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W numerze
Rozlicz Pit 
za darmo

Początek nowego roku to okres, 
w  którym składamy zeznania 
podatkowe. Rozmowa z  Wice-
przewodniczącą rady Dorotą 
Bojakowską.
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Rok 2011 
w obiektywie

Jaki był rok 2011? Przypomnijmy 
sobie najciekawsze wydarzenia 
tamtego roku w obiektywie.
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Ferie Zimowe

Zorganizowano zajęcia w  szko-
łach, na hali OSiR, na kręgielni 
i basenie, wyjazdy do kina i dys-
kotekę oraz na lodowisko.
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Kolęda 2012

Nie zatracajmy swych korzeni 
pielęgnując to, co najcenniejsze, 
to, co inne, odrębne.
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Dyżury 
radnych
VI kadencji Rady Gminy 
i Miasta Bogatynia

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

Poniedziałek
15.00 – 16.00 
Jerzy Wiśniewski 
Krzysztof Gnacy

16.00 – 16.30 
Tomasz Korniak

16.30 – 17.00 
Wincenty Szyrwiel

Wtorek
13.00 – 14.00 
Dorota Bojakowska 
Filip Barbachowski

14.00 – 15.00 
Krzysztof Peremicki

15.00 – 16.00 
Patryk Stefaniak 
Katarzyna Piestrzyńska – Fudali 
Andrzej Lipko

Środa
14.00 – 15.00 
Tomasz Froński 
Piotr Ernest

14.30 - 15.30 
Zbigniew Szatkowski

15.00 – 15.30 
Marek Sobieski 
Andrzej Lipko 
Filip Barbachowski 
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
14.00 – 15.00 
Henryk Komarnicki

15.00 – 16.00 
Wojciech Dżoga

Jolanta Krauze 
Jerzy Wojciechowski

Piątek
12.00 – 13.00 
Marek Marczak

13.00 – 14.00 
Artur Oliasz

W Urzędzie Miasta i Gminy 
w Bogatyni, 

w sprawie skarg 
i wniosków 
mieszkańców, przyjmują:

Burmistrz Miasta i Gminy An-
drzej Grzmielewicz

Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regio-
nalnej Jerzy Stachyra w każdy ponie-
działek w godz. 14.00 – 17.00 w budynku 
przy ul. Daszyńskiego 1 
(I piętro, pokój nr 15)

Zastępca Burmistrza ds. Inwesty-
cji Dominik Matelski w każdy po-
niedziałek w godz. 14.00 – 17.00 
w budynku przy ul. I-go Maja

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi In-
teresanta, ul. Daszyńskiego 1, par-
ter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.

Początek nowego roku to okres, w którym składamy zeznania po-
datkowe. Wiele osób korzysta z porad profesjonalnych biur rachun-
kowych, zakłady pracy również rozliczają swoich pracowników, 
jeszcze inni rozliczają się z „fiskusem” sami. Są również inne sposo-
by na poradzenie sobie z rocznym zeznaniem podatkowym. Jakie? 
O tym dowiemy się m.in. z rozmowy z Panią Dorotą Bojakowską.

Proszę powiedzieć, jak Pani ra-
dzi sobie rozliczając zeznanie 
podatkowe?

Od kiedy istnieje w Polsce obo-
wiązek składania zeznania po-
datkowego staram się to ro-
bić samodzielnie. Przepisy rok 
rocznie zmieniają się, jednak 
zawsze dostępne są informa-
cje, z  których można skorzy-
stać, czy po prostu zadzwonić 
do Urzędu Skarbowego na bez-
płatną infolinię i  tam skorzy-
stać z wiedzy specjalisty, który 
wyjaśni zawiłe kwestie. Wiem, 
że nie wszyscy zabierają się do 
samodzielnego rozliczenia, al-
bo jest to dla nich zbyt zawiłe, 
bądź po prostu brak im czasu 
i cierpliwości i wolą tę czynność 
zlecić wspomnianym przez Pa-
na instytucjom komercyjnym, 
bądź znajomej osobie, która je 
w tej czynności wyręczy. Prze-
pisy w naszym kraju tak szyb-
ko się zmieniają, że zwykły zja-
dacz chleba nie nadąża za nimi, 
a  do tego dochodzi lęk przed 
drukami administracyjnymi. 
Wierzę, że w  przyszłości usta-
wodawca na tyle uprości kwe-
stionariusze PIT, że za jakiś 
czas każdy z  nas sam będzie 
mógł wypełnić swoje zeznanie 
podatkowe.

Co zyskujemy przekazując 1% 
naszego podatku?

Ja wierzę, że idea 1% na dobre 
już zakorzeniła się w  naszej 
świadomości. Pyta Pan co zy-
skujemy? Moim zdaniem zy-
skujemy świadomość, że w ra-
mach tego mechanizmu mamy 
unikalną szansę zdecydować, 
na co idzie część naszych po-
datków. Wybierając konkret-
ną organizację i przekazując jej 
1% podatku kierujemy się po-
trzebą wsparcia idei czy dzia-
łań, które są nam bliskie. Jako 
obywatele często mamy poczu-
cie, że państwo nie odpowiada 
właściwie na problemy, z  jaki-
mi my się borykamy. Kiedy wi-
dzimy, że robią to organizacje, 
chcemy im w tym pomóc. Oso-
by działające w  konkretnych 
obszarach znają się na tym naj-
lepiej i  są najbliżej potrzebują-
cych ludzi i ich problemów. Na-
tomiast organizacje państwowe 
często przejadają środki finan-
sowe skierowane na rozwią-
zanie konkretnego problemu, 
m.in. na administrację. To bu-
dzi w społeczeństwie niesmak. 
W  państwach zachodnich or-

ganizacje pozarządowe coraz 
lepiej zastępują w sferze działań 
społecznych instytucje admini-
stracji państwowej, po pierwsze 
– dlatego, że są skuteczniejsze, 
po drugie – są tańsze i  mniej 
rozbudowane, czyli nie przeja-
dają społecznych pieniędzy.

Komu możemy pomóc przekazu-
jąc cześć z naszego podatku?

Przede wszystkim konkretnym 
ludziom, na rzecz których or-
ganizacja powstała i  którym 
pomaga. Dzięki środkom z 1% 
organizacja rozwiązuje najpil-
niejsze problemy, na które nie 
może otrzymać wsparcia z  in-
nych źródeł lub otrzymane 
środki są niewystarczające i nie 
pozwalają na likwidację istnie-
jących barier. Zakres działań 
organizacji pożytku publiczne-
go jest bardzo szeroki i to, któ-
rej z  nich chcemy pomóc jest 
tylko naszym wyborem.

Co organizacje pożytku publicz-
nego robią z uzyskanymi środka-
mi i jak się rozliczają z wydane-
go 1%?

Organizacja, w  myśl przepi-
sówm, może spożytkować tak 
pozyskane środki wyłącznie 
na prowadzenie działalności 
pożytku publicznego. Ozna-
cza to, że przekazane jej pienią-
dze wrócą do obywateli w for-
mie oferty, jaką organizacja ma 
dla ogółu społeczeństwa lub je-
go, wyodrębnionych ze wzglę-
du na swoją sytuację, grup. Są 
to bardzo istotne dla organiza-
cji środki, bo to ona sama de-
cyduje, co z  nich sfinansować. 
Każdy zainteresowany tą decy-
zją powinien móc to sprawdzić 
po upływie kolejnego roku, bo 
organizacja ma obowiązek roz-
liczyć się z  tego, czyli sporzą-
dzić sprawozdanie merytorycz-
ne ze swej działalności oraz 
sprawozdanie finansowe. Dzię-
ki temu widać, co robiła i jaki-
mi funduszami dysponowała. 
Aby każdy mógł to sprawdzić, 
organizacja podaje sprawoz-
dania do publicznej wiadomo-
ści m.in. przez swoją stronę in-
ternetową. Dodatkowo przesy-
ła je do departamentu pożytku 
publicznego resortu pracy oraz 
zamieszcza je na stronie udo-
stępnionej przez ministerstwo, 
by każdy zainteresowany mógł 
je tam odnaleźć. Niedopełnie-
nie tych obowiązków może 
skutkować tym, że organizacja 
nie będzie mogła otrzymywać 

wpłat 1 % za kolejny rok. Poza 
tym z etycznego punktu widze-
nia organizacje powinny pilno-
wać, by informacje o  ich dzia-
łaniach i  wydatkach były do-
stępne. Dlatego zachęcam do 
sprawdzenia organizacji i prze-
konania się osobiście, czy nasze 
pieniądze są dobrze wykorzy-
stywane.

Jak jeszcze możemy poradzić 
sobie rozliczając zeznanie po-
datkowe? Proszę powiedzieć 
o  wspólnej akcji „Amazonek” 
i  Stowarzyszenia „Razem dla 
Bogatyni”

Bogatyńskie Stowarzyszenie 
„Amazonki” organizacją po-
żytku publicznego jest od 2008 
r. Pierwszy rok był czasem bier-
nego czekania na darczyńców 
1%. Jednakże szybko zoriento-
wałyśmy się, że wśród naszych 
członkiń są osoby, które posia-
dają ogrom wiedzy i  chętnie 
mogą ją wykorzystać pomaga-
jąc w  rozliczaniu zeznań po-
datkowych i co ważne - nie bio-
rąc za to ani grosza. Wspólnie 
ze Stowarzyszeniem „Razem 
dla Bogatyni” postanowiłyśmy 
się zorganizować i  już od ro-
ku 2009 świadczymy taką po-
moc cyklicznie. Czyli począw-
szy od lutego do końca kwiet-
nia czekamy na osoby, które 
potrzebują pomocy w  wypeł-
nianiu zeznań podatkowych. 
W tym roku akcja rusza 14 lu-
tego i  jak wspomniałam do 30 
kwietnia w każdy wtorek i pią-
tek od godz. 16.00 -17.00 w Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultury na 
tych z Państwa, którzy potrze-
bują pomocy, aby przebrnąć 
przez formularz zeznania po-
datkowego będą czekały pa-
nie z Bogatyńskiego Stowarzy-
szenia „Amazonki”. Jak w roku 
ubiegłym odwiedzimy również 
sołectwa naszej Gminy i jestem 
pewna, że sołtysi i w tym roku 
pomogą zorganizować spotka-
nia z zainteresowanymi miesz-
kańcami wsi. Plakaty informu-
jące o dacie i godzinie spotkań 
pojawią się wkrótce.

Zapewne organizacje posiada-

jące status pożytku publiczne-
go szykują już różne zachęty, 
czy to w  postaci kampanii te-
lewizyjnych, reklam w  prasie, 
czy roznoszenia ulotek. Akcja 
Bogatyńskich Amazonek po-
lega na bezpośredniej pracy jej 
członkiń, pracy służącej lokal-
nemu społeczeństwu. Oczywi-
ście nie ukrywam, że tą właśnie 
akcją zachęcamy do przekaza-
nia 1% podatku właśnie na na-
sze konto. Poprzez nasze dzia-
łania przez cały rok staramy 
się Państwu udowodnić, że na-
prawdę warto to zrobić.

Jako wiceprzewodnicząca Ra-
dy Gminy i  Miasta Bogaty-
nia, szczególnie teraz zda-
ję sobie sprawę, że potrzebu-
jących jest o  wiele więcej niż 
środków. W  sytuacji kryzysu 
w  państwie, co przekłada się 
na mniejsze dochody, wydat-
ki gmin muszą być dodatkowo 
analizowane w  poszukiwaniu 
oszczędności. Sytuacja ta do-
tyczy również Miasta i  Gminy 
Bogatynia. W  związku z  tym 
gorąco zachęcam do wspiera-
nia właśnie naszych lokalnych 
organizacji pożytku publiczne-
go, których wykaz znajduje się 
na stronach Ministerstwa Pra-
cy i  Polityki Społecznej http://
www.mpips.gov.pl/. Niech Pań-
stwa pomoc w  postaci 1% po-
datku przekazanego na wybra-
ną organizację pozwoli odcią-
żyć wydatki z  naszej gminnej 
kasy.

Dziękuję za rozmowę.

Przekażmy 1% podatku lokalnym stowarzyszeniom

Akcja „Rozlicz Pit za darmo”
Rozmowa z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy i Miasta Bogatynia Dorotą Bojakowską

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy i Miasta Bogatynia 
Dorota Bojakowska.
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Już wkrótce mieszkańcy ulicy Puszkina odetchną z ulgą. Błoto, ko-
leiny i kałuże to teraz codzienność. Ale już niebawem zostanie wy-
remontowana kolejna ulica w naszym mieście. Przebudowa będzie 
polegała na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chod-
ników i zajazdów z ulicy na poszczególne działki z kostki betonowej 
brukowej. Układ komunikacyjny ulicy Puszkina nie ulegnie zmianie. 
Ulica pozostanie w klasie D – droga dojazdowa.

Przebudowa obejmować bę-
dzie odcinek od skrzyżowa-
nia z ulicą Opolowską do koń-
ca istniejącej nowej zabudo-
wy w kierunku południowym. 
W ramach przedsięwzięcia wy-
konane zostanie oświetlenie 

ulicy wraz z  kanalizacją tele-
techniczną i  nowe odwodnie-
nie powierzchniowe ulicy. Do-
datkowo wykonane będzie od-
tworzenie odcinka kanalizacji 
deszczowej od ogródków dział-
kowych „Marzenie” do ulicy 
Puszkina oraz odczepy wod-
no-kanalizacyjne do nieuzbro-
jonych działek. Istniejąca jezd-
nia ulegnie zmianie na począt-
kowym odcinku, nową geome-
trię otrzymają krawężniki oraz 
wyznaczone zjazdy i  chodni-
ki. Skrzyżowanie ulicy Pusz-
kina z  ulicą Opolowską zosta-
nie przebudowane poprzez po-
szerzenie pasa drogowego na 

początkowym odcinku ulicy 
Puszkina. Z powodu niedosta-
tecznej szerokości pasa drogo-
wego nie przewidziano terenów 
zielonych.

Wykonawcą zadania, wyłonio-
nym w wyniku przeprowadzo-
nego przetargu nieograniczo-
nego, został Zakład Budowlano 
– Remontowy „Bud-Rem” An-
na Kurpińska z Bogatyni, który 
za cenę ofertową brutto ponad 
1 milion złotych przeprowadzi 
inwestycję. Wykonawca będzie 
miał 240 dni kalendarzowych, 
począwszy od dnia przekaza-
nia placu budowy na realizację 
zadania.

Plac przy ulicy Kościuszki, pomiędzy budynkiem „Targetu”, a  GS-
-em to już niebawem nowa lokalizacja targowiska w naszym mie-
ście. Plac składa się z trzech działek o łącznej powierzchni prawie 3 
tys.m2. Właśnie ruszyły prace formalne zmierzające do przeniesie-
nia targowiska.

Nowe miejsce przeznaczone 
pod handel będzie z  całą pew-
nością dogodniejsze dla handlu-
jących tam oraz dla odwiedzają-
cych targowisko. Obecny „berli-
nek” nie jest zbyt estetyczny ani 
funkcjonalny, a  teren, na któ-
rym się znajduje ma zostać włą-
czony do tzw. „Bulwaru Łużyc-
kiego”. Wybrukowany i  zago-
spodarowany małą architekturą 
miejską nawiązującą do dawne-
go wyglądu miasta będzie słu-
żył jako deptak, tworząc swoistą 
„starówkę miasta”.

Właśnie trwają prace formalne 
związane z przeniesieniem tar-
gowiska. W pierwszej kolejno-
ści należy wykonać dokumen-
tację projektowo-kosztorysową 
budowy targowiska. 5 stycznia 
br. został ogłoszony przetarg 
nieograniczony na wykonanie 
zadania pod nazwą „Wykona-
nie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej budowy tar-

gowiska miejskiego przy ulicy 
Kościuszki w Bogatyni.” Wpły-
nęło 19 ofert. Obecnie trwa 
procedura przetargowa, która 
zakończy się wyłonieniem wy-
konawcy zadania.

Teren przeznaczony pod no-
we targowisko jest otoczo-
ny z  trzech stron zabudowa-
niami XIX – wiecznego kom-
pleksu fabrycznego zakładów 
włókienniczych Preibischa, 
stąd też wszelkie podejmowa-
ne czynności muszą być ustalo-
ne z konserwatorem zabytków, 
a  przez to zastosowane będą 
materiały nawiązujące do daw-
nej zabudowy takie jak: cegła 
klinkierowa, kostka granitowa 
oraz elementy stalowe stylizo-
wane. Targowisko stanowić bę-
dzie zespół pawilonów parte-
rowych zamkniętych oraz sta-
nowisk otwartych dla kupców 
sezonowych. I  tak zaplanowa-
nych zostało: 36 obiektów za-

mykanych dla handlujących 
konfekcją i  artykułami prze-
mysłowymi, 6 obiektów zamy-
kanych dla stanowisk z artyku-
łami spożywczymi, takimi jak 
warzywa i owoce, 4 obiekty za-
mykane dla stoisk z  artykuła-
mi spożywczymi przeznaczo-
nymi do handlu mięsem, ry-
bami, wędlinami i  nabiałem, 
3 obiekty zamykane dla sto-
isk kolekcjonerskich oraz 2 sto-
iska dla artykułów ogrodni-
czych z  kwiatami i  sadzonka-
mi. Znajdować się tam będzie 
również punkt gastronomicz-
ny. W sumie 52 stanowiska plus 
stoiska otwarte dla kupców se-
zonowych.

Teren uzbrojony zostanie 
w niezbędne media: wodę, ka-
nalizację sanitarną i deszczową 
oraz sieć elektroenergetyczną. 
Aby zapewnić nowemu targo-
wisku funkcjonalność i estety-
kę wykonane zostaną parkingi 
poza ogrodzeniem targowiska, 
tak, aby mogły służyć także 
do obsługi pobliskich sklepów. 
Wykonane zostanie odwod-
nienie terenu, mała architektu-
ra (ławki, śmietniki itp.), ogro-

dzenie terenu, oświetlenie wraz 
z  monitoringiem targowiska, 
zieleń ozdobna, miejsce na po-
jemniki do selektywnej segre-
gacji odpadów. Zaadoptowa-
na zostanie także część przy-
ziemia budynku przy ulicy Ko-
ściuszki 22. Znajdować się tam 
będą sanitariaty ogólnodostęp-
ne, zaplecze sanitarne dla han-
dlowców i  kupujących, maga-
zyny oraz pomieszczenia za-
rządcy targowiska. Dodatkowo 
na terenie targowiska znajdo-
wać się będzie pomieszczenie 
dla ochrony. Przeprowadzony 
zostanie także remont elewacji 
północno-zachodniej tego bu-
dynku nawiązując do architek-
tury XIX-wiecznej zabudowy.

Całość stanowić będzie kom-
pleksowo wyposażone miejsce, 

przyjazne zarówno handlują-
cym, jak i kupującym. Dotych-
czasowi użytkownicy obecne-
go targowiska już nie mogą do-
czekać się zmiany lokalizacji 
i jak mówią: „W końcu będzie-
my pracować w  godnych wa-
runkach, gdzie poprzez swo-
bodny dostęp do niezbędnych 
mediów i  sanitariatów będzie-
my mogli wykonywać swoją 
działalność na miarę XXI wie-
ku. Cieszymy się z  tego, że te-
ren nowego targowiska będzie 
dobrze oświetlony ale przede 
wszystkim ogrodzony i  mo-
nitorowany oraz wyposażony 
w  instalację wodno-kanaliza-
cyjną, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami i wymogami hi-
gieniczno-sanitarnymi.”

Poczyniono pierwsze kroki

Nowa lokalizacja 
targowiska

Przebudowa 
ulicy Puszkina
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W  czwartkowe przedpołudnie 5 stycznia odbyło się coroczne spo-
tkanie opłatkowe zorganizowane przez Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związek Inwalidów Wojennych 
RP. Podczas spotkania, które odbyło się w Jeleniej Górze przedstawi-
ciele organizacji kombatanckich wręczyli wyróżnienia dla członków 
związku oraz osób wspierających.

Na początku zebrania minutą 
ciszy uczczono pamięć zmar-
łych kolegów – Kombatantów. 
Zebrani podzielili się opłatkiem 
oraz złożyli sobie życzenia zdro-
wia i  pomyślności. Miłym ak-
centem spotkania było wyróż-
nienie osób, które zaangażowa-
ły się w  działalność społeczną 
na rzecz kombatantów. Przed-
stawiciele Zarządu Okręgowe-
go Związku Kombatantów RP 
i  Byłych Więźniów Politycz-
nych udekorowali Panią Olim-
pię Stanaszek odznaką „Za Za-
sługi dla Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych”.

Zarząd Okręgowego Związku 
Inwalidów Wojennych RP we 
Wrocławiu wręczył krzyż pa-
miątkowy za zasługi Panu Bole-
sławowi Kusemu oraz Panu Mi-
chałowi Iwańcowi z  Bogatyni. 

List gratulacyjny od Związku 
otrzymała Przewodnicząca Ko-
ła Miejsko – Gminnego w Boga-
tyni Anna Ksykiewicz, długo-
letnia działaczka, która aktyw-
nie angażuje się w życie komba-
tanckiej organizacji.

Na spotkaniu nie zabrakło słów 
podziękowania dla tych, którzy 
całkowicie poświęcili się wal-
ce o wolną i niepodległą ojczy-
znę. Historia każdego z nich to 
niejednokrotnie mrożąca krew 
w żyłach opowieść o osobistych 
i  rodzinnych tragediach. Spo-
tkanie cechowała miła atmosfe-
ra z  nutką patriotycznej reflek-
sji. „Dopóki żyjemy chcemy ist-
nieć wśród społeczeństwa – po-
wiedziała Przewodnicząca An-
na Ksykiewicz, i jak podkreśliła 
– niezwykle ważne jest to, że 
możemy się razem spotkać”.

Na zakończenie wszyscy zebra-
ni mogli posilić się prawdzi-
wą żołnierską grochówką oraz 
słodkimi smakołykami przy-
gotowanymi przez członków 
związku.

Spotkanie 
opłatkowe 

kombatantów

18 stycznia br. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni od-
było się spotkanie, na którym wręczono statuetki „Człowiek Roku”. 
Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest osobom wyróżniającym się 
w lokalnym środowisku.

Przypominamy, że osobami 
uhonorowanymi tym tytułem 

są: Jan Wołoszyn (rok 2009), 
Franciszek Grenda (rok 2010) 

i  Teresa Przybyła (rok 2011). 
Kameralne spotkanie przypo-
mniało naszym laureatom, że 
w lokalnym środowisku są oso-
bami wyróżniającymi się po-
przez swoje pasje.

Pan Jan Wołoszyn grał w blisko 
40 filmach, posiada dziesiątki 
autografów i  fotografii ze sła-
wami kina.

Pan Franciszek Grenda, choć 
nigdy nie uczył się rysunku 
a  rękę ćwiczył na schematach 
elektronicznych, z  czasem do-
strzegając piękno okolic zainte-
resowania poszerzył o rysunek 
artystyczny. Przygotowywał się 
do tego solidnie. Zwiedzał oko-
lice, fotografował i dzięki temu 
od 2008 roku zaczął rysować 

obiekty zabudowy regionu.

Pani Teresa Przybyła z  wy-
kształcenia instruktor – pla-
styk w  swojej artystycznej ka-
rierze uprawia ła różne rodzaje 
malarstwa i  rysunku, począw-
szy od ołówka, poprzez węgiel, 
sepię, pastel, olej do akwareli, 
którą lubi najbardziej. Przekor-

nie stwierdza, że to co już zro-
biła to przeszłość i o wiele bar-
dziej interesuje ją przyszłość 
i ‘to, co teraz jej w duszy gra.’.

Prezentacja przygotowana na 
tę okazję zawierała materiały 
z trzech spotkań, które odbyły 
się w latach 2009-2011.

Uhonorowani tytułem 
Człowiek Roku
Jan Wołoszyn 
(rok 2009)
Franciszek Grenda 
(rok 2010)
Teresa Przybyła 
(rok 2011)Wręczono zaszczytne tytuły

Człowiek Roku

17 stycznia Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa wi-
zytował nasze miasto. Pierwsza w tym roku wizyta związana była 
z oceną prac odbudowy popowodziowej.

Wojewoda jest przedstawicie-
lem Rady Ministrów w  Wo-
jewództwie, w  związku z  tym 
oceniał postęp prace związa-
nych z  odbudową i  wykorzy-
staniem środków z promes rzą-
dowych na odbudowę popo-
wodziową za 2011 rok. Stycz-
niowa wizyta miała charakter 
roboczy i  jak mówi Aleksan-
der Marek Skorupa pozwoliła 
zobrazować aktualną sytuację 
w  mieście „Bogatyni nie moż-
na porównywać z innymi mia-
stami, głownie ze względu na 
trudny front robót”. Jednakże 
Wojewoda był bardzo zadowo-
lony z postępu prac i zdeklaro-

wał pomoc w pozyskaniu przez 
miasto kolejnych pieniędzy na 
odbudowę. Bogatynia w  ro-
ku bieżącym ubiega się o  12 
mln zł. Wojewoda z zadowole-
niem przyznał iż „jeśli chodzi 
o plany na rok 2012 przewidu-
jemy dla Bogatyni na pierwszą 
promesę 10 mln zł, a w drugiej 
części roku uzupełnimy środ-
ki”. Dobra współpraca pomię-
dzy Urzędem Wojewódzkim 
a  Gminą Bogatynia z  pewno-
ścią będzie owocowała i  przy-
niesie wymierne korzyści dla 
Bogatyni z  czego niezmiernie 
zadowolony jest burmistrz An-
drzej Grzmielewicz.

Promesy wykorzystane w 95 procentach.

Wojewoda 
w Bogatyni

Zdjęcie pamiątkowe 
kombatantów i członków 
wspierających.

Burmistrz wraz 
z Wojewodą 
i Starostą 
doglądają 
postęp prac.

Przekazanie statuetki.
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Prezenty na

Dzień Babci 
i Dziadka…
Babcia i dziadek to szczególne osoby dla każdego malucha, dlatego 
też warto przygotować dla nich prezenty. Najlepiej takie, które dzieci 
mogą wykonać samodzielnie. 21 i 22 stycznia obchodziliśmy święto 
naszych kochanych dziadków. Z tej okazji uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Opolnie Zdroju pod okiem profesjonalistów przygoto-
wali miłą niespodziankę.

Dziadkowie od zawsze pełni-
li niezwykłą rolę w  wychowa-
niu wnucząt. Pełni zrozumie-
nia i  cierpliwości sprawiają, że 
świat staje się cieplejszy i  bez-
pieczniejszy. To właśnie oni 
wspierają w  trudnych chwi-
lach, znają radę na każde zmar-
twienie i  dodają otuchy swym 
uśmiechem. Trudno zatem nie 

docenić ich za tą dobroć.

Dzięki pomocy, jaką ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
w  Opolnie Zdroju otrzymali 
od wychowawców i  zaprzyjaź-
nionej kwiaciarni „Róża” z Bo-
gatyni, dzieciom udało się wy-
konać przepiękne i  oryginalne 
kompozycje kwiatowe.

W bukietach, które zostały wy-
konane z myślą o najukochań-
szych dziadkach wykorzysta-
no kolorowe kwiaty i  roślin-
ność, która została połączo-
na z  drewnianymi elemen-
tami. Wszystko to działo się 
w  asyście zawodowych flory-
stów. Dzieci nie kryły zadowo-
lenia i można było dostrzec, że 
kilkoro z  nich załapało bak-
cyla. Już teraz zapowiedziały, 
że w  przyszłym roku również 
chcą wykonać oryginalne pre-
zenty dla swoich dziadków.
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Bukieciarnia „Róża” pomagała w przygotowaniu 
prezentów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
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To klimat balu karnawałowego w Klubie Nauczycielskim, który od-
był się 21.01.2012 r w Cafe-R w hotelu Rychło...

I  wkroczył, po raz kolejny, do 
Klubu Nauczycielskiego.

 Bowiem bale karnawałowe na 
trwałe wpisały się już w ich ka-
lendarz imprez. Odbywają się 
w różnych klimatach. Były już 

tematy cygańskie, był karna-
wał na ludowo. A  w  tym roku 
zawitała egzotyka . I rzeczywi-
ście było egzotycznie, bo kre-
acje balowe były naprawdę re-
welacyjne. Spotkały się kultu-

ry różnych narodów: Hinduski 
Murzynki i  Europejki. Zaba-
wa upływała w  rytmach sam-
by, salsy i  w  innych egzotycz-
nych brzmieniach. Muzyka po-
rywała do tańca, humory dopi-
sywały. I pozostały fantastycz-
ne wspomnienia.

Tańczmy - mamy bal

Egzotyczny 
powiew lata w zimie

By wytańczyć wszystkie żale,
By się cieszyć w karnawale,
Aby w duszy lekko było

Tańczmy mamy bal!
Ugi – Bugi i cha, cha!!!
Toć karnawał przecież kroczy

W dniu 12 stycznia 2012 r. Bur-
mistrz Miasta Zittau zaprosił 
dzieci z  Euroregionu Nysa na 
uroczyste przywitanie Nowe-
go Roku. Tegoroczne spotkanie 
przebiegało pod hasłem ,,Je-
stem wyjątkowy”. Dzieci z Bo-
gatyni, Hradka n.Nisou i  Zit-

tau, podczas wspólnych zabaw, 
miały okazję do sprawdzenia 
swoich wyjątkowych umiejęt-
ności i  zdolności, wspólnej in-
tegracji i  zabawy. Coroczne 
spotkanie zorganizowane by-
ło w  ramach transgranicznej 
współpracy prowadzonej przez 

gminę Bogatynia z  partnera-
mi z Zittau oraz Hradka n. Ny-
są, uczestniczą w nim również 
przedstawiciele władz samo-
rządowych i  zaproszeni goście 
z trzech państw.

Spotkanie noworoczne dzieci

„Jestem wyjątkowy”
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W czwartek 12 stycznia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury przez po-
nad dwie godziny trwało spotkanie powodzian z Burmistrzem Mia-
sta i Gminy Andrzejem Grzmielewiczem.

Już po raz kolejny organizato-
rem tego przedsięwzięcia by-
ło Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych. Na ze-
branych czekała miła niespo-
dzianka – wszyscy otrzymali 
paczki, które zostały ufundo-
wane przez sieć sklepów spo-
żywczych Netto. W  paczkach 
znalazły się słodycze, konserwy 
i  wiele innych artykułów spo-
żywczych.

Podczas spotkania mieszkań-

cy poruszyli wiele bardzo waż-
nych kwestii – często padały 
pytania dotyczące dróg i  mo-
stów. Zgromadzeni nie kry-
li zadowolenia z  dotychczaso-
wo wykonanych prac odbudo-
wy mostów. Istotnym tematem 
rozmów okazała się kwestia 
odbudowy Miedzianki oraz re-
mont ulicy Turowskiej. Powo-
dzianie zadawali także pytania 
dotyczące ich domów oraz od-
budowy chodników.

„Spotkanie było udane – pod-
sumował przewodniczący Sto-
warzyszenia Wspierania Ini-
cjatyw Lokalnych Jerzy Wi-
śniewski, i jak podkreślił – na-
leży w dalszym ciągu pamiętać 
i  wspierać ludzi poszkodowa-
nych w  powodzi.” Przewodni-
czący zapowiedział także, że 
kolejne spotkanie odbędzie się 
już w lutym, o czym mieszkań-
cy zostaną poinformowani.

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych kieruje 
podziękowania dla sklepu Net-
to za ufundowanie paczek.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Paczki dla powodzian

5 stycznia br. w Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni odbyło się 
oficjalne zakończenie projektu „Moja firma w mojej gminie”. Projekt 
realizowany był w  ramach współpracy Fundacji „VIRIBUS UNITIS” 
z  bogatyńską szkołą. Współfinansowany ze Środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego obejmował swym zasięgiem teren pięciu 
województw. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.

Na zakończenie projektu 
uczniowie przygotowali „Dzień 
Przedsiębiorczości”, podczas 
którego zaprezentowane zo-
stały zadania, jakie wykony-
wali podczas realizacji projek-
tu. W zadaniu pierwszym mu-
sieli zaznajomić się ze Strategią 
Rozwoju Gminy oraz analizą 
SWOT i  na jej podstawie wy-
brać dwa pomysły na działal-
ność gospodarczą, wynikające 
bezpośrednio z potrzeb gminy 
i kierunków jej rozwoju. W ra-
mach zadania drugiego zespół 
musiał opracować formularz 
ankiety oraz przeprowadzić 

ją wśród mieszkańców gminy, 
a następnie dokonać jej analizy. 
Po badaniach została wybrana 
działalność gospodarcza, którą 
okazała się, kawiarnia. Zadanie 
trzecie polegało na stworzeniu 
planu marketingowego do wy-
branej działalności gospodar-
czej. Udział uczniów w projek-
cie miał na celu ukształtowanie 
i promowanie postaw przedsię-
biorczości młodzieży wchodzą-
cej na rynek pracy.

W  „Dniu Przedsiębiorczo-
ści” wzięli udział nauczyciele, 
uczniowie oraz zaproszeni go-
ście: władze powiatowe, sena-

tor, koordynator projektu, lo-
kalni przedsiębiorcy, przedsta-
wiciele banku BZWBK, Urzędu 
Pracy, przedstawiciele mediów. 
Część oficjalną uroczystości 
prowadzili liderzy projektu: Ju-

styna Dubiecka i Tomasz Rze-
szowski. W części artystycznej 
wzięli udział: Kinga Skonecz-
na, Viktoria Ziaja, pan Miro-
sław Drewniacki i  Katarzyna 
Bałajewicz. W  przygotowanej 

przez uczniów kawiarni, której 
nazwa brzmi „Le ciel” (Niebo) 
wszyscy mogli napić się kawy, 
herbaty, soków owocowych lub 
owocowo- warzywnych, zjeść 
różne sałatki oraz ciasta.

Dzień Przedsiębiorczości w bogatyńskim liceum

Moja firma 
w mojej gminie
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Burmistrz Andrzej Grzmielewicz wraz 
z Przewodniczącym Stowarzyszenia 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
Jerzym Wiśniewskim

Członkowie Stowarzyszenia 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
podczas spotkania z powodzianami
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Jak każdego roku, punktual-
nie o  godz. 9.00, młodzi wo-
lontariusze wyruszyli w  mia-
sto, aby zbierać pieniądze w ra-
mach akcji WOŚP, tym razem 
na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń dla ratowania 
życia wcześniaków oraz pomp 
insulinowych dla kobiet ciężar-
nych z cukrzycą. Również o go-
dzinie 9.00 przed Bogatyńskim 
Ośrodkiem Kultury wystawio-
na została tzw. Big Skarbonka. 
W  sali widowiskowej o  godz. 
16.00 rozpoczęła się część ar-
tystyczna, a zaraz po niej długo 
oczekiwana licytacja. Jej koń-
cowy wynik był naprawdę za-
skakujący! Niesamowity i  nie-
oczekiwany! Podczas licytacji 
prowadzonej przez Dyrektor 
Bogatyńskiego Ośrodka Kul-
tury panią Martę Cholewińską 
oraz Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Bogatynia pana Andrzeja 
Grzmielewicza zebrano 16 880 
zł, m.in. za:

Złote Serduszko - 3 200 zł, któ-

re zostało wylicytowane przez 
Pana Krzysztofa Wojciechow-
skiego - Prezesa Łużyckiego 
Banku Spółdzielczego w Luba-
niu.

Był to przede wszystkim Finał, 
który przygotowaliśmy dzięki 
sponsorom i darczyńcom.

Sponsorzy finansowi:
Łużycki Bank Spółdzielczy Lu-
bań - Krzysztof Wojciechow-
ski, Łużycki Bank Spółdzielczy 
Oddział Bogatynia - Tomasz 
Piotrowski, „Eltur Wapore” 
Sp. z  o.o. - Aneta Berezowska, 
GZMK Sp. z  o.o. - Katarzy-
na Bartkowiak, GPO Sp. z o.o. 
- Stella Gosk, „Elbest” Bogaty-
nia Sp. z  o.o. - Małgorzata Ja-
roszewska, „Eltur Serwis” Sp. 
z o.o. - Jan Wędzonka, „Biela-
wa”, „Aga-Travel” - Agniesz-
ka i  Krzysztof Kieleccy, „Kro-
nex” Zgorzelec - Artur Ostrow-
ski, Usługi Izolacyjne „Ed-
stach” - Cichosz & Włodar-
czyk, Artykuły Budowlane K5 

- Tomasz Kubica & Paweł Cho-
rab, „Jamm” - Marzanna i Ma-
riusz Janusz, Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” - Krystyna Mazurek, Pra-
cownia Krawiecka, Salon Su-
kien Ślubnych „Vivien” - Anna 
Olejarz, „Auto-As” - Krzysztof 
Skiba, „Niezależny Samorzą-
dowy Związek Zawodowy „So-
lidarność” KWB Turów - Woj-
ciech Ilnicki, Związek Zawodo-
wy „Kadra” PGE KWB Turów 
S.A. - Mieczysław Krupiński, 
Niezależny Związek Zawodo-
wy Górników KWB Turów - 
Henryk Wielec, Międzyzakła-
dowy Związek Zawodowy Pra-
cowników Ruchu Ciągłego - Ja-
nusz Mońko, Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy 
Pracowników Elektrowni Tu-
rów - Wiesław Kwaśniewski, 
Związek Zawodowy Inżynie-
rów Techników - Dariusz Paw-
łowicz, Towarzystwo Budow-
nictwa Mieszkaniowego Sp. 
z o.o. - Jarosław Rymarczyk.

Wielkiej Orkiestry
Swiatecznej Pomocy

BogatynskiBogatynski

Wielkiej Orkiestry
Swiatecznej Pomocy
Już po raz dwudziesty w  Bogatyni wystartowała 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W niedzielę 
8 stycznia przekonaliśmy się, jak gorąco biją nasze 
serca!

Sponsorzy – Karnety 
do licytacji:
MS Media Madejek Portal in-
ternetowy e-bogatynia - Ja-
rosław Madejek, FITNESS 
ŚWIAT „AGA” - Agnieszka 
i Mariusz Tomaszewscy, „Biela-
wa”, „Aga-Travel” - Agnieszka 
i Krzysztof Kieleccy, Salon Fry-
zjerski „Giovani” - Marta Kon-
cewicz, „Ranczo u  Strażaka” - 
Justyna Mikołajów, Studio Ko-
smetyczne „Nicol” - Agnieszka 
Gębuś, Salon Fryzjerski „Mer-
lin” - Wojciech Walczak, Bu-
kieciarnia „Róża” - Mariola 
i  Andrzej Paszniccy, „Mada-
-Moto” - Andrzej Chruścicki, 
„Dom Weselny” - Izabela i Ma-
riusz Łuków, Centrum Uro-
dy - Sylwia Chorab & Henryk 
Seńczuk, Biuro Turystyczne 
„Ade-Trawel” - Andrzej Szo-
stak, Lecznica dla zwierząt - 
Kazimierz Szyposzyński, Sa-
lon Piękności „Puszek” - Żane-
ta Wiśniewska, Dream Design 
Photography – Hubert Kamie-
niew

Sponsorzy – Licytacja 
rzeczowa:
Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
gatynia - Andrzej Grzmiele-
wicz, PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna S.A. Od-

dział KWB Turów Bogatynia 
– Stanisław Żuk, Wypożyczal-
nia Płyt „Axel” - Marek Ziaja, 
Andrzej Lipko - Klub Sporto-
wy „Granica”, Pracownia Kra-
wiecka, Salon Sukien Ślubnych 
„Vivien” - Anna Olejarz, Cu-
kiernia „Duet” - Mieczysław 
Nitarski & Jacek Nitarski, Lu-
cyna Szczepankiewicz, Apteka 
„Multi-Med”- Katarzyna Kem-
pa & Agnieszka Majewska, 
Biuro Usług Informatycznych 
„Bit-Soft” - Jacek Wiśniewski, 
„Met-Chem” - Kamil Tom-
czak, „Avon” - Agnieszka Sasal, 
„Oriflame” - Beata Furmanto-
wicz, Sklep „Adisport” - Adam 
Wydrzyński, Klub Puszystych 
- Aneta Kempska, Piotr Kawec-
ki, Stowarzyszenie „Silne Ko-
biety Bogatyni” - Joanna Za-
lewska-Sawicka, Marian Lorek, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 – Bożena Wojciechowska, 
Krystyna Warda, Bogatyńskie 
Stowarzyszenie „Amazonki” – 
Dorota Bojakowska, „Top-Ser-
wis” - Piotr Buśko, „Żytawska” 
- Stanisław Arsan, „Como” – 
Agnieszka Kozakiewicz-Waw-
ryczuk i  Jarosław Wawryczuk, 
KM 4x4 Off Road Team Boga-
tynia, Zbigniew Szklarek, KKS 
Turów Zgorzelec S.A. - Walde-
mar Łuczak, KGHM Metraco 
Zagłębie Lubin, MKS Zagłębie 
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 Środki zebrane przez: zł € KČ £

Wolontariuszy 28 837,19 167,19 737,51 57,61

przedszkola 3 521,37 7,21 182 25,26

szkoły 18 856,94 60,76 86 0,31

BOK 5 904,13 54,26 366,51 31,63

Dom Pomocy Społecznej ”Jędrek” 554,75 0,23

Sponsorzy finansowi 8 050,00

Szklana skarbonka BOK 4 796,76 45,03 103 0,21

Fitness Świat Bogatynia 1 044,31

KM 4x4 OFF Road Team Bogatynia 361,74 0,2 71 0,2

Wartość waluty obcej 850 zł

kolejny rekordMamykolejny rekordMamy

59 9555559 95555

Lubin, Jerzy Stachyra, Domi-
nik Matelski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy i Miasta Boga-
tynia - Patryk Stefaniak, Ewe-
lina Baranek, Łużycki Bank 
Spółdzielczy Lubań - Krzysztof 
Wojciechowski.

Darczyńcy – 
Współorganizatorzy:
F.H.U. „Astar” - Andrzej Szre-
der, „Pawex” - Violetta Vonczi-
na, „Elf” Zgorzelec - Jan Bawół, 
„Balcer” Reklama i Poligrafia - 
Paweł Balcer, „Champion” Je-
lenia Góra - Jacek Sosnowski, 
Restauracja „Zajezdnia” - Ja-
nusz Horchuca, Bar „Awaryj-
ny”- Manuela Chmielarczyk, 
Usługi Złotnicze – Agata Ko-
marnicka, „To i Owo” - Mario-
la Walter, GS „SCH” Piekarnia 
Działoszyn - Sławomir Sobala.

Stoiska 
wystawiennicze:
Pracownia Integracyjna „Bez 
Barier” BOK, Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i  Gminy Boga-

tynia, Dom Pomocy Społecz-
nej „Jędrek” w  Opolnie Zdro-
ju, Przedszkole Publiczne nr 3 
z  Oddziałami Integracyjnymi, 
„Avon”.

Rozliczenie: Bank Zachodni 
WBK 1 Oddział w  Bogatyni – 
Elżbieta Prądzyńska

Patronat medialny:
Telewizja Bogatynia – Magda-
lena Piasecka, ArtRadio – Ar-
tur Wieczorek, niezależny por-
tal internetowy e-bogatynia - 
Jarosław Madejek.

Był to Finał, w  którym wzięło 
udział wielu z nas, czy to zbie-
rając pieniądze, czy też wrzu-
cając je do jednej z naszych 80 
puszek oraz szklanej „Big Skar-
bonki” wystawionej przed Bo-
gatyńskim Ośrodkiem Kultu-
ry. Wszystkim darczyńcom, 
wolontariuszom, mieszkań-
com Miasta i Gminy Bogatynia 
dziękujemy za ofiarność, zapał, 
zaufanie, wrażliwość i  sponta-
niczność. Dziękujemy również 
Dyrektorom placówek oświa-

towych i  opiekunom za zaan-
gażowanie oraz organizację ak-
cji na terenie szkół i przedszko-
li. Graliśmy głośno, wesoło, 
a przede wszystkim potrzebnie, 
co z całą pewnością przyniosło 
ogrom satysfakcji!

Jesteście niesamowici, dlate-
go wszystkim Wam serdecznie 
dziękujemy!

Miejsko-Gminny Sztab WOŚP 
Bogatyński Ośrodek Kultury
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Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik Wrzesień

Luty

Kalendarium

•	25.01. – X Prze-
gląd Widowisk Ja-
sełkowych „Ja-
sełka 2011”.

•	29.01. – 
 XVII Przegląd 
Zespołów 
Kolędniczych 
i Śpiewaczych 
„Kolęda 2011”.

•	13.12. – Uroczyste obcho-
dy poświęcone pamięci ofiar sta-
nu wojennego w Polsce.

•	31.12. – Na terenie Gminy Bogaty-
nia zrealizowanych zostało wiele in-
westycji związanych z odbudową 
zniszczeń powodziowych. Do użyt-
ku oddano most łączący ulicę T. Ko-
ściuszki z parkiem im. Carla Augusta 
Preibischa. Odbudowano także na-
wierzchnię przy ulicy Fabrycznej oraz 
zainstalowano nowe oświetlenie. 
W Markocicach ukończono budo-
wę mostu oraz montaż oświetlenia.

•	04.11. – X-lecie 
Związku Miast 
„Mały Trójkąt” 
Zittau – Bogatynia – 
Hradek nad Nysą.

•	11.11. – Obchody 
Narodowego Świę-
ta Niepodległości.

•	22.11. – Gmina Boga-
tynia znalazła się na 12 
miejscu w „Rankingu 
Zrównoważonego Roz-
woju Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego 
2011” w kategorii Gmi-
ny Miejsko – Wiejskiej.

•	01.10. – X Europejski Odpust 
Kopaczów – Oldrichov.

•	01.10. – I Forum Motocyklowe Boga-
tynia 2011 zorganizowane przez Bo-
gatyński Klub Motorowy Cross.

•	07.10. – Uroczyste otwarcie świe-
tlicy wiejskiej w Kopaczowie.

•	15.10. – Bogatynia znalazła się na wyso-
kiej 18 pozycji w rankingu „Wspólnoty”.

•	20.10. – VI Międzynarodowy 
Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych 
„Śpiewający Seniorzy”.

•	27.10. – Krzysztof Fanzloch wyjechał 
na Polską Stację Antarktyczną.

•	03.09. – Na sta-
dionie przy ul. Bia-
łogórskiej odbyła 
się II Międzynaro-
dowa Spartakiada 
Amazonek pn. „Ak-
tywnie walczymy 
ze skorupiakiem”.

•	10.09. – Gminne 
Święto Plonów 
w Posadzie.

•	15.09. – Bogatynia 
otrzymała wyróż-
nienie w XV edycji 
konkursu „Dolnoślą-
ski Klucz Sukcesu”.

•	10.02. – W Dol-
nośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim Mi-
nister Jerzy Miller 
przekazał Gminie 
Bogatynia prome-
sę w kwocie 2 mln 
złotych na odbudo-
wę zniszczeń powo-
dziowych. Na zdję-
ciu Burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz z Wo-
jewodą Aleksandrem 
Markiem Skorupą.

•	12.02. – Finał Kon-
kursu Piosenki „Zo-
stań Gwiazdą”.

Rok 2011 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Przyglądaliśmy się m.in. 
otwarciu pierwszego mostu, łączącego ulicę T. Kościuszki z parkiem C.A. 
Preibischa, kibicowaliśmy Krzysztofowi Fanzlochowi, mieszkańcowi Bo-
gatyni, który wyjechał na Wyspę Króla Jerzego w Polskiej Stacji Antark-
tycznej im. Henryka Arctowskiego, a także przypatrywaliśmy się inwesty-
cjom w naszym mieście, które związane były z odbudową zniszczeń po-
powodziowych.

W  ramach otrzymanych pro-
mes rządowych, pozyskanych 
środków unijnych, a także dzięki 
środkom z budżetu gminy w 2011 
roku odbudowanych zostało wie-
le dróg, mostów, chodników oraz 
sieć wodno-kanalizacyjna. Dzięki 
temu możliwe było przywrócenie 
komunikacji wzdłuż jednej z naj-
częściej uczęszczanych tras w Bo-
gatyni. Bez wątpienia w ubiegłym 
roku ważną inwestycją dla miesz-
kańców Bogatyni było otwarcie 
nowo wybudowanej świetlicy Ja-
na Pawła II przy parafii Niepo-
kalanego Poczęcia NMP, a  tak-

że oddanie do użytku świetlicy 
wiejskiej w Kopaczowie i w Posa-
dzie. W 2011 roku udało się także 
rozpocząć proces rewitalizacyjny 
dawnej Strażnicy Wojskowej. Do 
tego wszystkiego należy wspo-
mnieć o ukończonej budowie no-
wego kompleksu boisk w Działo-
szynie.
Rok 2011 obfitował także w  wie-
le wydarzeń sportowych i  ar-
tystycznych. W  pamięci zapadł 
nam Turystyczny Rodzinny Rajd 
Terenowy „Turoszowskie Bezdro-
ża”, a także Międzynarodowe Fo-

Rok 2011 w obiektywie
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Sierpień Lipiec

Czerwiec

Maj

KwiecieńMarzec

•	15.08. – W Kościele pw. Świę-
tych Apostołów Piotrów i Paw-
ła odbyły się uroczystości z oka-
zji święta Wojska Polskiego.

•	15-26.08. – „Akcja 
Lato” organizowana przez 
Bogatyński Ośrodek Kultury.

•	26.08. – Oddano do 
użytku Centrum Kulturalno 
– Rozrywkowe w Posadzie.

•	27.08. – W Multifunkcyjnym 
Centrum Trójstyku w Marko-
cicach odbyło się IV Spotka-
nie Zespołów Folklorystycz-
nych w Małym Trójkącie.

•	04.07. – Dzie-
ci i młodzież wy-
jechały na Podha-
le do miejscowości 
Poronin na upra-
gnione wakacje 
w ramach projek-
tu pn. „Powodzia-
nie zdrowo i ekolo-
gicznie wypoczy-
wają na Podhalu”.

•	08-10.07. – 
W Zittau odbyła 
się kolejna 
edycja Festynu 
Trzech Państw.

•	01.06. – „Bogatynia ładniejsza niż kie-
dykolwiek”. Pod takim hasłem rozpoczę-
ły się kolejne zadania w ramach odbudowy 
zniszczeń popowodziowych w Bogatyni.

•	06.06. – V Międzynarodowy Przegląd 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

•	06.06. – Gmina Bogatynia otrzymała certy-
fikat przedłużający prawo do posługiwania się 
Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”.

•	18.06. – Uroczyste otwarcie nowo wybu-
dowanej świetlicy im. Jana Pawła II przy para-
fii Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni.

•	19.06. – Po raz piąty odbył się Festyn 
Parafialny przy parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Bogatyni.

•	14.05. – Festyn „Na wspólnej 
drodze” – styk trzech granic.

•	07.05. – Festiwal Nauki i Za-
bawy „Majówka u Sobieskiego”.

•	07.05. – Mistrzostwa Dolne-
go Śląska Juniorów i Juniorów 
Młodszych w Lekkiej Atletyce.

•	09.05. – W Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury odbył się 
„Quiz wiedzy o Bogatyni”.

•	19.05. – XX Międzyszkol-
ny Finał Mini Playback Show.

•	29.05. – Dzień Otwartych 
Domów Przysłupowych.

•	04.04. – Przeka-
zanie placu budo-
wy pod inwesty-
cję związaną z mo-
dernizacją najbar-
dziej ruchliwej ar-
terii w mieście.

•	09.04. – Już po 
raz 28 w Bogatyni 
odbył się Finał Tur-
nieju Małych Form 
Satyrycznych.

•	30.04. – II Edycja 
Rajdu Off Road 
Turów 2011.

•	06.03. – Finał Konkur-
su „Miss Bogatyni 2011”.

•	12.03. – Gmina 
Bogatynia otrzymała 
trzecią promesę 
w wysokości 31 
mln złotych. 

•	23.03. – Bogatynia zna-
lazła się wśród najlepiej 
rozwiniętych dolnoślą-
skich gmin. Taki werdykt 
ogłoszono w Kudowie 
Zdroju podczas pierwsze-
go dnia XII Edycji Dolno-
śląskiego Forum Samo-
rządu Terytorialnego.

rum Motocyklowe Bogatynia 2011 
zorganizowane przez Bogatyński 
Klub Motorowy CROSS. W  2011 
roku odbyła się szósta edycja Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosen-
karzy Dojrzałych „Śpiewający Se-
niorzy”, a także świętowaliśmy ju-
bileusz X – lecia Związku Miast 
„Mały Trójkąt” Zittau – Bogatynia 
– Hradek nad Nysą.
Za tymi wszystkimi wydarzenia-
mi stoją ludzie z krwi i kości, któ-
rzy swoją pracą, swoim zapałem, 
dokonują czasem rzeczy niezwy-
kłych, przy tym służąc społeczno-
ści i promując naszą małą ojczyznę. 
Sprawiają, że świat staje się lepszy, 
weselszy, bardziej przyjazny i zro-
zumiały.

Jaki był rok 2011? Przypo-
mnijmy sobie najciekaw-
sze wydarzenia tamtego 
roku w obiektywie.
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Ferie Zimowe, to czas spotkań z  przyjaciółmi, zabaw i  ciągłego 
uśmiechu na twarzy. Dwa tygodnie, w których można myśleć tylko 
o przyjemnościach.

Warsztaty ceramiczne, fotogra-
ficzne i muzyczne. Film „Zebra 
z  klasą”. Spotkania z  ciekawy-
mi ludźmi i  doborowe towa-
rzystwo. To wszystko czekało 
na najmłodszych od 16 do 20 
stycznia 2012 r. w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury. Ferie Zimo-
we 2012 były dla dzieci nieza-
pomniane i jedyne w swoim ro-

dzaju. Ferie w  Ośrodku Kultu-
ry są bardzo fajne. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie i mamy bar-
dzo ciekawe zajęcia – mówi 
Paweł, który brał udział w  Zi-
mowisku. Już dziś zapraszamy 
za rok! Gwarantujemy świetną 
zabawę i  niezapomniane wra-
żenia!

Ferie zimowe w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

W zdrowym ciele 
zdrowy duch!

16 lutego 2012 r. o  godz. 18.00 w  sali widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury odbędzie się Koncert Walentynkowy, którego 
gwiazdą będzie lider polskiej sceny muzyki reggae – Maleo Reggae 
Rockers!

Zespół powstał w  1997 roku 
z inicjatywy Dariusza „Maleo” 
Malejonka. Na swoim kon-
cie ma szereg koncertów za-
granych na terenie całej Pol-
ski. Podczas ponad 15 lat dzia-

łalności Maleo Reggae Rockers 
wydali kilka płyt, wśród któ-
rych znalazły się: „Za-Zu-Zi”, 
„Reggaemova”, czy też ”Addis 
Abeba”. Zespół wystąpił pod-
czas czterech Przystanków 

Woodstock - w 2002 i 2003 ro-
ku w Żarach oraz w 2006 i 2010 
roku w Kostrzynie nad Odrą.

Muzyka reggae to gorące, jamaj-
skie rytmy, które rozgrzeją na-
sze serca podczas koncertu Wa-
lentynkowego w  Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury. Serdecznie 
zapraszamy! Bilety w cenie 15 zł 
do nabycia w kasie BOK.

Koncert Walentynkowy

Maleo 
Reggae 
Rockers

W  piątek 20 stycznia 2012 r. 
w  Galerii „StopArt” Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury od-
był się wernisaż wystawy prac 
Władysława Gałczyńskie-
go. Wernisażowi towarzyszył 
wspaniały koncert bluesowy, 
podczas którego wystąpiły ze-
społy „Za kratą” oraz „LokAll”.
Pan Władysław pochodzi 
z  Lwówka Śląskiego. Pracuje 
w tamtejszym Ośrodku Kultury 
od ponad ćwierć wieku. Prowa-
dzi zajęcia plastyczne z  dzieć-
mi i młodzieżą. Maluje od 1992 
roku. Brał udział z  sukcesami 
w  wielu ogólnopolskich kon-
kursach plastycznych.
Oficjalnego otwarcia wysta-
wy dokonał Burmistrz Miasta 
i  Gminy Bogatynia Pan Jerzy 
Stachyra.

Wystawę prac pana Włady-
sława Gałczyńskiego w  Gale-
rii „StopArt” Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury można oglą-
dać codziennie w godz. 10.00 – 
18.00 do końca lutego 2012 r.
Zapraszamy!

Galeria „StopArt”

„Koloryty”
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Oficjalne otwarcie wystawy.

Władysław Gałczyński

Warsztaty „Balonowe kreacje”.

Zabawy na świeżym powietrzu.

Warsztaty ceramiczne.
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Od 16. do 27. stycznia 2012 r. codziennie, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00 – 13.30 zajęcia z dziećmi w ramach ferii zimowych 
2012. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni był organizatorem ferii 
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni i Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Bogatyni, a przez 2 tygodnie w szkołach gminnych: ZSPiG 
Działoszyn, ZSPiG Porajów, SP 5 Bogatynia, SP Opolno.

Przeprowadzono zajęcia spor-
towo – rekreacyjne i  plastycz-
ne z  realizacją programu pro-
filaktyki uzależnień. Zorgani-
zowano zajęcia w  szkołach, na 
hali OSiR, na kręgielni i  base-
nie, wyjazdy do kina i dyskote-
kę oraz wycieczkę na lodowisko 
do Łagowa.

Po raz pierwszy zorganizowa-
no dla dzieci kurs pierwszej po-
mocy. Tego typu warsztaty to 
ciekawa zabawa, dzięki której 
każde dziecko z  łatwością za-
pamięta postępowanie ratow-
nicze w  sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i  życia. Dowie się ja-
kie niebezpieczeństwa czyhają 
na nie w domu, będzie potrafi-
ło wezwać pomoc, opatrywać 
lekkie ranki oraz zadbać o bez-
pieczeństwo swoje i innych. Po-
przez takie warsztaty staramy 
się już od najmłodszych lat za-
szczepiać w dzieciach chęć nie-
sienia pierwszej pomocy. W po-
kazach pomaga profesjonalny 
sprzęt medyczny. Dzieci na ma-
nekinie uczą się prawidłowe-
go wykonania resuscytacji, a na 
sobie opatrywania ran. Wszyst-
kie dzieci traktują taką sytuację 
bardzo poważnie. Opatrywa-
nie swoich kolegów sprawia, że 
dzieci oswajają się z  widokiem 

plastrów i bandaży, a dzięki te-
mu w przyszłości łatwiej im bę-
dzie nieść pomoc potrzebują-
cym. Mamy nadzieję, że zajęcia 
te pomogą zrozumieć najmłod-
szym, jak ważna jest pomoc 
drugiej osobie niezależnie od 
wzrostu i wieku. Nawet tak ma-
ły człowiek może uratować ko-
muś życie – czasem wystarczy, 
że będzie wiedział jak sprowa-
dzić pomoc. Pokazy prowadził 
wykwalifikowany ratownik me-
dyczny posiadający niezbędne 
w tym kierunku przeszkolenie.

W  ramach zajęć sportowych 
uczestnicy poznawali i  dosko-
nalili techniki gier zespołowych, 
w ramach zajęć na kręgielni po-
znawali sprawną technikę gry 
w kręgle, w ramach zajęć na ba-
senie doskonalili technikę pły-
wania, jak również część dzie-
ci miała możliwość nauki pły-
wania, w  ramach zajęć na dys-
kotece doskonalili technikę tań-
ca dyskotekowego, w  ramach 
zajęć plastycznych wykonywali 
przeróżne prace przy wykorzy-
staniu przeprowadzonych poga-
danek na temat używek, takich 
jak: alkohol, papierosy, narko-
tyki oraz na temat prowadzenia 
zdrowego i  higienicznego try-
bu życia. W kinie uczestnicy fe-

rii obejrzeli filmy „Zebra z kla-
są” i „W 80 dni dookoła świata”.

Przeprowadzono również sze-
reg rozmów na temat zdrowego 
trybu życia, higieny osobistej, 
poskramiania złości, zrozumie-
nia drugiego człowieka, aser-
tywności, radzenia sobie z pro-
blemami, budowania atmosfery 
wzajemnego zaufania, itp.

Główną atrakcją zimowiska by-
ło zorganizowanie dla wszyst-
kich uczestników ferii wyjaz-
dów na lodowisko „Łoś”, celem 
upowszechniania wśród dzie-
ci i  młodzieży zdrowego stylu 
życia, kultury fizycznej, sportu 
i  rekreacji, w  ramach tego wy-
jazdu poznawano i  doskonalo-
no technikę jazdy na łyżwach.

Łącznie w  zajęciach wzięło 
udział: w  pierwszym tygodniu 
180 uczniów, a  w  drugim 288. 
Zajęcia prowadziła wykwalifi-
kowana kadra instruktorska.

Serdeczne podziękowania dla 
SKOK WSPÓLNOTA za ufun-
dowanie dla dzieci książeczek 
edukacyjnych „Bezpiecznie 
przez cały rok”. To bardzo cie-
kawa lektura, która uczy dzie-
ci, jak mądrze się bawić, nie na-
rażając swojego zdrowia i bez-
pieczeństwa, jak zachować się 
w przypadku, gdy ktoś potrze-
buje pomocy, jak postępować 
z  nieznajomymi, jak zachowy-
wać się na drodze, jak postępo-
wać ze zwierzętami, domowy-
mi i  dzikimi, jak zachowywać 
się na wycieczkach np., w lesie 
czy w górach, a także jak postę-
pować w  sytuacjach zagroże-
nia. Wspaniała i mądra lektura, 
za którą serdecznie dziękujemy.

Sport, zabawa i edukacja

Ferie Zimowe
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W październiku i listopadzie 2011 roku pracownicy Biblioteki Publicz-
nej w Bogatyni prowadzili kursy komputerowe, tym razem w Działo-
szynie i Posadzie.

Zajęcia odbywały się w Biblio-
tece oraz w  nowo wybudowa-
nej świetlicy. Przedział wie-
kowy osób uczestniczących 
w  kursie wahał się od 30 do 
65 lat. Kurs prowadzony był 
raz w  tygodniu. Podczas zajęć 
osoby szkoliły swoje umiejęt-
ności w posługiwaniu się pod-
stawowymi funkcjami kom-
putera oraz poznawały inne 
możliwości jego zastosowania 
w  życiu codziennym. Uczyły 
się sprawnie korzystać z  edy-
torów teksów oraz grupy pro-
gramów użytkowych wchodzą-

cych w skład pakietu Microsoft 
Office. Bardzo dużym zaintere-

sowaniem cieszyły się „spotka-
nia z  Internetem”. Dominowa-
ła w  nich komunikacja wirtu-
alna przy pomocy poczty elek-
tronicznej oraz komunikatora. 
Nie zabrakło także surfowania 
po stronach www z  wyszuki-
warkami grafiki i wideo, a naj-
ciekawsze ze stron zostały zapi-
sane w  „Ulubionych”. Krótkie 
wprowadzenie w tajniki świata 
komputerów zachęciło uczest-
ników kursu do dalszego po-
głębiania wiedzy.

Biblioteka Publiczna w Bogatyni serdecznie zaprasza do obejrzenia 
przestrzennej wiszącej wystawy, przygotowanej dla najmłodszych 
czytelników przez pracowników oddziału dla dzieci i młodzieży pt. 
„Zima za oknem”.

Ekspozycja prezentuje typo-
we zimowe obrazki . Wysta-
wa składa się z 6 stylizowanych 
na okna witryn, oświetlonych 
lampkami led . Przy tworzeniu 
prac plastycznych wykorzysta-
no nietypowe materiały oraz 
różnorodne, zaskakujące, a za-
razem proste techniki. Stwo-

rzono w  ten sposób nastrojo-
wą, atrakcyjną wystawę, która 
wzbudza zainteresowanie za-
równo dorosłych, jak i dzieci.

Wystawę można oglądać do 
końca lutego 2012r.

10 stycznia 2012 roku w sali widowiskowej BOK odbył się „Wieczór 
z historią regionu”. Spotkanie zostało przygotowane przez Bractwo 
Ziemi Bogatyńskiej oraz Bibliotekę Publiczną w Bogatyni.

Zgromadzeni na sali goście 
mieli okazję wysłuchać wykła-
du dr Łukasza Tekieli – auto-
ra książki „Wojna trzydziesto-
letnia na Górnych Łużycach”. 
Wydana w  2012 roku pozycja 
nawiązuje do łużyckich stu-
diów śp. profesora Józefa Lesz-
czyńskiego i  jest bardzo po-
ważnym wkładem w pogłębie-
nie wiedzy nad dziejami Gór-
nych Łużyc. Dr Łukasz Tekiela 
podczas swojego wykładu za-
znaczył, jak ważną rolę w  hi-
storii wojny trzydziestoletniej 
odegrały Górne Łużyce, szcze-
gólnie postać szwedzkiego puł-
kownika Jakoba Wencke. Opo-
wiedział historię najbardziej 
znanego na terenie Górnych 
Łużyc żołnierza, który stał się 

symbolem wojny trzydziesto-
letniej. Pan Tekiela bardzo pro-
fesjonalnie, a zarazem w przy-
stępny i  ciekawy sposób przy-
toczył kilka najistotniejszych 
faktów - ciekawostek z życia tej 
niezwykłej, zupełnie nieznanej 
postaci historycznej.

W  drugiej części wieczo-
ru nastąpiła zmiana tematy-
ki, a  przede wszystkim okre-
su historycznego, do którego 
odwołał się pan Andrzej Wilk 
– historyk, znawca architektu-
ry naszego regionu i nie tylko. 
Tym razem nie zabudowa łu-
życka, a  sakralna stała się te-
matem wykładu. Prelegent od-
wołał się do książki „Historia 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Bogatyni”, która stała się dla 

Niego inspiracją do pogłębie-
nia wiedzy na temat tej i  in-
nych dziewiętnastowiecznych 
budowli, stworzonych według 
projektów Alexisa Langera. Po-
siłkując się slajdami Pan Wilk 
starał się pokazać nam wyjąt-
kowy urok, oryginalność, nie-
powtarzalność budowli z  tego 
okresu. Zwrócił uwagę na wie-
le szczegółów, z których piękna 
i wyjątkowości często nie zda-
jemy sobie sprawy.

Prelekcje wygłoszone podczas 
„Wieczoru z  historią regionu” 
zainspirowały uczestników 
spotkania do refleksji, dysku-
sji, a prze wszystkim wzbogaci-
ły ich wiedzę o zupełnie nowe 
fakty historyczne. W przyszło-
ści organizatorzy wieczoru pla-
nują kolejne spotkania z udzia-
łem Łukasza Tekieli i  Andzeja 
Wilka.

Kursy komputerowe w Działoszynie i Posadzie

Ujarzmić 
komputer

Wystawa dla dzieci i nie tylko.

Zima za oknem

Prelekcje historyczne

Wieczór 
z historią regionu
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Uczestnicy kursu podczas nauki.

Członkowie Bractwa Ziemii Bogatyńskiej wraz z wykładowcami.
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Zużyty sprzęt AGD, RTV, meble należy wystawić przy najbliższym 
dużym kontenerze lub pojemnikach na segregację. Wywóz następu-
je jedynie w dni wymienione w harmonogramie.

Z terenu miasta Bogatynia
luty 03.02.2012 17.02.2012
marzec 02.03.2012 16.03.2012
kwiecień 06.04.2012 20.04.2012
maj 04.05.2012 18.05.2012
czerwiec 01.06.2012 15.06.2012
lipiec 06.07.2012 20.07.2012
sierpień 03.08.2012 17.08.2012
wrzesień 07.09.2012 21.09.2012
październik 05.10.2012 19.10.2012
listopad 02.11.2012 16.11.2012
grudzień 07.12.2012 21.12.2012

Z terenu gminy Bogatynia
luty 10.02.2012
marzec 09.03.2012
kwiecień 13.04.2012
maj 11.05.2012
czerwiec 08.06.2012
lipiec 13.07.2012
sierpień 10.08.2012
wrzesień 14.09.2012
październik 12.10.2012
listopad 09.11.2012
grudzień 14.12.2012

W trosce o bezpieczeństwo

Nowy radiowóz 
dla bogatyńskich policjantów
Bogatyńscy policjanci otrzymali nowy oznakowany radiowóz mar-
ki Hyundai i30. Pojazd został zakupiony ze środków pochodzących 
z budżetu Policji oraz bogatyńskiego samorządu. Uroczystego prze-
kazania pojazdu Komendantowi Policji dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.

29 grudnia 2011 roku funkcjo-
nariusze Komisariatu Poli-

cji w Bogatyni otrzy-
mali nowy, 

oznakowany radiowóz mar-
ki Hyundai i30. Jest to pojazd 
o  pojemności 1582 cm sze-
ściennych i  mocy 115 KM. To 
już kolejny pojazd zakupiony 
dzięki wsparciu bogatyńskich 
samorządowców. Stanowi wy-
raz doskonałej współpracy sa-
morządu z  Policją i  wsparcia 
lokalnych funkcjonariuszy. Po-
święcania nowego radiowozu 

dokonał Ksiądz Dziekan 
Jan Żak.

Hyundai i30 
z silnikiem 1,6 litra o mocy 115 KM

Harmonogram 
wywozu rzeczy 
wielkogabarytowych

AKTYWNY SAMORZĄD 
- AKTYWNI MIESZKAŃCY

Wypełnij ankietę 
i wygraj laptopa

więcej na...

www.bogatynia.pl
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Początek historii tenisa stołowego w  Bogatyni to lata 1974-1975. 
Grupa zapaleńców tej dyscypliny, pod okiem założyciela i prekurso-
ra śp. Stanisława Prentkiego, rozpoczęła treningi w nieistniejących 
już halach „Doltexu”.

Sala znajdowała się blisko 
dawnego żłobka, a  teraźniej-
szego budynku Urzędu Mia-
sta i  Gminy w  Bogatyni przy 
ulicy 1-go maja. W  tym cza-
sie grali tacy zawodnicy jak: 
śp. Jerzy Kleinschmidt, śp. Pan 
Kozarek, śp. Janusz Danow-
ski, Adam Łączyński, Krzysz-
tof Łączyński, Grzegorz Syl-
westrzak, śp. Jerzy Roślik, Jan 
Dawiec, Marek Myśliwiec, Da-
riusz Borek, Stanisław No-
wak. W  kolejnych latach do-
łączyli: Dariusz Koziej, Artur 
Baran, Wiesław Paszkiewicz, 
Sławomir Urbański, Krzysz-
tof Orpel, Tomasz Andrzejew-
ski, Dariusz Szymański, Mar-
cin Ziobroń, Marcin Marańda, 
Wojciech Kosal. W  dniu dzi-
siejszym o  sile bogatyńskie-
go tenisa stołowego stanowią: 
Dariusz Koziej, Grzegorz Syl-
westrzak, Wiesław Paszkie-
wicz, Dariusz Olechnik, Jakub 
Mrozek, Jakub Nowak, Dawid 
Patrzałek, Dariusz Podgórski, 
Artur Baran, Krzysztof Filar, 
Magda Kamińska, Krzysztof 
Burbo. Mamy też dużo mło-
dzieży, ale o nich będziemy pi-

sać, kiedy nadejdzie moment 
uzyskania przez nich odpo-
wiednich wyników. Najwięk-
sze nasze osiągnięcia to czte-
rokrotna walka w  barażach 

o  wejście do II ligi. Nieste-
ty, nie udało się tego dokonać 
do tej pory. Aktualnie mamy 2 
drużyny. Jedna walczy w 6 li-
dze, druga walczy w  4 lidze. 
Pierwsze lata istnienia sekcji 
związane były z  klubem Gra-
nica – Bogatynia. W roku 2006 
sekcja odłączyła się i stworzyła 

własny klub pod nazwą Rac-
kets. Z  hal Doltexu przenie-
śliśmy się do hali przy ulicy 
Sportowej 8, a  aktualnie tre-
nujemy, od roku 1995, w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Bogaty-
ni. Przez te wszystkie lata dru-
żyna nasza walczyła w  III li-
dze, lecz ostatnio spadliśmy do 
ligi V, a  następnie awansowa-
liśmy do IV. Ponieważ do klu-
bu przybyło wielu nowych za-
wodników, zgłosiliśmy drugą 
drużynę do rozgrywek VI ligi. 
Wszelkie aktualne informa-
cje można znaleźć na naszej 
stronie www.smecz-rackets.pl 
. Poniżej przedstawiamy syl-
wetki naszych najlepszych za-
wodników:

W ciągu wielu lat działalności 
klub prowadził też Młodzieżo-
wą Ligę Tenisa Stołowego, któ-
ra przeznaczona była dla dzie-
ci i młodzieży z naszej gminy.

Stanisław Nowak – Prezes Klubu, czoło-
wy zawodnik najlepiej punktujący - w naszym 
klubie. Wieloletnie doświadczenie przy sto-
łach II i III ligowych. Słynie z doskonałej tak-
tyki i wspaniałej techniki gry. Gra ‘fair-play”, 
dla niego tenis stołowy to prawdziwa przyjem-
ność i zabawa. Wzór do naśladowania dla na-
szej klubowej młodzieży.

Dariusz Koziej – od wielu lat czołowy za-
wodnik naszego klubu. Wieloletnie doświad-
czenie przy stołach III ligowych. Doskonała 
taktyka gry. Świetne czucie piłki oraz groź-
na gra kontratakiem – to jego główne zalety.

Artur Baran – od wielu lat czołowy zawod-
nik naszego klubu. Wieloletnie doświadcze-
nie przy stołach III ligowych. Wspaniale ata-
kujący gracz. W trudnych momentach potra-
fi pozbawić przeciwnika złudzeń. Bardzo dy-
namiczny zawodnik.

Grzegorz Sylwestrzak – od wielu lat czoło-
wy zawodnik naszego klubu. Wieloletnie do-
świadczenie przy stołach III ligowych. Przy 
stole nie uznaje kompromisów. Liczba jego 
akcji zakończonych zabójczym topem jest 
chyba miliardowa . Świetna praca nóg. 
Doskonała technika i taktyka gry.

Wiesław Paszkiewicz – od wielu lat czoło-
wy zawodnik naszego klubu. Wieloletnie do-
świadczenie przy stołach IV i V ligi. Bardzo 
dobrze atakujący zawodnik. Potrafi zasko-
czyć niejednego starego „wyjadacza” w lidze.

Krzysztof Filar – w naszym Klubie od je-
sieni 2011 roku. Bardzo cenny nabytek na-
szego klubu. Zawodnik z bardzo dużym do-
świadczeniem ligowym. Odważna gra, do-
bry atak z dwóch stron, mocna psychika - to 
jego atuty.

Jakub Mrozek – debiut w  lidze jesienią 
2011 r. Utalentowany gracz, który regularnie 
pracuje nad poprawą swoich i tak już nie ma-
łych umiejętności. Swoimi rotacjami potrafi 
zaskoczyć nie jednego doświadczonego gra-
cza. Ostro puka do drzwi I-szej drużyny.

Dariusz Olechnik – debiut w  lidze jesienią 
2011 r. Pomimo niemłodego już wieku poczy-
nił bardzo duże postępy w  grze. Regularnie 
pracuje nad poprawą swojej techniki. Potra-
fi wygrać z zawodnikiem o klasę lepszym, by 
za tydzień męczyć się z potencjalnie słabszym 
graczem. Gdy nabierze doświadczenia ligowe-
go na pewno sprawi niejedną sensację w lidze.

Dawid Patrzałek – (junior)- pomimo młodego wieku posia-
da już spory bagaż doświadczeń ligowych. Odważna gra, bar-
dzo ładna technika gry. W niedalekiej przyszłości ma szansę 
zostać czołowym zawodnikiem naszego klubu.

Jakub Nowak – (junior)- zawodnik za sporym doświadcze-
niem ligowym. Regularnie pracuje na treningach. Ładnie ata-
kujący zawodnik – bardzo „niewygodny” dla wielu przeciwni-
ków. Zbieżność nazwisk z Prezesem klubu nie jest przypadko-
wa. W niedalekiej przyszłości pokaże wujkowi, kto rządzi przy 
stole .

Pozostali zawodnicy sezonu 2011/2012 to: Dariusz Podgórski, 
Magdalena Kamińska, Krzysztof Burbo, Marcin Nowak, An-
drzej Trocz, Ewelina Olechnik.

Historia tenisa 
stołowego w Bogatyni

Przed meczem w VI lidze z Sulikowem

Po lewej nasi: (III liga): K.Orpel, T.Andrzejewski, 
W.Kosal, M.Marańda a po prawej goście z Ślęży Wiry

Przed meczem z Bobrami Jelenia Góra w IV lidze

Przed meczem w IV lidze z Proszową, po prawej stronie nasi
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Roksana Kamińska
1 grudnia 2011

Hanna Zaremba
4 grudnia 2011

Kuba Manaj
5 grudnia 2011

Shanel Kołodziej
6 grudnia 2011

Szymon Rogowski
13 grudnia 2011

Marcel Adam Puchala
24 grudnia 2011

Nikola Gwóźdź
27 grudnia 2011

Piotr Daraż
29 grudnia 2011

Hubert Muzyk
30 grudnia 2011

Amelia Peremicka
31 grudnia 2011

Dagmara i Krystian Pączek
13 grudnia 2011

Wojciech Lipiński
13 grudnia 2011

Krystian Jędrzejczak
15 grudnia 2011

Karolina Gerber
16 grudnia 2011

Nasze 
maleństwa

Kontynuujemy cykl prezentowania maleństw, które przyszły na świat w oddziale położni-
czym naszego szpitala. Przedstawiamy dzieci urodzone w grudniu 2011 roku.

Paulina Gralak
1 grudnia 2011

Zaczątkiem ruchu AA (Anonimowych Alkoholików) było spotkanie 
w 1935r. w miejscowości Akron w USA dwóch osób, które nie mogły 
poradzić sobie z piciem. Byli to makler giełdowy Bil W. i chirurg Bob 
S. Okazało się, że przy bezsilności ówczesnej terapii odwykowej, lu-
dzie, którzy chcą przestać pić, mogą doskonale pomóc sobie wza-
jemnie.

Ta formuła znalazła szybko na-
śladowców, a  dziś – w  ponad 
70 lat później – liczbę „AA-
-owców” na całym świecie sza-
cuje się na ok. 2 mln. W Polsce 
rozwój tego ruchu przez wie-
le lat był hamowany z  przy-
czyn zdecydowanie pozame-
rytorycznych. Pierwsze grupy 
AA powstały u  nas w  połowie 
lat 70-tych w Poznaniu, jednak 
naprawdę znaczący rozwój da-
tuje się od lat 80-tych – obecnie 
na terenie całego kraju dzia-
ła około 1 800 takich grup. Fi-
larami, o które opiera się ruch 
AA, są: 12 kroków określają-
cych drogę powrotu do trzeź-
wego życia, oraz 12 tradycji 
określających zadania grupy. 
Jeśli chodzi o przyjęcie do AA 
nie obowiązują tu w  zasadzie 
żadne formalności – każdy, kto 
ma problem z  piciem i  szuka 

pomocy, może przyjść na mi-
ting, czyli spotkanie członków 
grupy. Zebrania takie odbywa-
ją się regularnie, najczęściej są 
to tzw. mitingi zamknięte, do-
stępne wyłącznie dla alkoho-
lików. Wiele grup organizu-
je również co jakiś czas ( czę-
sto co miesiąc ) mitingi otwar-
te, w  których mogą uczestni-
czyć członkowie rodzin osób 
uzależnionych, ich przyjaciele 
i inni ludzie, zainteresowani tą 
ideą. Większość spotkań roz-
poczyna się od odczytania pre-
ambuły, która brzmi:

„Anonimowi Alkoholicy są 
wspólnotą mężczyzn i  kobiet, 
którzy dzielą się nawzajem do-
świadczeniem, siłą i  nadzie-
ją, aby rozwiązać swój wspól-
ny problem i  innym pomagać 
w  wyzdrowieniu z  alkoholi-
zmu”.

 Jedynym warunkiem uczest-
nictwa jest chęć zaprzestania 
picia. Nie ma w  AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy sa-
mowystarczalni poprzez wła-
sne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związa-
na z  żadną sektą, wyznaniem, 
partią, organizacją lub insty-
tucją, nie angażuje się w żadne 
publiczne polemiki, nie zajmu-
je stanowiska w  jakichkolwiek 
sporach.

Naszym najważniejszym ce-
lem jest pozostawać trzeźwym 
i pomagać innym alkoholikom 
w osiągnięciu trzeźwości.

Dalej prowadzący pyta o  pro-
blemy członków grupy, który-
mi chcieliby się podzielić z  in-
nymi. Jeśli nikt nie zgłosi pro-
blemu, wówczas grupa wybie-
ra temat. Wypowiedzi muszą 
dotyczyć własnych doświad-
czeń, nie mówi się o  innych, 
nie uogólnia, nie teoretyzuje. 
Na podobnych zasadach opie-
ra się działalność dla członków 
rodzin alkoholików ( dla doro-

słych – Al.-Anon oraz dla dzie-
ci i młodzieży – Al.-Ateen ).

Warto podkreślić różnice mie-
dzy ruchem AA, a  terapią od-
wykową. AA jest ruchem sa-
mopomocowym, zaś w  lecze-
niu odwykowym wykorzystuje 
się pracę terapeutów posługu-
jących się specyficznymi meto-
dami terapeutycznymi. W  po-
czątkowym okresie istnienia 
ruchu dochodziło do animozji 

między członkami AA a  ludź-
mi zajmującymi się profesjo-
nalnie leczeniem alkoholizmu. 
Na szczęście, w  dużej mierze 
to już historia. Obecnie tera-
pia uzależnień chętnie czerpie 
z bogatego doświadczenia AA, 
również wielu „ AA-owców” 
dostrzega potrzebę poddania 
się profesjonalnej terapii uza-
leżnień.

Grzegorz Hryszkiewicz

Co to jest AA?
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Odszedł do Pana

ks. Zenon Kowalski
16 stycznia 2012 zmarł nagle w  wieku 53 lat 
ksiądz Zenon Kowalski – Kanonik Gremialny 
Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej Kolegiaty 
Aniołów Stróżów i Matki Bożej Bolesnej, Dziekan 
Dekanatu Świebodzice.
Bogatynianie pamiętają go za-
pewne jako wikariusza parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Służbę kapłańską w Bo-
gatyni pełnił w  latach 1989-
1993. Przybył do naszego mia-
sta z  Lubina, cieszył się już 
wówczas pięcioletnim stażem 
w  kapłaństwie. W  bogatyń-
skiej parafii trafił pod skrzy-
dła śp. ks. Kazimierza Adam-
czuka - mądrego i wymagają-
cego kapłana. Pamiętamy ks. 
Zenona jako radosnego i szla-
chetnego człowieka. Chrzcił 
i  katechizował nasze dzieci, 
błogosławił małżeństwa, że-
gnał bliskich. Do dziś mile 
wspomina go pokolenie trzy-
dziestolatków, których przed 
laty ks. Zenon przygotowywał 
do I Komunii Świętej. Pewnie 
pamiętają go też członkowie 
dziecięcej scholi, którą ks. Ze-
non tu założył.

Żywo angażował się w  życie 
lokalnej wspólnoty. Gorli-

wą służbę Bogu i ludziom do-
strzegał i doceniał biskup. Nie 
miał wątpliwości, że to wła-
śnie ten ksiądz podoła trud-
nemu zadaniu utworzenia 
nowej parafii i  budowy świą-
tyni. Ksiądz Zenon z  poko-
rą przyjął decyzję Księdza Bi-
skupa i  w  1995 r. stał się ad-
ministratorem Parafii pw. św. 
Brata Alberta w  Świebodzi-
cach. Dzięki swojej życzliwo-
ści i  otwartości szybko zjed-
nał sobie parafian. Swoją pra-
cę duszpasterską rozpoczął 
od budowania lokalnej wspól-
noty – silnej, zjednoczonej, 
opartej na solidnym funda-
mencie, na Chrystusie.

Wyniesione z  Bogatyni do-
świadczenie zaowocowa-
ło w  nowym miejscu. Wier-
ni skupieni wokół ks. Zeno-
na rozwijali się duchowo – 
w  Wielkim Poście przeży-
li Misterium Męki Pańskiej, 
Drogę Krzyżową ulicami pa-

rafii, potem miasta, uczestni-
czyli w misjach, śpiewali w pa-
rafialnym chórze. Pomimo 
licznych obowiązków ks. Ze-
non nadal z wielką pasją kate-
chizował najmłodszych, pra-
gnął by szczególnie głęboko 
przeżyły rekolekcje, na które 
zapraszał znakomitych księ-
ży, m.in. wielkiego przyjacie-
la dzieci i  opiekuna Podwór-
kowych Kół Różańcowych Ks. 
Bp. Antoniego Długosza.

W parafii powstało dużo grup 
modlitewnych i  wspólnot 
wpierających pracę Ks. Pro-
boszcza.

Wiązała je z nim wielka przy-
jaźń. Ksiądz Zenon pielęgno-
wał w  swojej parafii ducho-
wość jej patrona - Św. Bra-
ta Alberta. Nigdy nie żałował 
czasu na spotkania z bezdom-
nymi, organizował dla nich 
wigilie i śniadania wielkanoc-
ne.

Przedwczesny zgon księdza 
Zenona zaskoczył jego para-
fian. Rano zdążył jeszcze za-
wieźć do kurii listę z głosami 
protestu przeciwko dyskry-
minacji Telewizji TRWAM, 
gdyż głęboko nie zgadzał się 

z  krzywdzącą decyzją Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewi-
zji.

Odszedł święty kapłan, który 
wiernie służył Panu Bogu i lu-
dziom.

Dowodem wiernej i  owocnej 
służby kapłańskiej były poru-
szające świadectwa osób bio-
rących udział w  uroczysto-
ściach pogrzebowych. Para-
fianie żegnali swego probosz-
cza wyraźnie wzruszeni.

Dziękujemy Ci Księże Zeno-
nie, że byłeś z nami, dziękuje-
my Ci za wychowanie naszych 
dzieci i  młodzieży, za to że 
nam błogosławiłeś i  dawałeś 
żywe świadectwo wiary.

Widzieliśmy Cię modlące-
go się długo przed i  po mszy 
świętej. Ale widzieliśmy Cię 
także w gumowcach na budo-
wie, z kosiarką w rękach.

Widzieliśmy Cię zagniewa-
nego, gdy coś się marnowało, 
a  choć sam niewiele miałeś, 
dzieliłeś się z  nami wszyst-
kim.

Burmistrz miasta wyznał, 
że dziś Słowo Boże jest żywe 
i w sposób szczególny przema-

wia do niego, że ziarno jeśli 
nie obumrze nie wyda owocu. 
Dlatego musiałeś odejść, gdy 
Twoja praca wydała owoce.

Biskup diecezji świdnickiej – 
Ignacy Dec, główny celebrans 
mszy żałobnej, podkreślał jak 
bardzo cenił Ks. Zenona. Do-
ceniał trud, ale też dostrzegał 
wielkie przemęczenie. Propo-
nował księdzu Zenonowi od-
wołanie z  powierzonych obo-
wiązków, ten jednak prosił 
o  pozostawienie go w  parafii, 
gdyż bardzo pragnął dokoń-
czyć budowę kościoła, przy 
którym, zgodnie z wolą zmar-
łego, spoczął.

Spalił się jak żertwa ofiarna. 
Był wielkim szczęściem i bło-
gosławieństwem dla świebo-
dzickiej parafii. I my dziękuj-
my Panu Bogu za czas pra-
cy księdza Zenona w  naszym 
mieście.

Ufamy, że będzie za nami 
wstawiał się u Pana Boga.

Msza Święta za duszę świętej 
pamięci Ks. Kanonika Zeno-
na Kowalskiego będzie spra-
wowana w  kościele Niepoka-
lanego Poczęcia NMP 5 lutego 
2012 o godzinie 12.00

19 stycznia mszą świętą w  Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Bogatyni rozpoczęło się tradycyjne już spotkanie osób niepełno-
sprawnych zorganizowane przez Emilię Kurzątkowską, przewod-
niczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom Koło Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bogatyni.

W spotkaniu uczestniczyło po-
nad 130 osób, którzy łamiąc się 
tradycyjnym opłatkiem, skła-

dali sobie nawzajem najlepsze 
i  najszczersze życzenia. Do-
pełnieniem życzeń były słowa 

skierowane do zebranych przez 
księdza biskupa Marka Men-
dyka oraz burmistrza Andrze-
ja Grzmielewicza, którzy pod-
kreślali, jak ważne są tego ty-
pu spotkania oraz jak ważna 
jest wszelka działalność, dzię-
ki której udzielane jest wspar-
cie rodzinom z dzieckiem nie-
pełnosprawnym, działanie na 
rzecz poprawy jakości życia 
osób niepełnosprawnych oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu.

Odświętny charakter spotka-
nia, miła atmosfera, przygoto-
wany poczęstunek oraz występ 
podopiecznych z Domu Pomo-
cy Społecznej „Jędrek” w Opol-
nie Zdroju stworzyły niepowta-
rzalny nastrój, a wspólne śpie-
wanie kolęd pozwoliło stwo-
rzyć więź, jaka panuje podczas 
wigilii przy rodzinnym stole.

Niepowtarzalny nastrój, wspólne śpiewanie kolęd...

Spotkanie opłatkowe 
z niepełnosprawnymi
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Kontynuując tradycję ostatniego dwudziestolecia już po raz XVIII 
mieliśmy przyjemność być organizatorem konkursu „Kolęda 2012”. 
Jest on poświęcony ochronie dawnych zwyczajów i obrzędów, któ-
re zachowały się w naszym regionie na pograniczu Dolnego Śląska 
i Łużyc, a które do dnia dzisiejszego kultywowane są przez potom-
ków osiedleńców z czasów po II wojnie światowej.

W  bogatyńskim spotkaniu tra-
dycyjnie uczestniczyła kilkuset-
osobowa grupa wykonawców 
i  widzów zainteresowanych bo-
gactwem kultury lokalnej.

Tegoroczny Przegląd Zespo-
łów Kolędniczych i Śpiewaczych 
„Kolęda 2012” miał miejsce 28 
stycznia br. o godz. 11.00 w Mul-
tifunkcjonalnym Centrum Trój-
styku w Markocicach. Szczegól-
nej wartości powyższej imprezie 
nadała obecność Zastępcy Dy-
rektora Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa w  Warszawie Bar-
tosza Skaldowskiego i  oczywi-
ście Zastępcy Burmistrza ds. Po-
lityki Regionalnej Miasta i Gmi-
ny Bogatynia Jerzego Stachyry.

Oprócz konkursowych prezen-
tacji zespołowych zorganizowa-
liśmy również seminarium te-
matyczne „Tradycje kultury na-
rodowym skarbem” poświęcone 
potrzebie ochrony tradycji. Ad-
resatami seminarium byli przed-
stawiciele władz samorządo-
wych i kierownicy zespołów lu-
dowych z naszego regionu, a tak-
że pedagodzy oraz działacze kul-
tury. Seminarium prowadzili: 
Henryk Dumin, Narodowy In-
stytut Dziedzictwa, Warszawa - 
„Symbolika Święta Godów” oraz 
dr Katarzyna Smyk, Instytut 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
M.Skłodowskiej-Curie, Lublin - 
„Choinka w kulturze polskiej”

Uczestnicy Konkursu przedsta-
wili bogactwo i  różnorodność 
form zwyczajów i  obrzędów 
okresu Świąt Bożego Narodzenia 
oraz czasu zapustów, czyli kar-
nawału. Wyjątkowo gorąco po-
witali kapele, dzięki którym im-

preza ta nabrała szczególnej bar-
wy, tradycyjnego uroku i ciepła.

Konkursowe prezentacje potraw 
wigilijnych i  zapustnych, wido-
wisk kolędniczych i  obrzędo-
wych, pieśni kolędowych i pasto-
rałek, a także zwyczajowych ora-
cji z życzeniami wzbogacone zo-
stały o  nową kategorię – trady-
cyjnego zdobienia choinek.

Podczas tegorocznego spotkania 
uczestnicy prezentowali się, a za-
razem biesiadowali na jednej sa-
li, co pozwoliło stworzyć niepo-
wtarzalną atmosferę oddając du-
cha spotkania.

Zwieńczeniem konkursowych 
zmagań był gościnny występ ro-
dzinnej kapeli, a zarazem zespo-
łu „JANICKI” z  Czarnego Bo-
ru, który od 2003 roku kulty-
wuje tradycje ojców swoich, gó-
rali podhalańskich, prezentu-
jąc  zwyczaje ludowe i  muzykę 
w  ich tradycyjnej formie. Mieli-
śmy przyjemność zobaczyć oraz 
usłyszeć brzmienie tradycyj-
nych basów góralskich i  skrzy-
piec, a  także trombitów podha-
lańskich i fujarek. W Przeglądzie 
Zespołów Kolędniczych i  Śpie-
waczych wzięło udział trzyna-
ście zespołów, a wśród nich nasi 
czescy i niemieccy goście:
1. Hartau Kreative
2. Frauen-Euro-Zentrum Zit-

tau e.V.
3. dfb - Regionalverband Sach-

sen Ost e.V. Frauen – und Fa-
milienzentrum Zittau

4. Landfrauenkreisverein Gör-
litz e.V.

5. Regionální Organizace Zdra-
votně Postižených Liberec Se-
ver

Zespoły biorące udział w części 
konkursowej:
1. „Gościszowianie” z  Gości-

szowa
2. „Działoszynianki” z  Działo-

szyn
3. „Rozmaryn” z Markocic
4. „Bogdanki” z Mirska
5. „Żeliszowianki” z Żeliszowa
6. „Jarzębina” z Zawidowa
7. „Waliszowianie” z Waliszowa
8. „Lasowianie” z Pieńska
9. „Żarki” z Żarek Średnich,
łącznie około 250 osób.

Jury w  składzie: etnolog: Hen-
ryk Dumin - Przewodniczący 
Jury, etnolog: Katarzyna Smyk 
- Członek Jury, etnolog: Ignacy 
Dumin – Sekretarz Jury, zgod-
nie z  regulaminem niniejszego 
Przeglądu wyłoniło laureatów 
nagród finansowych oraz rze-
czowych. Główną nagrodę w ka-
tegorii „Potrawy wigilijne i  za-
pustne” otrzymało Koło Gospo-
dyń Wiejskich z  Działoszyna, 
zaś I  nagrodę Zespół „Rozma-
ryn” z  Markocic. Ponadto Ze-
spół „Rozmaryn” zdobył II na-
grodę za prezentacje sceniczne, 
a Zespół „Działoszynianki” wy-
różnienie za przygotowanie wi-
dowiska Herodowego.

Ponadto widowisko „Pośnik” 
w  wykonaniu Zespołu „Gości-
szowianie” z Gościszowa zdoby-
ło główną nagrodę i wytypowa-

ne zostało do reprezentowania 
Dolnego Śląska podczas tego-
rocznego Międzywojewódzkie-
go Sejmiku Teatrów Wiejskich 
w Bukowinie Tatrzańskiej.

Indywidualne nagrody rzeczowe 
przyznane zostały autorom po-
traw, zwyczajowych oracji, od-
twórcom ról w widowiskach he-
rodowych i kolędniczych, a tak-
że zespołom, które zaprezento-
wały najpiękniejsze, tradycyjnie 
ozdobione choinki. Nagrodami 
finansowymi nagrodzone zo-
stały zespoły będące laureata-
mi zmagań w kategorii „potrawy 
wigilijne i zapustne” i „prezenta-
cje sceniczne”. Ponadto uczestni-
cy i  laureaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Szczególną uwa-
gę zwrócono na wierność prze-
kazu, wzajemne przenikanie się 
kultur i jego dopuszczalne grani-
ce. Prezentacje omówione zosta-
ły również pod kątem walorów 
artystycznych. Współorganiza-
torem oraz prowadzącą konkur-
sowe zmagania była Pani Joanna 
Dumin. Warto również podkre-
ślić, iż Bogatyński konkurs za-
chowuje swoją wartościową for-

mułę dzięki wsparciu i  zrozu-
mieniu jego idei ze strony Władz 
Samorządowych naszego Mia-
sta i  Gminy Bogatynia. Składa-
my zatem serdeczne podzięko-
wania Burmistrzowi MiG Boga-
tynia Andrzejowi Grzmielewi-
czowi za finansowe wsparcie or-
ganizacji „Kolędy” oraz objęcie 
nad nią Honorowego Patronatu. 
To dzięki Pana pomocy możemy 
uchronić samą imprezę, a  zara-
zem ocalić ludowe tradycje w re-
gionie. Dziękujemy również Ko-
łu Gospodyń Wiejskich w Mar-
kowicach z  Panią Teresą Cisek 
na czele za ciepłą i przyjazną at-
mosferę, zaangażowanie w przy-
gotowanie i  realizację spotka-
nia oraz staropolską gościnność 
i wspaniałą zabawę podczas tego 
szczególnego niemalże rodzin-
nego spotkania.

Patronat medialny nad imprezą 
przejęło ArtRadio oraz TV Bo-
gatynia.

Nie zatracajmy swych korzeni 
pielęgnując to, co najcenniejsze, 
to, co inne, odrębne.

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych

Kolęda 2012

Zespół ludowy „Działoszynianki”.

Jury podczas oceny konkursu na 
tradycyjnie ozdobioną choinkę.

Zespół ludowy „Rozmaryn”.

Prezentacja stołów 
wigilyjnych.
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„Sałatka karnawałowa”

Barwne i kolorowe przyjęcia to 
nieodzowna część karnawału. 
Na takich spotkaniach nie mo-
że zabraknąć pysznych i  pro-
stych w przygotowaniu sałatek. 
Dlatego też pani Ewa Grodziń-
ska z Bogatyni proponuje pysz-
ną „Sałatkę karnawałową”.

Przygotowanie:
Marchewki, pietruszki, se-
ler, ziemniaki wyszoruj, obierz 
i  ugotuj w  osolonej wodzie. 
Ostudź. Por, jabłka, paprykę 
umyj, oczyść, osusz. Cebulę 
i jajka obierz, kukurydzę i kor-
niszony odsącz. Część warzyw 
i  pół jajka pozostaw do deko-
racji, resztę drobno posiekaj. 
Włóż do salaterki, dodaj kuku-

rydzę, wymieszaj. Majonez po-
łącz z  solą i pieprzem do sma-
ku. Dodaj do sałatki, delikatnie 
przemieszaj ze sobą wszystkie 
składniki. Udekoruj jajkiem 
i pozostawionymi warzywami, 
posyp rzeżuchą. Smacznego!

Składniki: 5 mar-
chewek, 2 pietruszki, 1 se-
ler, 2  ziemniaki, sól, 1 por, 
2 jabłka, 1 czerwona papry-
ka, 1 czerwona cebula, 6 ja-
jek ugotowanych na twardo, 
1 puszka kukurydzy, 3 korni-
szony, majonez, pieprz, rze-
żucha.

Jeśli znacie Państwo cieka-
wy przepis, którym chcieli-
byście się podzielić, napisz-
cie do nas: bok@bok.art.pl

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

Premiera!

„Big Love”
„Big Love”, to romantycz-
na opowieść o  wielkiej miło-
ści. Historia pary zakochanych, 
rozgrywająca się na przestrze-
ni kilku lat. Emilka ma 16 lat, 
kiedy poznaje Maćka, starszego 
od niej o kilka lat. To jej pierw-
szy chłopak, który nie tylko 
wprowadza ją w świat namięt-
ności i  buntu wobec konser-
watywnych zasad, ale stanowi 
dla niej – wychowywanej tylko 
przez matkę – figurę ojca. Pod 
jego wpływem wyprowadza 
się z domu, zamieszkuje z uko-
chanym. Początkowo wszyst-
ko wydaje się idealne – to mi-
łość na całe życie. Ale z czasem 
dziewczyna dojrzewa, emancy-
puje się, dostrzega świat, który 
na jakiś czas przysłonił jej Ma-
ciek, zostaje piosenkarką, co 
zawsze było jej marzeniem. To 
z kolei oddala ją od Maćka...

Data:. 10-14 lutego, 
godz. 17.00 i 19.30
produkcja: Polska
gatunek: Romans, thriller
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

Premiera!

„Róża”
Lato 1945 roku, tuż po zakoń-
czeniu drugiej wojny świato-
wej. Tadeusz, polski żołnierz, 
któremu wojna zabrała wszyst-
ko i  niczego nie oszczędzi-
ła, dociera na Mazury, na zie-
mie, które przed wojną nale-
żały do Niemiec, a  po wojnie 
zostały przyznane Polsce. Od-
najduje wdowę po niemieckim 
żołnierzu, którego śmierci był 
świadkiem. Mieszkająca sama 
w  dużym gospodarstwie Róża 
przyjmuje Tadeusza chłodno, 
pozwala przenocować. Tade-
usz odwdzięcza się za gościnę 
pomocą w  obejściu. Stopnio-
wo Tadeusz poznaje przyczy-
ny jej samotności... Na tle kra-
jobrazu wyniszczonego przez 
wojnę, gdzie nadzieja stała się 
narzędziem propagandy, mię-
dzy dwojgiem ludzi z odległych 
światów rodzi się miłość... nie-
możliwa?

Data:. 3-7 lutego, 
godz. 17.00 i 19.30
produkcja: Polska
gatunek: Dramat
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

Ramówka
104.8 FMradio Bogatynia

Bogatynia od kuchni
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800 1400 Dobre przedpołudnie - Marta Justyńska i Ewelina Puła
1400 1500 Muzyczny Mix
1500 1800 Popołudnie z ArtRadiem - Marcin Woroniecki
1800 1900 Wehikuł czasu - Jarek Żelazo
1900 2000 Popołudnie z ArtRadiem - Marcin Woroniecki
2000 2100 Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi: Aldona Walczak
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800 1400 Dobre przedpołudnie: Marta Justyńska, Artur Wieczorek
1400 1700 Muzyczny Mix
1700 1900 Dub Z Wami - Grzegorz Dusza
1900 2000 Muzycznie, historycznie i okolicznie - Agnieszka Salata
2000 2100 Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
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800 1400 Dobre przedpołudnie - Marta Justyńska, Artur Wieczorek
1400 1600 Muzyczny Mix
1600 1800 Lista Przebojów ArtRadia - Sławek Legeżyński
1800 1900 Kanapka kulturalna. Spacerkiem po kulturę - Marta Justyńska
1900 2000 Moje zderzenie z muzyką - Wojtek Kulawski
2000 2100 Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
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800 1400 „Dobre przedpołudnie” - Marta Justyńska i Artur Wieczorek
1400 1700  Muzyczny Mix
1700 1800 „21 gramów” - Ewelina Puła
1800 2000 „Muzyczny Tygiel” - Przemysław Tracz
2000 2100 „Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
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800 1400 Dobre przedpołudnie: Marta Justyńska, Artur Wieczorek
1400 1700 Muzyczny Mix
1700 1900 Wolność w Muzyce: Bartłomiej Różycki
1900 2100 Weekend z ArtRadiem: Marcin Woroniecki
2000 2030 Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi: Aldona Walczak
2030 2100 Weekend z ArtRadiem: Marcin Woroniecki
2100 2300 ArtRadiowa Lista Przebojów: Sławek Legeżyński
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1000 1500 „Sobota z ArtRadiem”
1500 1800 Muzyczny Mix
1800 2000 „Wolność w Muzyce” Bartłomiej Różycki
2000 2100 „Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi” Aldona Walczak
2100 2300 „Dub z Wami” Grzegorz Dusza
2300 0000 „Rap przekaz” Tomasz Syczyk i Łukasz Fronczak
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1000 1200 „Niedziela z ArtRadiem”
1200 1300 „ArtRadio dzieciom” - Julia Stachyra
1300 1400 Muzyczny Mix
1400 1500 „21 gramów” - Ewelina Puła
1500 1800 Muzyczny Mix
1800 2000 „Muzyczny Tygiel” Przemysław Tracz
2000 2100 „Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi” Aldona Walczak
2100 2200 „Moje zderzenie z muzyką” Wojtek Kulawski
2200 2400 „Muzyka Nocą” Ania Capris

Fotozagadka
W cyklu Fotozagadka Redakcja „Bogatyni” proponuje czytel-
nikom zabawę sprawdzającą znajomość Bogatyni i  okolic. 
Wszystkich, którzy rozpoznają obiekt na zdjęciu i znają jego 
lokalizację zachęcamy do kontaktu.

Prawidłową odpowiedź należy przesłać najpóźniej do 10 stycz-
nia 2012 r., na adres: redakcja@bogatynia.pl  W nadsyłanych 
odpowiedziach prosimy o podanie imienia i nazwiska.

Poprzednia fotozagad-
ka przedstawiała witraż 
znajdujący się w budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy 
Bogatyni przy ul. Daszyń-
skiego 1.

Jako pierwsza prawidło-
wą odpowiedź przesłała 
Pani Dorota Łakota. Gra-
tulujemy i prosimy o kon-
takt mailowy z redakcją
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