lub oliwy.

„Bracia Lumiere”
W  1895 roku  Louis  i  Augu-

ste Lumière  wymyślili kinemato-
graf i nakręcili pierwsze w histo-
rii filmy, takie jak:  „Wyjście ro-
botników z  fabryki”  czy  „Pole-
wacz polany”. Z  czasem, uspraw-
niając pracę kamery, doskonaląc 
kompozycję kadru, wprowadza-
jąc duble i  śmiało eksperymen-
tując z efektami specjalnymi, po-
łożyli podwaliny pod dzisiejszą 
sztukę filmową. Spośród nakręco-
nych przez nich ponad 1400 pro-
dukcji,  Thierry Frémaux  wybrał 
114 obrazów, wśród których zna-
lazły się klasyczne arcydzieła, jak 
i  zaskakujące, nieznane dotych-
czas filmowe odkrycia. Wszystkie 
one – zrekonstruowane cyfrowo 
w jakości 4K – zostały zebrane dla 
uczczenia wspaniałego dziedzic-
twa braci Lumière.

Poniedziałek
07:05 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z Artradiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek i Sławek Legeżyński

12:05 - „Wehikuł Czasu” - Jarek Żelazo
13:05 - „No To Gramy” - Muzyna non stop
16.06 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Sylwia Trzonkowska
20:05 - „Dobranocka do podusi bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
20:40 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę serwis informacyjny

Wtorek
07:05 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z Artradiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek i Sławek Legeżyński

12:05 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
16.06 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Sylwia Trzonkowska
19:05 - „Muzyczne, historycznie i oko-

licznie” - Agnieszka Salata
20:05 - „Dobranocka do podusi bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
Co godzinę serwis informacyjny

Środa
07:05 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z Artradiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek i Sławek Legeżyński

12:05 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
16.06 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Sylwia Trzonkowska

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

22:05 - „Muzyczny Kosmos” 
- Anna Capriss

23:45 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę serwis informacyjny

Czwartek
07:05 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z Artradiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek i Sławek Legeżyński

12:05 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
16:05 - „Szkoda Gadać” - Grzegorz Żak
18:30 - „Bogatynia w Ete-

rze” - Adam Balcer
20:05 - „Dobranocka do podusi bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę serwis informacyjny

Piątek
07:05 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z Artradiem” - Ka-

sia Mandyk, Artur Wieczo-
rek i Sławek Legeżyński

12:05 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
16.06 - „Popołudnie z ArtRadiem” 

- Sylwia Trzonkowska
19:05 - „Sportowe Podsumowanie Ty-

godnia” - Maciek Czyżewski
20:05 - „Dobranocka do podusi bez tatu-

sia i mamusi” - Aldona Walczak
21:05 - „ArtRadiowa Lista Przebo-

jów” - Sławek Legeżyński
23:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę serwis informacyjny

Sobota
06:10 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
08:00 - „Gość ArtRadia”
09:00 - „Gość ArtRadia”
11:10 - „Rozmowy zdrowiem dykto-

wane” - Dorota Bojakowska
12:30 - „Bogatynia w Eterze” - 

Adam Balcer (powtórka”
14:15 - Muzyka Pogranicza
15.00 - „Gość ArtRadia”
16:10 - „Sportowe Podsumowa-

nie Tygodnia” - Maciek Czy-
żewski (powtórka)

17:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
18.00 „Gość ArtRadia”
godz. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17,19, 21 
podsumowanie tygodnia

Niedziela
06:10 - „No To Gramy” - Muzyczny Budzik
10:30 - Transmisja Mszy Świętej z Ko-

ścioła św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego w Bogatyni

13:00 - „Wojna Domowa” - Iwo-
na Majewska

15:10 - „Rozmowy zdrowiem dykto-
wane” - Dorota Bojakowska

17:10 - „Szkoda Gadać” - Grzegorz Żak
18:00 - „Spotkanie z Muzą” - Syl-

wia Trzonkowska
19:10 - „ArtRadiowa Lista Przebo-

jów” - Sławek Legeżyński
22:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
23.00 - „Gość ArtRadia”
godz. 6, 7, 8, 10,12, 15, 17, 20, 22 
podsumowanie tygodnia

„Szaszłyki z łososia 
i młodych ziemniaków”

Sezon grillowy w  peł-
ni! W  tym numerze poleca-
my Państwu wyjątkowe szasz-
łyki z  łososia i  młodych ziem-
niaków. Ten prosty i  smaczny 
przepis zachwyci znajomych 
podczas spotkań przy grillu.

Przygotowanie: Ziemniaki 
oskrobać, opłukać i włożyć do 
garnka, zalać zimną wodą, po-
solić i ugotować do miękkości. 
Ostudzić i pokroić na kawałki. 
Filety łososia opłukać i dokład-
nie osuszyć papierowym ręcz-
nikiem, oczyścić ze skóry i ości, 
pokroić w kostkę. W moździe-
rzu rozetrzeć kmin rzymski 

i kolendrę, ale niekoniecznie na 
idealny proszek - mogą pozo-
stać większe kawałki przypraw. 
Łososia natrzeć przyprawami 
oraz skórką cytrynową, ale tyl-
ko z dwóch stron (jeśli nie bę-
dziemy używać cukinii, mo-
żemy łososia obtoczyć z  każ-
dej strony). Cukinię obierać 
obieraczką do warzyw z  każ-
dej strony do czasu, aż powsta-
jące paseczki będą jeszcze mia-
ły skórkę. Środek cukinii moż-
na wykorzystać do innej po-
trawy. Cukinię wrzucić na 15 
sekund do wrzątku. Przygoto-
wać szaszłyki nadziewając ka-
wałki łososia oraz ziemniaków 
i  przeplatając je tasiemkami 

z  cukinii. Cukinią oplatać ło-
sosia od strony bez przypraw. 
Płytę grillową posmarować ole-
jem roślinnym lub oliwą. Poło-
żyć szaszłyki i  grillować przez 
około minutę z  każdej strony 
lub przez około 1,5 minuty tyl-
ko od strony łososia w przypra-
wach. Pozostaje tylko często-
wać siebie i przyjaciół oraz mi-
ło spędzać czas. Smacznego!


