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Bogatynia zajmu-
je pierwsze miejsce 
w województwie dol-
nośląskim.

Szpital Gminny w Bo-
gatyni otrzymał cer-
tyfikat „Szpital bez 
bólu” 

Wywiad z księdzem 
dyrektorem Czesła-
wem Włodarczykiem

„Szpital 
bez bólu”

Caritas  
to miłość  
miłosierna!

W dniu Zaduszek, 
w czas jesieni

odwiedzamy bliskich groby, 
zapalamy zasmuceni

małe lampki - znak żałoby. 
Światła cmentarz rozjaśniły, 

że aż łuna bije w dali, 
lecz i takie są mogiły, 

gdzie nikt lampki nie zapali. 

 (W. Broniewski, Zaduszki) 

Dni pamięci

Fot. Marcin Chudy
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Infrastruktura drogowa 

Najpilniejsze inwestycje
Po sierpniowej powodzi 
przed gminą stoją bardzo 
poważne zadania. Naj-
pilniejsze to odbudowa 
dróg gminnych i mostów 
oraz remont kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 
Według szacunkowych 
danych woda zniszczy-
ła ponad 10 kilometrów 
dróg gminnych, na sumę 
ponad 16 mln złotych.

W ramach wydatkowania 
środków promesy, w wyso-
kości 10 mln złotych, jaką 
Bogatynia otrzymała od Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, priory-
tetowymi inwestycjami dla 
gminy Bogatynia są: odbu-
dowa ciągów pieszo-jezd-
nych w miejscach uszkodzo-
nych po powodzi oraz wy-
konanie robót związanych 
z odtworzeniem zniszczo-
nych odcinków sieci wod-
nej i kanalizacji deszczowej 
wzdłuż rzeki Miedzianki.

Woda dokonała ogrom-
nych zniszczeń. Odsłonię-
te, uszkodzone rury, przy-
łącza, hydranty, przemiesz-
czone studzienki kanaliza-
cyjne, zatory w rowach od-
wadniających, zniszczone 
nawierzchnie z kostki be-

tonowej, brukowej, zerwa-
ny asfalt, wyrwy. To tylko 
niektóre ze zniszczeń, jakie 
pozostawiła po sobie sierp-
niowa powódź. Aby jak naj-
szybciej usunąć jej skutki, 
gmina musi ponieść ogrom-
ne nakłady finansowe, dlate-
go próbuje pozyskać fundu-
sze zewnętrzne ze wszyst-
kich możliwych stron.

W celu pozyskania ze-
wnętrznych źródeł finanso-
wania, gmina złożyła wnio-
sek do wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
o przyznanie dotacji w kwo-
cie 1 190 453, 67 zł na za-
danie pod nazwą „Odbudo-
wa zniszczonej powodzią 
sieci kanalizacji deszczowej 
w Bogatyni”. Ponadto w ra-
mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007-2013 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” gmina Bo-
gatynia przygotowuje wnio-
sek o dofinansowanie zada-
nia pod nazwą „Przebudo-
wa sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej na Osiedlu Piastow-
skim w Porajowie”. Całkowi-
ta wartość projektu wynosi 
7 821 301,14 zł. Kwota dofi-

nansowania to 2 318 201,00 
zł. Także w ramach Narodo-
wego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-
2011 gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Przebudowa ulic 
II Armii Wojska Polskiego, 
Daszyńskiego, Zygmuntow-
skiej, Pastwiskowej w Boga-
tyni wraz z częściową wymia-
ną uzbrojenia podziemne-
go”. Całkowita wartość pro-
jektu to kwota 6 720 000,00 
zł, a wartość dofinansowania 
to 1 787 000,00 zł.

Skutki powodzi mogłyby być 
w wielu przypadkach mniej 
dotkliwe, gdyby przestrze-
gano prawa wodnego. Do-
kumentacja odbudowy mu-
rów oporowych i koryta 
Miedzianki była gotowa od 
trzech lat. Ostatni przepro-
wadzony remont miał miej-
sce w 1916 roku. Od tego 
czasu mury nie były remon-
towane, nie było też rozbu-
dowy. Władze Bogatyni już 
dawno zwróciły się do Urzę-
du Marszałkowskiego we 
Wrocławiu, który jest za-
rządcą rzeki, o renowację, 
przebudowę samego koryta 
i murów oporowych. Osta-
tecznie podpisane zosta-
ło porozumienie, w którym 

marszałek zobowiązał się 
do wykonania dokumenta-
cji odbudowy murów oporo-
wych i koryta rzeki. z uwa-
gi na to, że Miedzianka zo-
stała zakwalifikowana jako 
ciek nieistotny dla rolnictwa, 
koszt dokumentacji, w wy-
sokości 300 tysięcy zł, po-
kryła gmina Bogatynia. Pro-
ces przygotowania doku-
mentacji trwał dwa lata. Te-
raz, kiedy zniszczeniu uległy 
mury oporowe i cała infra-
struktura projekt jest już 
nieaktualny. 

Wszelkie działania, jakie słu-
żą odbudowie infrastruktury 
drogowej w naszej gminie, 
podejmowane są w uzgod-
nieniu z wieloma służba-
mi. Bez koordynacji dzia-
łań odbudowa dróg w na-
szej gminie nie jest możli-
wa. Aby rozpocząć remont 
dróg, w pierwszej kolejności 
musi być uregulowana rze-
ka Miedzianka. Za stan za-
bezpieczeń i remonty naszej 
rzeki odpowiada Dolnoślą-
ski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych we Wrocła-
wiu, oddział we Lwówku 
Śląskim, który przejął Mie-
dziankę w 2004 roku. Obec-
nie, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi pomiędzy gminą 
a DZMiUW, rozpoczęto pra-
ce związane z udrożnieniem 
koryta cieku. Prace te po-
zwolą na odkrycie pozosta-
łych fragmentów konstrukcji 
murów oporowych, co z ko-

lei pozwoli bliżej ocenić ich 
stan techniczny, stabilność 
fundamentów oraz możli-
wość ich wykorzystania jako 
elementów przyszłych kon-
strukcji. Odbudowa znisz-
czonych murów oporowych 
będzie realizowana etapowo 
z uwagi na ogromny wymiar 
finansowy także z udziałem 
gminy. w ramach podjętych 
przez DZMiUW działań roz-
poczęto już procedurę wy-
boru wykonawcy dla doce-
lowej, kompleksowej odbu-
dowy koryta cieku. Zgod-
nie z ustaleniami władz gmi-
ny DZMiUW podjął również 
działania w kierunku wyboru 
wykonawcy dla działań do-
raźnych, tj. odbudowy tych 
odcinków murów oporo-
wych, które miasto wskazu-
je jako najpilniejsze w kon-
tekście prowadzonych ro-
bót związanych z odbudo-
wą infrastruktury miejskiej. 
w tym celu w trybie natych-
miastowym opracowane zo-
stały przedmiary, rysunki 
i kosztorys. Wstępny koszt 
tych prac wynosi około 3 
mln zł dla odcinków murów 
liczących w sumie 271 mb. 
Kwota ta nie tylko ukazuje, 
jak ogromne są zniszczenia, 
ale przede wszystkim nakła-
da również obowiązek prze-
strzegania odpowiednich, 
przewidzianych prawem, 
procedur na każdym etapie 
postępowania.



3

Fo
t. 

U
M
iG

 B
og

at
yn

ia

F
o

t.
 U

M
iG

 B
o

g
a

ty
n

ia

Fo
t. 

U
M
iG

 B
og

at
yn

ia

Ponad dwa miesiące po 
powodzi mieszkańcy Bo-
gatyni nadal usuwają jej 
skutki. 7 sierpnia woda 
w ciągu kilkunastu mi-
nut zalała znaczną część 
miasta. Zniszczonych zo-
stało 16 mostów i 15 kła-
dek. Szacunkowa war-
tość strat na obiektach 
mostowych to ponad 16 
mln złotych. 

Władze Bogatyni uporały się 
z najpilniejszymi problema-
mi. Skończyło się uprząta-
nie miasta. Straty po powo-
dzi są ogromne. Władze sa-
morządowe, mimo ogrom-
nej determinacji i zapału, 
nie dałyby sobie same ra-
dy z przywróceniem infra-
struktury komunalnej. „Wy-
konanie remontów jest nie-
zbędne z uwagi na koniecz-
ność przywrócenia funkcjo-
nalności w naszej gminie. 
Już kilka dni po powodzi 
rozpoczęliśmy szacowanie 
strat, a niespełna dwa ty-
godnie później wystosowa-
liśmy wniosek do Wojewody 
Dolnośląskiego o zabezpie-
czenie w budżecie państwa 
środków finansowych na re-
alizację zadań naprawczych” 
– mówi burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz. 

W następstwie działań pod-
jętych przez burmistrza, jak 
również dzięki doskonałej 
współpracy z Dolnośląskim 
Urzędem Wojewódzkim Bo-
gatynia otrzymała, decy-
zją Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
najwyższą, bo aż 10 milio-
nową promesę na rozpoczę-
cie prac związanych z odbu-
dową infrastruktury komu-
nalnej. Dzięki temu już nie-
bawem ruszą pierwsze pra-
ce związane z odbudową 
miasta. w piątek 8 paździer-
nika 2010 roku ogłoszono 
przetarg nieograniczony na 
roboty budowlane dla zada-
nia o nazwie: „Realizacja 
zadania w systemie za-
projektuj i wybuduj, po-
legającego na komplek-
sowej odbudowie obiek-
tów mostowych wraz 
z włączeniem do istnie-

jącej infrastruktury ko-
munikacyjnej w mieście 
Bogatynia w ramach li-
kwidacji skutków po-
wodzi”. Termin składania 
ofert upływa 25 październi-
ka br. Po tym terminie po-
znamy wykonawcę w/w za-
dania. w pierwszej kolejno-
ści, czyli do 10 grudnia 2010 
roku ma zostać odbudowa-
nych 11 przepraw zniszczo-
nych przez powódź. Należą 
do nich: most drogowy przy 
ulicy Turowskiej 31 z dojaz-
dem do ulic Spółdzielczej 
i Nadbrzeżnej, most dro-
gowy przy ulicy Bojowni-
ków o Wolność i Demokra-
cję, most drogowy przy uli-
cy Dworcowej, most drogo-
wy przy ulicy Kościuszki 67 
i Głównej 132, most drogo-
wy przy ul. Kościuszki (przy 
ul. Matejki), most drogowy 
przy ulicy Głównej (dojazd 
do ul. Leśnej), most drogo-
wy przy zjeździe do ul. Nad-
rzecznej 31, przy ul. Głów-
nej 32, most drogowy przy 
zjeździe do posesji ul. Głów-
nej 38 w rejonie posesji ul. 
Główna 40 i 50, most dro-
gowy dojazd do posesji ul. 
Główna 50, most drogowy 
przy ul. Głównej 53 dojazd 
do posesji ul. Główna 50 
abc, 52 i 54 oraz most dro-
gowy przy ul. Głównej 62.

Realizacja inwestycji będzie 
odbywać się w oparciu o za-
pisy ustawy z dnia 24 czerw-
ca 2010 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych 
z usuwaniem skutków po-
wodzi z 2010 roku. Wszyst-
kie obiekty muszą nawiązy-
wać i wpisywać się w archi-
tekturę otoczenia oraz uzy-
skać pozytywną opinię Kon-
serwatora Zabytków. Nowe 
i wyremontowane mosty 
i kładki mają w miarę moż-
liwości zapewnić dwukierun-
kowy ruch pojazdów oraz 
ruch pieszych i rowerzy-
stów. Na wszystkich obiek-
tach zostanie zastosowana 
iluminacja nawiązująca do 
historii i architektury mia-
sta. Wszystkie obiekty mu-
szą uwzględniać uwarunko-
wania wynikające z ochrony 
przeciwpowodziowej. 

Nowe mosty do końca roku 

Odbudowa mostów

Most przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację.

Most przy ul. Kościuszki.
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W czasie powodzi gmina 
Bogatynia poniosła do-
tkliwe straty. Zniszcze-
niu uległy także budyn-
ki mieszkalne. Bez dachu 
nad głową znalazło się 
wielu mieszkańców na-

szej gminy. Dlatego wła-
dze samorządowe podję-
ły natychmiastowe dzia-
łania, aby pomóc w za-
kwaterowaniu poszkodo-
wanych.

Niemalże od pierwszych dni 
po powodzi trwają prace re-
montowo-adaptacyjne byłe-
go Gimnazjum nr 2, na ce-
le czasowego zakwaterowa-
nia mieszkańców z terenów 
objętych klęską żywioło-
wą. Prace remontowo-adap-
tacyjne trwają w budyn-
ku przy ulicy Polnej 7 oraz 
w budynku przy ulicy Da-
szyńskiego 53. 

Pełna nazwa zadania brzmi: 
„Konieczność natychmia-
stowego wykonania tym-
czasowej adaptacji nie-
używanego budynku po 
byłym Gimnazjum nr 2 
przy ulicy Polnej 7 na ce-
le czasowego zakwate-

rowania mieszkańców 
z terenów objętych klę-
ską żywiołową, jaka wy-
stąpiła w dniu 7 sierpnia 
2010 roku i którzy w wy-
niku powodzi stracili ca-
ły dobytek oraz zosta-

li ewakuowani ze swoich 
mieszkań”.

Z uwagi na wyjątkową sytu-
ację i potrzebę jak najszyb-
szego rozpoczęcia prac re-
montowo-adaptacyjnych, 
wykonawców wyłoniono na 
podstawie Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Pra-
wo Zamówień Publicznych 
w trybie zamówienia „z wol-
nej ręki”. Oznacza to, że wy-
konanie tego zadania by-
ło sprawą priorytetową i nie 
można było zachować ter-
minów określonych dla in-
nych trybów udzielania za-
mówień.

Wykonawcą prac remonto-
wo-adaptacyjnych w budyn-
ku przy ulicy Polnej 7 jest 
Zakład Usług Remontowo-
Budowlanych, wł. Tadeusz 
Kamiński. Prace w budynku 
przy ulicy Daszyńskiego 53 
prowadzone są przez Przed-

siębiorstwo Wielobranżowe 
„Kom-Bud” w Bogatyni.

Budynek przy ulicy Polnej 
7 zaadoptowany został na 
13 mieszkań, tj. 6 miesz-
kań 2-pokojowych z kuch-
nią i przedpokojem, o po-

wierzchni około 60 m2, 4 
mieszkania 3-pokojowe 
z kuchnią i przedpokojem 
o powierzchni około 60 m2 
jedno mieszkanie 4-poko-
jowe z kuchnią i przedpo-
kojem o powierzchni oko-
ło 80 m2 oraz 2 kawaler-
ki z aneksem kuchennym 
o powierzchni około 20 m2. 
Każde mieszkanie posiadać 
będzie łazienkę przydzieloną 
wyłącznie do danego miesz-
kania, do której dostęp bę-
dzie możliwy przez korytarz.

Natomiast w budynku przy 
ulicy Daszyńskiego 53 wy-
dzielonych zostało 28 miesz-
kań, tj. 9 mieszkań 2-poko-
jowych z kuchnią, o różnych 
powierzchniach użytkowych, 
3 mieszkania 2-pokojowe 
z kuchnią wraz z łazienką 
i WC, o różnych powierzch-
niach użytkowych, 3 miesz-
kania 3-pokojowe z kuch-
nią oraz 2 kawalerki z anek-
sem kuchennym, 10 kawale-
rek z kuchnią i jedna kawa-
lerka z kuchnią oraz łazienką 

i WC. Dla mieszkań nieposia-
dających łazienek i WC oraz 
sanitariatów przygotowane 
będą pomieszczenia sanitar-
ne do ogólnego użytku. 

W zakres prac remontowo-
adaptacyjnych, jakie zo-
stały już wykonane weszły: 
tzw. prace posadzkowe, ta-
kie jak: demontaż parkietów 
w pomieszczeniach, odgrzy-
bienie powierzchni podłóg, 
izolacja przeciwwilgociowa, 
ułożenie płyt OSB, wykona-
nie ścianek działowych, wy-
mieniona została instalacja 
elektryczna, wodno-kanali-
zacyjna oraz zamontowano 
nowe okna i drzwi. w chwi-
li obecnej dobiegają końca 
prace związane z wykona-
niem instalacji centralnego 
ogrzewania oraz prace ma-
larsko-wykończeniowe. Ter-
min zakończenia prac re-
montowo-adaptacyjnych 
prowadzonych w obydwóch 
budynkach zaplanowany 
jest na koniec października 
2010 roku. 

Już wkrótce nowe mieszkania dla poszkodowanych w powodzi

Adaptacja byłego Gimnazjum nr 2

Prace adaptacyjno-remontowe w budynkach byłego Gimanzjum nr 2
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BILANS POWIERZCHNI

BUDYNEK I

POWIERZCHNIA CZÊŒCI DZIA£KI
NR 70 OBJÊTEJ OPRACOWANIEM

11626,58 m•

760,74 m•

760,74 m•BUDYNEK II
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1
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SEGREGACJ¥ + TRZEPAK

TEREN INWESTYCJI
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IIIILOŒÆ KONDYGNACJI
NAZIEMNYCH

Tragiczne wydarzenia 
z 7 sierpnia spowodowa-
ły nieodwracalne spu-
stoszenia w sercach se-
tek mieszkańców naszej 
gminy. Skala strat jest 
wręcz niewyobrażalna.

Ogromne zniszczenia to 
efekt przejścia przez gmi-
nę kataklizmu, który nisz-
czył wszystko na swojej dro-
dze. Woda nie oszczędzi-
ła nikogo i niczego, co zna-
lazło się w promieniu setek 
metrów od głównych nurtów 
Miedzianki i Nysy Łużyckiej. 
Drogi, mosty, sieci i setki 
domów. Na terenach zala-
nych w dniu powodzi zamel-
dowanych było około 3500 
osób. Wiele mieszkań i bu-
dynków nie nadaje się do za-
mieszkania, a nawet do od-
budowy – wiele z nich prze-
stało istnieć, inne zostaną 
wyburzone. w chwili obec-
nej na nowe przysłowiowe 
„cztery kąty” oczekuje oko-
ło 150 rodzin.

Dzięki ogromnej mobilizacji 
służb oraz lokalnych władz 
i administracji przystąpio-
no do natychmiastowego 
wielkiego sprzątania. w cią-
gu nieco ponad miesiąca na 
wysypisko wywieziono rów-
nowartość prawie 3-letniego 
nakładu śmieci i odpadów. 

Jednocześnie rozpoczęły się 
prace związane z osusza-
niem budynków i remonty. 
Trwają również prace przy-
gotowawcze związane z bu-
dową domów dla powodzian, 
jak również budową wieloro-
dzinnych budynków komu-
nalnych.

6 października ogłoszono 
przetarg na uzbrojenie i za-
gospodarowanie terenu po-
między ulicami Świerczew-
skiego i Pocztową. w tym 
miejscu powstaną 52 domy 
typu „bliźniak” - w ten spo-
sób powstaną dokładnie 104 
mieszkania o powierzchni od 
50 do 70 m2. w pierwszej ko-
lejności zostaną wybudowa-
ne sieci wodnokanalizacyj-
ne, drogi i oświetlenie ulicz-
ne. w 2007 roku, po dokona-
niu zmian w planie zagospo-
darowania przestrzennego, 
Rada, w drodze uchwały, 
nadała nazwy ulicom, które 
fizycznie jeszcze nie istnieją 
– można je jedynie zobaczyć 
na mapach w jednej z naj-
popularniejszych interneto-
wych wyszukiwarek. Jak za-
pewniają władze gminy, już 
niebawem powstanie tam 
nowe osiedle, na którym za-
mieszkają rodziny poszko-
dowane w sierpniowej po-
wodzi.

Równolegle z pracami nad 
budową domów dla powo-
dzian trwają przygotowa-
nia do budowy 3 budyn-
ków komunalnych przy uli-
cy Marii Curie Skłodowskiej. 
Dzięki temu powstanie po-
nad 80 nowych mieszkań. 
w tym przypadku gmina po-
siada pełną dokumentację. 
Wyłoniony został wykonaw-
ca, a także inspektor nadzo-
ru inwestorskiego – 4 paź-
dziernika gmina podpisała 
umowę z wykonawcą tego 
zadania. Projekt przewiduje 
powstanie mieszkań o róż-
nej strukturze – najmniej-
sze 1-pokojowe i największe 
4-pokojowe. Każde z miesz-
kań będzie posiadało balkon 
lub loggie. Natomiast, do 
tych usytuowanych na par-
terze, będzie zapewniony 
łatwiejszy dostęp dla osób 
niepełnosprawnych. Wokół 
budynków zaprojektowano 
miejsca parkingowe oraz ni-
skie nasadzenia i krzewy. 
Budowa trzech bloków po-
chłonie ponad 12 mln zło-
tych.

W ostatnim czasie ogłoszono 
również przetarg na „opra-
cowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej bu-
dowy komunalnych budyn-
ków mieszkalnych”, które 
powstaną tuż za ośrodkiem 
zdrowia przy ulicy Wyczół-
kowskiego. Prace projekto-
we potrwają około 6 mie-
sięcy, a następnie wyłoniony 
zostanie wykonawca. Zgod-
nie z dokumentacją prze-
targową w tym miejscu ma-
ją powstać 4-kondygnacyjne 
budynki wielorodzinne. Wo-
kół bloków powstaną place 
zabaw i miejsca parkingowe. 
Natomiast układ komunika-
cyjny ma być przystosowa-
ny do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. w założeniach 
do projektu, mieszkania bę-
dą miały od 25 do 80 m2. 
Budowa nowych „bloków” 

w dużej mierze pozwoli na 
zaspokojenie potrzeb miesz-
kaniowych w naszej gminie. 
Jak mówi burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz „...Przez wiele 
lat opóźnień w kwestii budo-
wy nowych mieszkań, pro-
blem nawarstwił się w obli-
czu niedawnej tragedii. W tej 
chwili ruszamy z tym, co do 
tej pory wydawało się nie-
osiągalne. Wszystkie podle-
głe mi służby, a w szczegól-
ności administracja, maksy-

malnie skupiają się na kwe-
stiach związanych z remon-
tami i budową domów, dróg 
i mostów” i jak dodaje „cały 
czas prowadzimy postępo-
wania przetargowe, a także 
uzgodnienia z innymi insty-
tucjami – wszystko wymaga 
czasu, jednak już niebawem 
ruszą pierwsze prace, tego 
możemy być pewni – nowe 
mieszkania to podstawa od-
budowy...”.

Ruszają przygotowania do budowy mieszkań

„Nowe mieszkania 
to podstawa odbudowy”
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Jeden z wielu zniszconych domów.

Teren inwestycji przy ul. Skłodowskiej.
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15 października 2010 ro-
ku w Bolesławcu odbyło 
się wręczenie nagród dla 
laureatów konkursu „Na-
groda Euroregionu Neis-
se- Nisa- Nysa 2010”.

Związek Miast Hradek n. Ny-
są- Bogatynia- Zittau zajął III 
miejsce w konkursie „Nagro-
da Euroregionu Neisse- Nisa- 
Nysa” w kategorii „Partner-
stwa Komunalne”. Nagrodę 
przyznano za realizację pro-
jektu „Wspólne życie w Re-
gionie Trzech Państw”.

„Wspólne życie w Regionie 
Trzech Państw” to projekt 
komplementarny realizo-
wany wspólnie z partnerem 
czeskim z Hradka nad Nysą, 
koordynowany przez Wy-
dział Współpracy Regional-
nej i Transgranicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Bogatynia.

Projekt skierowany jest do 
społeczności regionu „Trój-
styku” i ma na celu wzmoc-
nienie partnerskiej współ-
pracy Związku Miast „Mały 
Trójkąt”. Dotyczy wsparcia 
działań skoncentrowanych 

na współpracy skierowanej 
na integrację i aktywizację 
osób niepełnosprawnych. 

W ramach projektu zorgani-
zowano wiele spotkań, wy-
staw, wernisaży i warszta-
tów, do których należą mię-
dzy innymi: warsztaty pod 
nazwą „Kobiety warzące pi-
wo”, „Kobiety tworzą Euro-
pę”. 

„Nagroda Euroregionu” już 
po raz trzeci trafiła do Boga-
tyni. w ubiegłym roku Zwią-
zek Miast „Mały Trójkąt” za-
jął II miejsce w tym samym 
konkursie za realizację pro-
jektu „Na wspólnej dro-
dze w Trójstyku”. Natomiast 
w roku 2008 Związek Miast 
zajął zaszczytne i miejsce. 

Trudno w to uwierzyć, ale 
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 1 obchodziła 
właśnie 65-tą rocznicę 
swojego powstania. 

To najstarsza placówka 
w naszym mieście, a że tra-
dycja zobowiązuje, jak co ro-
ku, w Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury społeczność szkoły 
przyjęła do swego grona ko-
lejny rocznik pierwszoklasi-
stów i pochwaliła się swoim 
dorobkiem.

Okrągła rocznica zawsze 
jest okazją do hucznego 
świętowania, jednak o cha-
rakterze tego świętowa-
nia w dużej mierze zdecy-
dowały zdarzenia z 7 sierp-
nia, podczas których pla-
cówka ucierpiała najbardziej 
z gminnych szkół. 

Goście dopisali i w Sali wi-
dowiskowej zasiedli przed-
stawiciele kuratorium, gmi-
ny, starostwa, wielu środo-
wisk z terenu gminy, a tak-
że tegorocznych darczyń-
ców. Uroczystość uświetniła 
swoją obecnością Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej pani 
Lilla Jaroń, która odwiedzi-
ła szkołę również krótko po 
powodzi. 

Od pierwszych dni po tra-
gicznych wydarzeniach „Je-
dynka” spotkała się z bez-
precedensowymi gesta-
mi solidarności, współczucia 
i bardzo wymiernej pomocy. 
Wiele firm, instytucji i osób 
prywatnych z terenu całej 
Polski pośpieszyło z pomocą. 
Ogromną ofiarność okazali 

również rodzice i pracownicy 
szkoły, którzy z własnej wo-
li i z wielkim oddaniem pra-
cowali przy usuwaniu szkód. 
Dlatego też duża część uro-
czystości poświęcona by-
ła podziękowaniom, a grono 
posiadaczy zaszczytnego ty-
tułu Przyjaciół Szkoły znacz-

nie się powiększyło, zaś Pa-
miątkowa Księga wzbogaciła 
się o kolejne zapisane karty. 

Po przemówieniach i podzię-
kowaniach nadszedł czas, by 
w szeregi członków szkolnej 
społeczności przyjąć kolejny, 
sześćdziesiąty piąty już rocz-
nik pierwszaków. Pierwszo-
klasiści złożyli uroczyste ślu-
bowanie, ale najpierw udo-
wodnili, że są godni wstą-
pienia do grona uczniów, 
dając wspaniały pokaz zdo-
bytych już umiejętności. Ko-
ledzy ze starszych klas rów-
nież zaprezentowali się pod-
czas rocznicowej uroczysto-
ści. Jak zawsze Jedynkowicze 
przedstawili doskonałe etiu-
dy teatralne, śpiew i taniec. 
Zwieńczeniem był występ 
zespołu tanecznego Turoszo-
wianie, podczas którego kil-
ka pokoleń członków zespołu 
(byli wśród nich nawet obec-
ni studenci) odtańczyło polo-
neza. Było na co popatrzeć. 
Na zakończenie nauczycie-
le zaśpiewali okolicznościo-

wą piosenkę udowadniając, 
że oni również posiadają nie-
przeciętne zdolności scenicz-
ne, a także dystans do sa-
mych siebie.

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 1 wychowała wie-
le pokoleń bogatynian i ma 
ogromny wkład w kształto-
wanie wizerunku gminy. Go-
ście obecni w sali widowisko-
wej mogli się przekonać, że 
przez sześćdziesiąt pięć lat 
swojego istnienia szkoła uzy-
skała swój wyjątkowy cha-
rakter, wypracowała wspa-
niałe tradycje, ale jednocze-
śnie potrafi być nowoczesną 
placówką, stosującą nowa-
torskie metody dydaktyczne 
i potrafiącą korzystać z naj-
nowszych technologii. Połą-
czenie tradycji z nowocze-
snością może stać się zna-
kiem rozpoznawczym tej pla-
cówki. Życzy dalszych sukce-
sów.

Jedynko, Wszystkiego Naj-
lepszego! 
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6 października w Bogaty-
ni odbyło się kolejne po-
siedzenie Grupy Kierowni-
czej Związku Miast „Mały 
Trójkąt”.

Członkowie grupy przyję-
li protokół z poprzednie-
go spotkania oraz zapozna-
li się z projektem niemiecko-
polskiej wymiany w ramach 
praktyk zawodowych „Part-
ner-międzynarodowy wolon-
tariat tandemowy”.

Ważnym punktem spotka-
nia było podjęcie uchwały 
w sprawie przekazania do re-
alizacji dla Grupy Projektowej 
1.4 „Bezpieczeństwo w Re-
gionie Trzech Państw” zada-

nia, które ma na celu opraco-
wanie transgranicznego sys-
temu bezpieczeństwa i wcze-
snego ostrzegania w celu 
rozpoznania i monitorowa-
nia klęsk oraz sytuacji kryzy-
sowych. Kolejnym punktem 
w porządku obrad była aktu-
alizacja i dalsze opracowanie 
Wspólnego Planu Rozwoju do 
roku 2015 oraz zmiana prze-
znaczenia środków dotacyj-
nych w celu usuwania szkód 
powodzi. Następnie zebra-
ni zapoznali się z aktualnym 
stanem realizacji projektów. 
Kolejne spotkanie Grupy Kie-
rowniczej Związku Miast „Ma-
ły Trójkąt” odbędzie się 10 li-
stopada 2010 roku w Zittau.

Narada Grupy Kierowniczej Związku Miast

Bezpieczeństwo w regionie

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Bogatyni ma już 65 lat

Urodziny „Jedynki”

Związek Miast „Mały Trójkąt” 
znowu nagrodzony

Nagroda Euroregionu

Mali artyści z bogatyńskiej „Jedynki”.

Pasowanie pierwszoklasistów.

Laureaci konkursu „Nagroda Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa 2010”. Obrady Grupy Kierowniczej Związku Miast.



7www.bogatynia.pl

24 września w Bogatyń-
skim Ośrodku Kultury 
spotkali się byli pracow-
nicy Doltexu. Pomysło-
dawcą i głównym organi-
zatorem był Henryk Na-
wrocki - członek Brac-
twa Ziemi Bogatyńskiej, 
które także pomagało 
w przygotowaniach.

Było to pierwsze spotkanie, 
które zgromadziło tak wielu 
byłych pracowników Boga-
tyńskich Zakładów Przemy-

słu Bawełnianego. Rozpo-
częło się o godzinie 16 mi-
nutą ciszy, którą uczczono 
pamięć tych, którzy już ode-
szli. Wstępem do spotkania 
było krótkie przypomnienie 
świetności zakładów, któ-
rych upadek został spowo-
dowany nieudolnością ów-
czesnych rządzących. Tym 
bardziej, że krótko przed 
ruiną Zakłady zostały zmo-
dernizowane i wyposażone 
w najnowocześniejsze kro-
sna pochodzące z Włoszech 

i Francji. Uzupełnieniem 
spotkania była wystawa ob-
razująca pracę tkaczy do 
ostatnich chwil istnienia za-
kładów. Warto wspomnieć, 
że istnieje możliwość obej-
rzenia tejże wystawy w nie-
co skromniejszym wymiarze 
w Bibliotece Miejskiej w sie-
dzibie Bractwa Ziemi Boga-
tyńskiej. Wielką atrakcją dla 
uczestników była prezenta-
cja zakładowych sztandarów 
znalezionych przez Henryka 
Nawrockiego po ponad dwu-
letnich poszukiwaniach.

Odpowiedzią na zaprosze-
nie była obecność Burmi-
strza, Sekretarza Gminy, 
byłego kierownika Grzego-
rza Kubiaka. Po części ofi-
cjalnej zakończonej krót-
kim, ciepłym wystąpieniem 
Burmistrza, rozpoczęła się 
seria wspomnień. Dla wielu 
z obecnych było to pierwsze 
tak sympatyczne spotka-
nie z kolegami i koleżankami 
z czasów pracy. Wspomnie-
niom nie było końca. Gdy od 
mówienia zaschło w gardle, 
wzniesiono szampanem to-
ast za pamięć i lata minio-
ne. Na stołach pyszniły się 
słodkości pieczone przez 
uczestniczki spotkania, zaś 
jadło przygotowała nieoce-
niona firma kateringowa pa-
ni Mochnal z Porajowa.

Nad stołami krzyżowały 

się wspomnienia poważne 
z wręcz humorystycznymi, 
którychnigdy nie brakowało. 
Najstarsi pracownicy wspo-
minali pierwsze powojenne 
chwile zakładów. Ciekawe, 
że umknęło pamięci nazwi-
sko pierwszego dyrektora, 
za to Kazimierza Woźniaka. 
Który został dyrektorem pod 
koniec lat 50-tych, dosko-
nale pamiętali i to z dobrej 
strony. Był to okres najwięk-
szego rozwoju zakładów, 
to za jego czasów nastąpił 
zwrot w kierunku moderni-
zacji przedsiębiorstwa, za-
dbano wtedy również o pod-
wyższenie warunków socjal-
nych. Zakłady wzbogaciły 
się o własne ośrodki wypo-
czynkowe w Nowej Wsi ko-

ło Zbąszyna, czy w Mielnie 
nad morzem. Dział socjal-
ny rezerwował miejsca dla 
pracowników w wielu innych 
rejonach Polski. Gdy zaczął 
się zbliżać czas zakończenia 
spotkania, wśród uczestni-
ków zrodził się pomysł zor-
ganizowania następnego. 
Został więc już ustalony ter-
min kolejnego spotkania.

Drogie koleżanki i koledzy 
spotykamy się po raz wtóry 
w Bibliotece Miejskiej, skąd 
przejdziemy do Kawiarni 
„Parkowa”. Wszyscy chętni 
proszeni są o potwierdzenie 
swojej obecności dzwoniąc 
pod numer: 661 126 206

Henryk Nawrocki

Po raz drugi Stowarzy-
szenie Wspierania Inicja-
tyw Lokalnych, 23 wrze-
śnia br. zorganizowa-
ło spotkanie burmistrza 
z mieszkańcami Boga-
tyni, poszkodowanymi 
w wyniku sierpniowej po-
wodzi.

W czwartkowym spotkaniu 
udział wzięli również przed-
stawiciele Karkonoskiej 
Agencji Rozwoju Regional-

nego S.A. oraz inż. Marek 
Laskowski. Podczas spotka-
nia mieszkańcy poruszyli 
wiele ważnych kwestii. Pyta-
li głównie o remonty przejść 
do posesji, dróg i ulic, które 
posiadają wiele dziur i ubyt-
ków uniemożliwiających nor-
malną komunikację.

Jak powiedział burmistrz A. 
Grzmielewicz - „Nie każda 
droga jest drogą gminną. 
Posiadamy także drogi, któ-

rych właścicielem jest po-
wiat zgorzelecki. Są to m. 
in. ul. Turowska, Dworska. 
Aby dokonywać prac remon-
towych na mieniu powiatu, 
musimy występować do je-
go władz o stosowne pozwo-
lenia – i to czynimy. Zapew-
niam Państwa, że w mia-
rę naszych możliwości – 
bez zbędnej zwłoki, już na 
dniach na tych ulicach będą 
usuwane wszelkie szkody za 
nasze gminne pieniądze.”

Wiele pytań dotyczyło zwol-
nienia z czynszu, umorzenia 
podatków, możliwości zaku-
pu działki lub zamiany nie-
ruchomości. Na każde z py-
tań odpowiadał sekretarz, 
urzędnicy bądź przedstawi-
ciele gminnych spółek i jed-
nostek organizacyjnych.

W kolejnej części spotkania 
głos zabrał inż. Marek La-
skowski - autor technolo-
gii związanych z osuszaniem 
i remontem domów po po-
wodzi. Pan Marek szczegóło-
wo przedstawił swój projekt 
i odpowiadał na wiele pytań.

Osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą spotka-
ły się z Prezesem Karkono-
skiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego S.A. z Jeleniej Góry, 
który przedstawił informa-
cje dot. możliwości pozyska-
nia nieoprocentowanych po-
życzek dla przedsiębiorców.

Przy całym ogromie trage-
dii, a także pomimo trud-
nych warunków, mieszkańcy 
nie kryli zadowolenia z po-
mocy, jaką otrzymali, jak 
również z możliwości przed-
stawienia swoich proble-
mów. w trzygodzinnym spo-
tkaniu uczestniczyło prawie 
300 osób.
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Październik to miesiąc, 
w którym seniorzy ob-
chodzą swoje święto. Bo-
gatynianie pogodną je-
sień życia świętowali 7 
października w kawiarni 
„Atena”. Organizatorem 
spotkania był Klub Senio-
ra „Serbinów”.

W spotkaniu uczestniczy-
li goście z Niemiec, z Czech 

oraz przedstawiciele władz 
samorządowych. Jak zwy-
kle, przy tego typu oka-
zjach, nie mogło zabraknąć 
akcentu artystycznego. Dla 
uczestników wystąpił Ze-
spół „Niezapominajki”, któ-
ry swoim występem wpro-
wadził wszystkich w dobry 
nastrój. 

Dzień Seniora

Świętowanie Seniorów
Ważne sprawy po powodzi

Kolejne spotkanie 
z mieszkańcami

Wspomnienia po latach

Spotkanie pracowni-
ków „bawełnianki”

Gości przywitał Henryk Nawrocki, członek Bractwa Ziemi Bogatyńskiej.

Spotkanie z bogatyńskimi przedsiębiorcami.

Członkowie Klubu Seniora „Serbinów” podczas obchodów swojego 
święta.

Zespół „Niezapominajki”.
Około 300 mieszkańców z zainteresowaniem wysłuchało informacji 
o możliwości uzyskania pomocy dla powodzian.
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Tradycyjnie, jak co ro-
ku, Pismo Samorządu Te-
rytorialnego „Wspólno-
ta” opublikowało dwa 
bardzo ważne rankingi – 
najzamożniejsze samo-
rządy oraz wydatki na in-
frastrukturę techniczną 
– w obu nasza gmina po-
nownie odnotowała zna-
czące wzrosty.

Jak czytamy w jednym z ar-
tykułów, ostatnie dwa la-
ta to czas recesji w gospo-
darce. w większości gospo-
darek odnotowano spadek 
PKB, przez co obniżyły się 
wpływy podatkowe. Ta trud-
na sytuacja nie ominęła sa-
morządów, których budże-
ty ucierpiały przez znacznie 
mniejsze wpływy z podat-
ków i opłat lokalnych, a tak-
że przez cięcia w budżetach 
krajowych. Ta sytuacja zda-
je się nie ominęła również 
naszego kraju, jednak mi-
mo wszystko Polska utrzy-
mała wzrost gospodarczy – 
według autora rankingu ten 
wynik był możliwy dzięki 
dodatniej dynamice wzrostu 
budżetów samorządowych.

W najnowszym rankingu 
„najzamożniejszych samo-
rządów” Bogatynia zaję-
ła wysoką 8 pozycję (w ka-
tegorii „małych miast”) – 
w stosunku do poprzednie-
go rankingu (za 2008 rok) 
to wzrost o 6 pozycji. War-
to dodać, że w tej kategorii 

Bogatynia zajmuje pierw-
sze miejsce w wojewódz-
twie dolnośląskim. w ogól-
nym rankingu 4 z 7 wyprze-
dzających nas miast to nad-
morskie kurorty. Autorzy 
tworząc najnowszy ranking 
przyjęli zasadę, według 
której odjęte zostały skład-
ki przekazywane przez sa-
morządy (tzw. „podatek ja-
nosikowy”), a następnie do-
dano skutki zmniejszenia 
stawek, ulg i zwolnień w po-
datkach – tak, aby porów-
nać faktyczną zamożność. 
Otrzymane w ten sposób 
dochody podzielono przez 
liczbę ludności.

Równie istotne są wyniki 
rankingu dotyczącego „wy-
datków na infrastrukturę 
techniczną”. w tym zesta-
wieniu Bogatynia znalazła 
się na 14 pozycji (kategoria 
„małe miasta”) – to wzrost 
w stosunku do poprzednie-
go rankingu aż o 15 „oczek”. 
w kwestii wydatków na in-
westycje pozycja naszej 
gminy jest bardzo wysoka, 
jednak na uwagę zasługu-
je fakt, że w ciągu 4 ostat-
nich lat nasza gmina prze-
sunęła się w rankingu o 206 
pozycji (w 2006 roku Boga-
tynia zajmowała 220 miej-
sce). w tym rankingu w ska-
li województwa dolnoślą-
skiego Bogatynia zajmuje 3 
miejsce – naszą gminę wy-
przedził jedynie Świeradów 
Zdrój oraz Karpacz. Wydat-

ki inwestycyjne charakte-
ryzuje zmienność w czasie, 
dlatego dane w zestawieniu 
prezentowane są w okre-
sach trzyletnich.

Tą wysoką dynamikę wzro-
stów zdaje się potwierdzać 
wyróżnienie w tegorocznym 
konkursie Dolnośląski Klucz 
Sukcesu. Bogatynia otrzy-
mała nominację w kategorii 
najbardziej gospodarnych 
gmin miejsko-wiejskich.

Ranking samorządowych wydat-
ków inwestycyjnych na infrastruk-
turę techniczną - Paweł Swianie-
wicz, profesor Uniwersytetu War-
szawskiego, Kierownik Zakładu 
Rozwoju i Polityki Lokalnej - Pi-
smo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” - nr 41/995, 9 paź-
dziernika 2010.

Lata
Bogatynia - 
miejsce w ran-
kingu

2009 14

2008 29

2007 95

2006 203

Kolejne wzrosty Bogatyni w rankingach

Dobre wyniki

16 września w Dużym 
Studiu Polskiego Radia 
we Wrocławiu odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia 
Sybiraka.

W spotkaniu uczestniczy-
li między innymi: pani Be-
ata Pawłowicz – Dolnośląski 
Kurator Oświaty, pan Jerzy 
Jurkowlaniec – Wojewoda 
Dolnośląski, pan Bolesław 
Filak – wiceprzewodniczący 
Związku Sybiraków Oddział 
we Wrocławiu. 

W czasie uroczystości pa-

ni Beata Pawłowicz wręczy-
ła nagrody zwycięzcom Wo-
jewódzkiego Konkursu,,Losy 
Polaków na Wschodzie w la-
tach 1939- 1956”. w konkur-
sie tym laureatami zosta-
li uczniowie Zespołu Szkół 
z Oddziałami Integracyjny-
mi w Bogatyni: i miejsce - 
Ernest Mrygoń, wyróżnienie 
– Zazanna Hantke. Ernesta 
Mrygonia do konkursu przy-
gotowała pani Iwona Dą-
browska, a Zuzannę Hantke 
pani Grażyna Jarosz.

Losy Polaków na Wschodzie  
w latach 1939- 1956

Laureaci z Bogatyni

Ernest Mrygoń i Zuzanna Hantke z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, 
panią Beatą Pawłowicz oraz panią Grażyną Jarosz.



9www.bogatynia.pl



10 www.bogatynia.pl

W piątek, 12 listopa-
da 2010 r. o godz. 18.00 
w sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kul-
tury odbędzie się poetyc-
ki koncert Martyny Jaku-
bowicz.

Martyna jest jedyną w swo-
im rodzaju wykonawczy-
nią ballad, będących mie-
szaniną muzyki folk i blu-
es, a także klasycznego naj-
lepszego rocka. Sama kom-
ponuje większość swoich 
utworów. Jej piosenki są 
ciepłe, delikatne i reflek-
syjne, oparte na kobiecych 

emocjach, uczuciach i po-
trzebach. Śpiewa o miłości, 
samotności, nadziei, szuka-
niu prawdziwej więzi. Marty-
na postrzegana jest jako ar-
tystka, która ma osobowość 
i która swe myśli śpiewa po-
etycko i z głębi serca. Jest 
niezależna od mód i kon-
sekwentna w tym, co ro-
bi. Przekonuje swoją wypo-
wiedzią muzyczną. Podczas 
koncertu w Bogatyni usły-
szymy największe przeboje 
wokalistki, między innymi: 
„W domach z betonu”, „Ko-
łysanka dla Misiaków”, „Kie-
dy będę starą kobietą”. Kon-

cert Martyny Jakubowicz to 
wielkie wydarzenie dla Bo-
gatyni i mieszkańców. Ser-
decznie zapraszamy! Bile-
ty w cenie 24 zł do nabycia 
w kasie BOK oraz zakładach 
pracy.

W sobotę, 20 listopada 
w Zespole Szkół z Od-
działami Integracyjny-
mi w Bogatyni odbędą 
się Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Dolnoślą-
skiego „Freestyle 2010” 
w tańcu disco dance oraz 
hip hop.

Turniejowe zmagania roz-
poczną się o godz. 10.00 i ja-
ko pierwsi zaprezentują się 
nadzwyczajni tancerze disco 
dance. Ich pokazy będą cie-
szyły nasze oczy aż do go-
dziny 14.00, kiedy to do ak-
cji wkroczą hip-hopowcy. 
w tej części mistrzostw zo-
baczymy przedstawicieli UKS 

„Squad” Bogatynia i na ten 
pokaz szczególnie zaprasza-
my bogatyńską publiczność! 
Turniej wyłoni mistrzów 
i vicemistrzów wojewódz-
twa dolnośląskiego na rok 
2010. Po emocjach związa-
nych z Turniejem czeka nas 
jeszcze jedna niespodzian-
ka - VIII Gala Tańca, czyli 
pokaz różnych form tanecz-
nych: hip hop, jazz, electric 
boogie oraz taniec towarzy-
ski. Tegoroczną Galę swoją 
obecnością zaszczycą: Ka-
tarzyna Cichopek i Marcin 
Hakiel – zwycięzcy II edycji 
programu „Taniec z gwiaz-
dami”, Aleks „Awatar” Paliń-
ski – finalista V edycji pro-

gramu „You Can Dance” oraz 
Kaczorex – finalista II edy-
cji programu „Mam talent”. 
Galę poprowadzi Anna Izy-
dorczyk. Początek o godzinie 
19.00. Wstęp 5 zł.

Organizatorami VIII Gali 
Tańca są: Bogatyński Ośro-
dek Kultury oraz UKS „Squ-
ad” Bogatynia. Zapraszamy 
gorąco i tanecznie!

Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Dolnośląskiego „Freestyle 2010”

VIII Gala Tańca

Koncert w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Martyna Jakubowicz

Artystki, artystki, artyst-
ki z variété..., Tak cał-
kiem bez dziewczątek na 
nic świat..., Choć na świe-
cie dziewcząt mnóstwo..., 
Jaj, maman, życie krót-
kie, żal młodych lat... 

Spotkanie w bajkowym 
i niezapomnianym świe-
cie operetki. Ognisty czar-
dasz w wykonaniu orkiestry, 
przepych wiedeńskich salo-
nów, barwne i porywające 
dźwięki i miłość...

W niedzielę 17 października 
2010 r. w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kul-
tury o godzinie 17.00 i 20.00 
odbył się spektakl operet-
kowy „Księżniczka Czarda-
sza”. To muzyczna opowieść 
o miłości rozgrywającej się 
w dwóch światach: arysto-
kracji i szansonistek. Sza-
lone uczucie bohaterów zo-
staje poddane wielu pró-
bom. Ale jak to w operet-
ce - wszystko szczęśliwie 

się kończy. Doborowa ob-
sada solistów scen polskich 
i kameralna orkiestra zło-
żona z wrocławskich muzy-
ków dostarczyła nam nieza-
pomnianych przeżyć. Prze-
piękna muzyka jeszcze dłu-
go po spektaklu grała w ser-
cach widzów opuszczających 
salę Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury. Dwa spektakle 
obejrzało ponad 700 osób!

Szanowni Państwo, już dziś 
gorąco zapraszamy do Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kul-
tury na kolejne koncerty, 
spektakle i widowiska, które 
na stałe wpisały się w pej-
zaż kulturalny Bogatyni.

Najpiękniejsza operetka świata

„Księżniczka Czardasza”

We wtorek, 16 listopa-
da 2010 r. o godz. 16.00 
w sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka 
Kultury odbędzie się Fi-
nał Konkursu Piosenki 
„Od Amatora do Gwiaz-
dora”. 

W finale wystąpią: Karoli-
na Lipińska, Wiktoria Kocha-
nowska, Klaudia Piestrzyń-
ska, Florian Kućma, Małgo-
rzata Parada, Karolina Ko-
siorek, Magdalena Szczeciń-
ska i Anna Szymaniak.

Finaliści zostali wyłonieni 
podczas czerwcowych elimi-
nacji, które odbyły się w sa-
li widowiskowej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury. Mi-

mo tak młodego wieku, ar-
tyści odważnie będą stawiać 
czoła wyzwaniu i z wielkim 
zapałem i odwagą prezen-
tować wokalne umiejętno-
ści zdobyte podczas warsz-
tatów muzycznych w pra-
cowni prowadzonej przez 
Krzysztofa Wermińskiego. 
„Od Amatora do Gwiazdo-
ra”, to konkurs, który z ro-
ku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością i po-
kazuje, jak wielki potencjał 
drzemie w najmłodszych 
mieszkańcach Bogatyni. Fi-
nał poprowadzi Michał Jusz-
czakiewicz, znany prezenter 
programu telewizyjnego “Od 
Przedszkola do Opola”. Ser-
decznie zapraszamy! Wstęp 
wolny.

Finał Konkursu Piosenki

„Od Amatora  
do Gwiazdora”

W czwartek, 28 paź-
dziernika 2010 r. o godz. 
15 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury odbędzie się V 
edycja Międzynarodowe-
go Festiwalu Piosenkarzy 
Dojrzałych „Śpiewający 
Seniorzy”.

Festiwal, to spotkanie sze-
rokiego i różnorodnego gro-
na wykonawców, który ze 
względu na swój międzyna-
rodowy charakter stanowi 
prawdziwą mozaikę kultu-
rową. Jego głównym celem 
jest propagowanie amator-
skiej działalności artystycz-
nej osób starszych. Udział 
w Festiwalu stwarza szansę 
zaprezentowania twórczości 
wokalnej, będącej często-
kroć tematycznym nawią-
zaniem i odzwierciedleniem 
historii, jak również kultury 
poszczególnych regionów, 

a przede wszystkim stano-
wi ważny element integracji 
oraz współpracy transgra-
nicznej.

W programie: konkursowe 
prezentacje piosenek w wy-
konaniu solistów, duetów, 
chórów i zespołów z powia-
tu jeleniogórskiego, zgorze-
leckiego, lubańskiego i bo-
lesławieckiego, a także Ma-
łego Trójkąta – Hradka nad 
Nysą, Zittau i Bogatyni. Go-
ścinnie wystąpi zespół Relax 
z Kozienic oraz Zakładowa 
Orkiestra Dęta KWB Turów.

Organizatorzy Festiwalu: 
Bogatyński Ośrodek Kultury, 
Rada Osiedlowa nr 1. Spon-
sorzy: Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni, PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjo-
nalna SA Oddział Kopalnia 
Węgla Brunatnego Turów. 
Zapraszamy na spotkanie 
z tańcem i piosenką!

V Międzynarodowy 
Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych

„Śpiewający Seniorzy”

Tak było w ubiegłym roku.

Fragment spektaklu.

Fragment spektaklu.
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Martyna Jakubowicz.

Katarzyna Cichopek 
i Marcin Hakiel.

Natalia Wójciak - ubiegłoroczna laureatka.
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Pisarz wielkiego formatu 
– Marek Krajewski przy-
był do Bogatyni na za-
proszenie Biblioteki Pu-
blicznej.

Niecodzienny literacki wie-
czór odbył się w restaura-
cji Rychło 7 października. 
Pisarz od pierwszych chwil 
nawiązał sympatyczny kon-
takt z czytelnikami. Urzekł 
wszystkich niepowtarzal-
nym, pełnym wdzięku gło-
sem, elokwencją oraz nie-
samowicie barwnym sty-
lem wypowiedzi. Autor wielu 
znanych i poczytnych krymi-
nałów wyjaśniał kwintesen-
cje swoich powieści, tłuma-
czył ich schematyczność 
i wyczerpująco odpowiadał 
na zadawane pytania. Marek 
Krajewski opowiadał o so-
bie – swoich przyzwyczaje-
niach, warsztacie pisarskim 
i sposobie na życie. Jak sam 
przyznał, nadał bohatero-
wi powieści cyklu o Wrocła-
wiu swoje niektóre cechy. 
Marek Krajewski zauroczył 
wszystkich swoją osobowo-
ścią i otwartością na czytel-
nika i krytykę. Podczas roz-
dawania autografów pisarz 

traktował każdą osobę bar-
dzo indywidualnie. Niewąt-
pliwie jest to nie tylko mistrz 
kryminału, ale także mistrz 
profesjonalnych i niepowta-
rzalnych spotkań autorskich. 
Po pełnym wrażeń wieczo-
rze pozostały niezapomnia-
ne wspomnienia, wpis do 
bibliotecznej kroniki, foto-
grafie i oczekiwanie na ko-
lejną książkę. Biblioteka 
Publiczna w Bogatyni po-
siada w swoich zbiorach 
wszystkie wydane książ-
ki Krajewskiego.

Marek Krajewski otrzymał 
wiele prestiżowych wyróż-
nień za swoją twórczość: 

Paszport Polityki w ro-
ku 2005, Nagrodę Księga-
rzy „Witryna” za najlepszą 
książkę roku 2005 oraz ho-
norową Nagrodę Wielkiego 
Kalibru 2007. Jego powie-
ści są tłumaczone na osiem-
naście języków, w tym an-
gielski, hiszpański, niemiec-
ki, francuski, włoski, czeski, 
duński, grecki i hebrajski. 
Pisarz prowadzi własny blog 
oraz stronę internetową 
(marekkrajewski.pl). Niejed-
nokrotnie powtarzał w wy-
wiadach, iż jest bardzo za-
dowolony widząc, że pod je-
go wpisami pojawiają się ko-
mentarze internautów.

Biblioteka Publicz-
na w Bogatyni zapra-
sza na niecodzienną wy-
stawę wyjątkowo barw-
nych i ciekawych foto-
grafii z podróży do odle-
głej i wciąż intrygującej 
Ameryki.

Tematycznie podzielona 
ekspozycja, przygotowa-
na przez pracownika biblio-
teki jest pamiątką z nieza-
pomnianej podróży do Peru 
i Boliwii w roku 2008. Jak pi-
sze sama autorka wystawy, 

była ona dla Niej i Jej mę-
ża „podróżą życia”. Gorą-
co zachęcamy do obejrzenia 
przepięknych, czarodziej-
skich miejsc, w sposób wy-
jątkowo dynamiczny uchwy-
conych przez autorów eks-
pozycji, oraz interesujących 
pamiątek przywiezionych 
z odwiedzanych krajów.

Mamy nadzieję, że wystawa 
będzie zachętą dla Pań stwa 
do zaprezentowania swoich 
prac fotograficznych w cyklu 
…z podróży….

Z cyklu „jesienne spotkania z pisarzem”

Marek Krajewski w Bogatyni
…z podróży...

„Ameryka, Ameryka”

W 2005 roku w Bogaty-
ni spotkali się działacze 
Miejsko Gminnego Ko-
ła PZW w Bogatyni oraz 
Cesky Rybarsky Svaz 
z Hradka n. Nisou. Pod-
czas spotkania podpisa-
no porozumienie o przy-
granicznej współpracy 
wędkarskiej.

W pierwszym roku sztan-
darowymi imprezami były 
Puchar Trzech Państw i Pu-
char Burmistrza, cyklom to-
warzyszyły również impre-
zy z okazji zakończenia ro-
ku szkolnego, rozpoczęcia 
i zakończenia sezonu itp. 
w roku 2010 w planie pra-
cy, postanowiliśmy uwzględ-
nić projekt wspólnych Mię-

dzynarodowych Młodzieżo-
wych Warsztatów Wędkar-
skich połączonych z 10-cio 
dniowym obozem integra-
cyjnym. Projekt otrzymał 
uznanie i rozpoczęliśmy jego 
realizację.

Tym samym, po raz pierw-
szy w historii Koła, nasze 
działania uzyskały wspar-
cie finansowe z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego za pośrednictwem 
Euroregionu Nysa pod na-
zwą „Wędkarze w Trójsty-
ku”. Celem projektu była 
międzynarodowa integracja 
poprzez rywalizację spor-
tową (gry i zabawy, wykła-
dy teoretyczne dotyczące 
ochrony środowiska, w tym 

wodnego, oraz część prak-
tyczna obejmująca szkole-
nie uczestników z zakresu 
wędkarstwa). Zamierzeniem 
organizatora była również 
popularyzacja wędkarstwa 
jako dyscypliny sportowej 
w regionie trójstyku oraz 
wspieranie rozwoju turysty-
ki w regionie ERN. Działania 
zapisane w projekcie mia-
ły na celu zacieśnienie i na-
wiązanie przyjaźni między 
dziećmi i młodzieżą. Pro-
jekt „Wędkarze w Trójsty-
ku” realizował główne cele 
poprzez umożliwienie czę-
stych kontaktów, pomiędzy 
młodzieżą, dziećmi i part-
nerami projektu i zapewnie-
nie ciągłości tych kontak-

tów. Spotkania były okazją 
do lepszego poznania sąsia-
dów, wymiany doświadczeń, 
wzajemnego poznawania re-
gionalnych kultur i obycza-
jów oraz obalania stereo-
typów. w projekcie uczest-
niczyły: Gmina Bogatynia, 
Miejsko Gminne Koło Pol-
skiego Związku Wędkarskie-
go w Bogatyni, Klub Węd-
karstwa Sportowego „Kor-
moran” w Bogatyni, Miasto 
Hradek n. Nisou, Cesky Ry-
barsky Svaz oraz Straż Ry-
backa Bogatynia jako osoby 
koordynujące i wspierające.

Uroczyste spotkanie podsu-
mowujące całoroczną pra-
cę odbyło się 9 październi-
ka 2010 roku, w sali „Ate-
na” Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury, w którym uczest-
niczyli: burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz, Slavomir Bra-
benec z czeską grupą, Na-
czelnik Wydziału Współpra-

cy Transgranicznej i Regio-
nalnej p. Iwona Czajkow-
ska, Dyrektor Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury p. 
Marta Cholewińska, Dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji p. Konrad Wysocki, dok-
tor Jerzy Wróblewski oraz 
rodzice i młodzież z Polski.

Całokształt współpracy pod-
sumował Prezes Koła - Je-
rzy Przetacznik - przypomi-
nając drogę, którą pokona-
liśmy wspólnie przez okres 
5-ciu lat oraz podziękował 
za współpracę władzom sa-
morządowym. 

Burmistrz Andrzej Grzmiele-
wicz w dowód uznania wrę-
czył Zarządowi Koła pisem-
ne podziękowania, a dzie-
ciom poszkodowanym 
w sierpniowej powodzi prze-
kazał wyprawki szkolne.

Prezes Jerzy Przetacznik zło-
żył podziękowania w uzna-
niu zasług i dobrej współ-
pracy p. Iwonie Czajkow-
skiej, Marcie Cholewińskiej 
i Konradowi Wysockiemu.

W cyklu wszystkich warsz-
tatów nagrody Grand Prix 
zdobyli: w kategorii do lat 
13: Gabrysia Śliwczyńska, 
Stefan Witkowski,Kamil Ma-
kulski, w kategorii do lat 16-
tu: Damian Wielgus, Andrzej 
Torcz, Ruda Muziak.

Za wybitne osiągnięcia 
w wyczynowym sporcie 
wędkarskim wyróżnienia 
otrzymali:

Damian Wielgus, Teresa No-
wak, Gabrysia Śliwczyńska, 
Krystyna Przetacznik.

Spotkanie zakończyło się 
wspólną dyskoteką z poczę-
stunkiem.

Jubileusz warsztatów międzynarodowych

Wędkarskie podsumowanie
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Wieczór literacki Marka Krajewskiego.Wystawa fotografii w bibliotece.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu spotkania.
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15 września 2010 roku 
rozegrano, po przerwie 
wakacyjnej, piątą kolej-
kę Ligi Kręgli. 

Przed nami jeszcze dwa tur-
nieje, rozegrane zostaną 13 
października i 26 listopa-
da. w całym cyklu rozgry-
wek decydować będzie licz-
ba zdobytych punktów we 
wszystkich turniejach po-
mniejszona o jeden turniej 

z najsłabszym wynikiem, 
oznacza to również, że moż-
na jeden turniej opuścić, po-
nieważ zsumowanych zosta-
nie ogółem 6 turniejów (6 
najlepszych wyników). Za-
praszamy Państwa na paź-
dziernikowy turniej o godz. 
17:00 na kręgielnię Zespołu 
Szkół z OI przy ul. Wyczół-
kowskiego w Bogatyni.

Tabela wyników z piątego 

turnieju oraz klasyfikacja 
generalna po odjęciu naj-
słabszego wyniku na stonie 
www.osirbogatynia.pl

W słoneczną sobotę 2 
października 2010 roku, 
na kortach przy ul. Biało-
górskiej 28 w Bogatyni, 
odbył się trzeci w tym se-
zonie Otwarty Turniej Te-
nisa Ziemnego. 

Impreza zgromadziła licz-
nie przybyłych miłośników 
tenisa z Bogatyni oraz Zgo-
rzelca. Turniej został ro-
zegrany na czterech kor-
tach systemem pucharo-
wym do dwóch porażek. 

W ostatecznej kwalifika-
cji zwyciężył Krzysztof Bur-
bo, który pokonał swoje-
go finałowego przeciwni-
ka Grzegorza Sylwestrz-
ka 9:3. Trzecie miejsce za-
jął Dariusz Miłoszewski. 
Cały turniej stał na wyso-
kim poziomie i odbywał się 
w sympatycznej atmosfe-
rze. Najlepsza trójka otrzy-
mała nagrody rzeczowe 
oraz pamiątkowe statuetki 
a wszyscy pozostali uczest-
nicy po miłym suwenirze od 
organizatora.

Dnia 10.10.2010 roku 
na stadionie sportowym 
przy ul. Białogórskiej 28 
w Bogatyni odbył się 3 
okręgowy turniej „0rli-
ków”, w którym uczest-
niczyło dziewięć zespo-
łów.

Turniej został zorganizowa-
ny przez OZPN Jelenia Góra, 

MKS Granicę oraz OSiR Bo-
gatynia. Drużyny podzielono 
na dwie grupy, które wyło-
niły kolejność przy grupach, 
grając systemem „każdy 
z każdym”

• Miejsce IX – Orliki Łazi-
ska

• Miejsce VIII – UKS Skor-
piony Lubań II

• Miejsce VII - LKS Pora-
jów- Kopaczów

Mecz o miejsce V UKS Skor-
piony Lubań i – UKS Gryf 
Gryfów 5: 0

Mecz o miejsce III MKS Gra-
nica – Orliki Węgliniec 0: 1

Mecz o miejsce i BKS Bo-
brzanie - Nysa Zgorzelec 
3: 0

A oto kolejność zajętych 
miejsc w turnieju:
1. BKS Bobrzanie Bolesła-

wiec, 

2. Nysa Zgorzelec, 
3. Orliki Węgliniec, 
4. MKS Granica Bogatynia,
5. UKS Skorpiony Lubań I, 
6. UKS Gryf Gryfów, 
7. Kopaczów-Porajów, 
8. UKS Skorpiony Lubań II,
9. Łaziska.

Za najlepszego zawodnikia 
turnieju uznano Jakuba Ja-
kubów z Granicy Bogatynia, 
a najlepszego bramkarza 
Olę Korgul z UKS Gryf Gry-
fów „Królem Strzelców” tur-
nieju został zdobywca dzie-
sięciu bramek-Konrad Sy-
nowiec z UKS Skorpiony Lu-
bań I.

Najmłodszym zawodnikiem 

turnieju był Adrian Ćwiert-
niak rocznik 2003 - Skorpio-
ny Lubań II. 

Skład drużyny Orlików MKS 
Granica: Ksawery Kużniew-
ski, Jakub Jakubów, Szymon 
Czop, Michał Stefanem, Ja-
kub Jasiński, Rafał Kaniow-
ski, Sebastian Hałubowicz, 
Igor Remian, Łukasz Szcze-
paniuk, Dawid Stefanowicz, 
Marcin Gurak, Jan Gadulski.

Trener: Paweł Rychter

Duże słowa uznania za 
sprawne zorganizowanietur-
nieju kierujemy do Panów: 
Ryszarda Szostaka, Andrze-
ja Lipko, Konrada Pętelskie-
go i Jana Choraba.

Klasyfikacja po pięciu kolejkach

Liga kręgli

Zakończenioe sezonu 2010

Otwarty turniej tenisa 
ziemnego

Okręgowe rozgrywki piłkarskie

Turniej orlików

Podziękowanie
W sierpniu br. dzieci z osiedla nr 6 wyjechały na trzydniową 
wycieczkę do Ośrodka Wczasów Rodzinnych we Wieleniu. 
Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji, m.in.: 
zwiedzanie parowozowni, wyjazd na basen w Wolsztynie, 
zabawy na kręgielni, konne przejażdżki. W trakcie poby-
tu prezes ośrodka zorganizował również ognisko, podczas 
którego zbierano pieniądze dla poszkodowanych przez po-
wódź. Rada Osiedla nr 6 oraz uczestnicy wycieczki składa-
ją serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które po-
mogły zorganizować wyjazd do Wielenia, w szczególności: 
Andrzejowi Grzmielewiczowi – Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny, Andrzejowi Lipko – radnemu Rady Gminy i Miasta, Pa-
nu Edwardowi Cichosz, Zarządowi Eltur Serwis Sp. z o.o., 
Zbigniewowi Cuber - kierownikowi biura rady, Stowarzy-
szeniu Dolny Śląsk XXI, Jerzemu Floryszczak - kierowni-
kowi Ośrodka Wczasów Rodzinnych PGE KWB Turów S.A., 
NSZZ Solidarność PGE KWB Turów S.A., firmie Darex – 
usługi remontowo - budowlane, Państwu J.M. Dąbrowskim 
oraz kierownictwu PKS Zgorzelec.

 

Piłkarskie rozgrywki.

Jedna z wielu sytuacji podbramkowych.

Zwycięzcy turnieju.

Krzysztof Burbo.
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W bieżącym numerze 
prezentujemy dwa wy-
wiady z: Ordynatorem 
Oddziału Anestezjolo-
gicznego Panem Witol-
dem Gołębiem – specja-
listą anestezjologii i in-
tensywnej terapii oraz 
Ordynatorem Oddziału 
Ginekologicznego Panem 
Andrzejem Marczakiem 
– specjalistą ginekolo-
gii i położnictwa, zatrud-
nionymi w Samodziel-
nym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Bo-
gatyni.

„Szpital bez bólu” - pro-
szę o przybliżenie tego 
nowego pojęcia w medy-
cynie konwencjonalnej, 
które ostatnio jest popu-
larne w naszych polskich 
szpitalach?

W.G. Pojęcie „Szpital bez 
bólu” jest wprowadzone do 
terminologii medycznej od 
około dwóch lat, polega ono 
na wprowadzeniu specjal-
nych procedur związanych 
z uśmierzaniem bólu poope-
racyjnego poprzez obowią-
zek regularnego monitoro-
wania bólu pacjenta. Należy 
zaznaczyć, że procedury le-
czenia bólu są już standar-
dem w krajach Unii Euro-
pejskiej, natomiast w Pol-
sce opracowanie i wdrożenie 
tych procedur jest kwestią 
dobrej woli naszych polskich 
szpitali.

Jakie procedury należy 
spełnić, aby uzyskać cer-
tyfikat?

W.G. Szpital Gminny w Bo-
gatyni przystąpił do edycji 
konkursu „Szpital bez bólu” 
na początku bieżącego ro-
ku, a w dniu 4 października 
2010 roku odbyło się posie-
dzenie konkursowe Polskie-
go Towarzystwa Badania 
Bólu pod przewodnictwem 
Prezesa prof. Jana Dobro-
gowskiego, dotyczące przy-
znania certyfikatów „Szpital 
bez bólu”, gdzie po kontroli 
dokumentacji przedstawio-
nej komisji, należało spełnić 

najwyższe standardy uśmie-
rzania bólu pooperacyjnego. 
Warunki takie spełnił mię-
dzy innymi bogatyński szpi-
tal.

Jak przebiega postępo-
wanie dotyczące monito-
rowania bólu?

W.G. Przez trzy miesiące 
należało monitorować pa-
cjentów po poważnych za-
biegach operacyjnych, któ-
rzy w pierwszych trzech 
dobach otrzymywali środ-
ki przeciwbólowe. Do proce-
dury zostało wytypowanych 
94 pacjentów, którzy w tym 
czasie mieli planowane za-
biegi operacyjne, między in-
nymi: laparoskopowe usu-
nięcie pęcherzyka żółcio-
wego, przepukliny, usunię-
cie fragmentu jelita grubego 
bądź cienkiego, zabiegi gi-
nekologiczne, cesarskie cię-
cia. Były również przypadki 
nagłe, które wymagały na-
tychmiastowej interwencji 
chirurgicznej, a następnie 
odbywało się leczenie bó-
lu, gdyż źle leczony ból nie-
sie za sobą konsekwencje fi-
zyczne, psychiczne oraz fi-
nansowe dla pacjenta, a do-
datkowo finansowe dla pol-
skiej służby zdrowia.

Czy pacjenci są informo-
wani o nowej procedu-
rze?

W.G. Oczywiście, każda pro-
cedura medyczna, tak samo 
jak i ta wymaga zgody pa-
cjenta na jej zastosowanie, 
dlatego też pacjent jest in-
formowany o jej przebiegu.

Ponieważ są to nowe 
procedury medyczne, co 
jeszcze mógłby Pan po-
wiedzieć naszym pacjen-
tom?

W.G. w ciężkich przypad-
kach jest opracowana au-
torska receptura mieszan-
ki przeciwbólowej, w skład 
której wchodzi lek morfino-
podobny, pyralgin lub para-
cetamol oraz lek przeciwwy-
miotny.

A co ze skutkami ubocz-
nymi podawania takich 
środków, czy przedawko-
waniem?

W.G. Skutki uboczne pod-
czas podawania leków prze-
ciwbólowych wymienionych 
wyżej, to na przykład wy-
mioty, nadpobudliwość, ale 
są one niwelowane poprzez 
podawanie w tym czasie do-
żylnie leków przeciwwymiot-
nych oraz uspokajających. 
Ponieważ leki z tej grupy po-
dawane są przez 2 – 3 doby, 
to nie ma możliwości uzależ-
nienia się od nich.

Inne stosowane metody 
przeciwbólowe?

W.G. Do rzadziej stosowa-
nych metod przeciwbólo-
wych należą również bloka-
dy zewnątrzoponowe, pod-
pajęcznikowe oraz splotów 
nerwowych.

Ile szpitali w Polsce zdo-
było taki certyfikat?

W.G. w ciągu roku certyfi-
kat „Szpital bez bólu” zdo-
były 63 placówki medycz-
ne. Co oznacza, że pacjenci 
obawiający się bólu, a przez 
to odkładający w czasie za-
biegi operacyjne, mogą wy-
brać placówkę medyczną, 
która posiada taki certyfi-
kat.

Na co mogą liczyć pa-
cjentki udające się na po-
rodówkę?

A.M. w Szpitalu Gminnym 
w Bogatyni może uczestni-
czyć przy porodach natu-
ralnych lekarz anestezjolog 
z umiejętnościami prowa-
dzenia porodu w znieczule-
niu zewnątrzoponowym.

Pacjentki, które rodzą już 
po raz kolejny i mają świa-
domość natężenia bólu po-
rodowego bez żadnego znie-
czulenia, są w stanie porów-
nać różnicę w przebiegu po-
rodu. Przy porodzie w znie-
czuleniu zewnątrzoponowym 
można zniwelować całkowi-
cie bądź częściowo ból ro-
dzącej. Dlatego też pacjent-
ki świadome natężenia bólu 
porodowego i obawiające się 
go mogą poprosić lekarza 
o takie znieczulenie. Lekarz 
tym sposobem jest w stanie 
niemal całkowicie wyelimi-

nować ból u rodzącej. Szycie 
krocza przebiega również 
bezboleśnie. Kolejną zaletą 
tego znieczulenia jest moż-
liwość płynnego przejścia 
z naturalnego porodu w ce-
sarskie cięcie w przypadku 
pojawienia się śródporodo-
wych wskazań do rozwiąza-
nia ciąży cesarskim cięciem. 

Jak wygląda wrażliwość 
na ból?

A.M. Wrażliwość na ból jest 
bardzo indywidualna, każda 
pacjentka odczuwa go ina-
czej, dlatego nie wszystkie 
pacjentki są w stanie w mia-
rę spokojnie i bez stresu 
urodzić dziecko siłami na-
tury. Czasami z powodu bó-
lów porodowych rodzące nie 
są w stanie współpracować 
z personelem medycznym 
na sali porodowej. Niestety, 
niesie to za sobą niebezpie-
czeństwo zagrożenia życia  
i zdrowia rodzącej i dziec-
ka. Znieczulenie zewnątrzo-
ponowe jest szczególnie ko-
rzystne w takich przypad-
kach. Lek przeciwbólowy 
dawkowany jest pod kon-
trolą lekarską w zależności 
od czasu trwania czynności 
porodowej i indywidualnego 
progu bólu każdej pacjentki.

Jak wygląda akcja poro-
dowa, bez odczuwania 

bólu?

A.M. Dobrostan płodu i ro-
dzącej jest monitorowany 
w trakcie porodu.

Kto kwalifikuje się do 
znieczulenia zewnątrzo-
ponowego?

A.M. Większość ciężar-
nych kwalifikuje się do po-
rodu w znieczuleniu zewną-
trzoponowym. w wyjątko-
wych przypadkach u kobiet 
ze schorzeniami kręgosłu-
pa oraz przeciwwskazaniami 
anestezjologicznymi nie jest 
ono wskazane. 

Czego można życzyć 
przyszłym matkom?

A.M. Bardzo dużo zależy od 
profesjonalnego podejścia 
personelu medycznego, jak 
również atmosfery życzliwo-
ści oraz chęci niesienia po-
mocy rodzącej. i właśnie te-
go życzę wszystkim ciężar-
nym, decydującym się na 
poród w znieczuleniu ze-
wnątrzoponowym na od-
dziale ginekologiczno – po-
łożniczym Szpitala Gminne-
go w Bogatyni.

Dziękuję za udzielenie 
wywiadów i życzę, bo 
o to tu przecież chodzi, 
mniej bólu w naszym bo-
gatyńskim szpitalu.

Certyfikat dla bogatyńskiego szpitala

„Szpital bez bólu”

Prezentacja otrzymanego certyfikatu.

Personel medyczny bogatyńskiego szpitala.
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W tym roku polskie Cari-
tas obchodzi swoje 20-le-
cie, proszę powiedzieć jak 
długo działa Caritas Die-
cezji Legnickiej, a także 
ile osób czynnie działa na 
rzecz diecezjalnego Cari-
tas?

Caritas Diecezji Legnickiej 
działa już 18 lat. Po powoła-
niu do życia Diecezji Legnic-
kiej przez Sługę Bożego Ja-
na Pawła II, jedną z pierw-
szych decyzji pierwszego Bi-
skupa Tadeusza Rybaka było 
utworzenie Caritas Diecezji 
Legnickiej, w celu organizo-
wania, koordynowania i kie-
rowania kościelną działal-
nością charytatywną w die-
cezji. Pierwszym dyrekto-
rem był ks. prałat Józef Li-
sowski. Warto podkreślić, że 
dziś Caritas Diecezji Legnic-
kiej wraz z firmami córkami 
to w sumie ponad 330 pra-
cowników, a liczba wolonta-
riuszy w Szkolnych Kołach 
Caritas wynosi ponad 800 
dzieci i młodzieży, a w Pa-
rafialnych Zespołach Cari-
tas wspiera księży probosz-
czów ponad 600 wolontariu-
szy. Ponadto naszą posługę 
dla potrzebujących wspierają 
siostry Karmelitanki Dzieciąt-
ka Jezus w Legnicy i Siostry 
Franciszkanki Rodziny Ma-
ryi w Jeleniej Górze. Wśród 
zadań, które pełnimy na co 
dzień jest:

- Organizowanie kolonii let-
nich i zimowych, rekolekcji, 
dni skupienia, szkoleń i kur-
sów, stypendiów dla bied-
nych dzieci, praca z wolonta-
riatem, prowadzimy dwa do-

my rekolekcyjno-kolonijne 
w Lwówku Śląskim i Legnicy,

- Troska o dzieci nienaro-
dzone i narodzone poprzez 
wspieranie mam i rodzin 
z Funduszu Obrony Życia 
i opieka nad „Oknem Życia” 
w Legnicy,

- Od 2003r. organizujemy 
wczasy dla osób starszych, 
niepełnosprawnych i z mały-
mi dziećmi (w 2010 roku sko-
rzystało z wczasów 852 oso-
by),

- Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom, Jałmużna Wielko-
postna i Wielkanocne Dzieło 
Caritas w 241 parafiach die-
cezji,

- Program Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym (PEAD) 
– w 2010 roku rozdaliśmy po-
nad 1000 ton żywności po-
przez 85 parafii,

- Opieka i rehabilitacja osób 
starszych, niepełnospraw-
nych, dzieci, poprzez Zespół 
Opieki Zdrowotnej Caritas 
Diecezji Legnickiej z oddzia-
łami w Jeleniej Górze, Bole-
sławcu i Legnicy,

- Zakład Aktywności Zawo-
dowej „Rosa”, gdzie pracu-
ją 24 osoby niepełnospraw-
ne (usługi pralnicze, porząd-
kowe i gastronomiczne),

- Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Lwówku Śląskim dla 30 
uczestników WTZ i w Legnicy 
dla 25 osób,

- Biuro Informacji dla Migran-
tów i Uchodźców w Zgorzel-
cu, księgarnię diecezjalną 
i Aptekę tanich leków w Le-
gnicy,

- Pomoc powodzianom z Bo-
gatyni i okolic, Leśnej, Lubo-
mierza, Pielgrzymki, Zagrod-
na…, która w październiku br. 
przekroczyła już 1 milion zło-
tych i jest dalej kontynuowa-
na… w pierwszym miesiącu 
pomocy pomagało nam 19 
oddziałów Caritas diecezjal-
nych z całej Polski z Caritas 
Polska na czele.

Czy ksiądz znał (odwie-
dzał) Bogatynię – tą 
sprzed powodzi. Jak oce-
nia ksiądz obecną sytu-
ację?

Byłem kilka razy i trochę wi-
działem na temat Bogatyni, 
ale tak naprawdę lepiej po-
znałem Bogatynię dopiero po 
jej tragedii sierpniowej. Kie-
dy miasto, a w nim tak wie-
le rodzin i osób jest pora-
nionych. Wiem, że Bogaty-
nia jest dobrze zorganizowa-
na i zarządzana, wiele dobre-
go dzieje się na co dzień. Na 
pewno skutki powodzi trzeba 
będzie jeszcze długo usuwać. 
Tak ważne jest, aby każ-
dy mógł zamieszkać w swo-
im domu, mieszkaniu, inne 
rzeczy mogą trochę dłużej 
poczekać, chociaż wiem, że 
jest tutaj dużo determinacji, 
aby skutki kataklizmu szybko 
usunąć. Cieszę się z bardzo 
dobrej współpracy z księżmi 
z Bogatyni i okolic, obecnie 
często się spotykamy. Od po-
czątku jest też dobra współ-
praca i wymiana informacji 
z Panem Burmistrzem. Po-
wiem tak: sytuacja jest peł-
na nadziei, że będzie dobrze 
i że nikt nie będzie sam ze 
swoimi problemami. Proces 
pomocy powodzianom trwa 
i Caritas Diecezji Legnickiej 
ma tutaj też swój skrom-
ny wkład dzięki życzliwości 
i wsparciu wielu ludzi.

Ile wpłat dokonano na 
rzecz Bogatyni?

Wpłat jest prawie 700 z ca-
łej naszej diecezji i całej Pol-
ski. Są też wpłaty z zagra-
nicy. Ofiarność wielu ludzi 
jest naprawdę wielka. Środ-
ki społecznego przekazu na 
pewno tutaj dużo zrobiły do-
brego nagłaśniając skalę tra-
gedii Bogatyni, ale i innych 
miejscowości jak ks. Biskup 
Legnicki podkreślił w swo-
im komunikacie. Na połowę 
października na zakup sprzę-
tu gospodarstwa domowego, 
wersalek, mebli, opału, i in-
nych rzeczy wydaliśmy już 
milion złotych. Są to napraw-
dę duże pieniądze i na pew-
no pomoc trafiła już do wie-
lu rodzin i osób. Oczywiście 
nie chcę powiedzieć, że to już 
wszystko. Wpłaty były bar-
dzo różne, niekiedy to tyl-
ko kilka złotych, ale też były 
bardzo wysokie kwoty. Wielu 
ludzi spiesząc z pomocą, jak 
napisał Biskup Legnicki na 
66 Tydzień Miłosierdzia zdało 
egzamin ze świadectwa miło-
ści wobec drugiego człowie-
ka z solidarności wobec po-
szkodowanych, nie mówiąc 
oczywiście tylko o środkach 
przekazanych na Caritas, ale 

o całej tej ludzkiej solidarno-
ści, która nastąpiła zaraz po 
tragedii bogatyńskiej. Byli lu-
dzie, którzy chleb wieźli do 
Bogatyni z drugiego końca 
Polski, aby nikt nie był głod-
ny i tak potem wiele różnych 
transportów z kraju i zagra-
nicy dotarło do poszkodowa-
nych, oraz ciągle jeszcze do-
cierają do powodzian. Wpła-
ty na konto też jeszcze ciągle 
przychodzą.

Co udało się zrobić do tej 
pory?

Oczywiście najtrudniej jest 
pomoc tym którzy utraci-
li dom, miejsce pracy… Cari-
tas Diecezji Legnickiej dzię-
ki wielkim sercom wielu lu-
dzi, parafii od początku sta-
rała się być z powodzianami 
i im pomagać. w każdej pa-
rafii Bogatyni i okolic powsta-
ła pod kierownictwem księ-
dza proboszcza – grupa ludzi 
– wolontariuszy, którzy po-
moc przyjmowali i przekazy-
wali dalej. Całą pomoc może-
my podzielić na doraźną i tu-
taj trzeba podkreślić, że by-
ło wiele transportów z wodą, 
chlebem, chemią, ubrania-
mi, różnymi rzeczami po-
trzebnymi w tym pierwszym 
momencie. Oprócz trans-
portów z biura Caritas z Le-
gnicy, systematycznie pew-
ne rzeczy odbieraliśmy też 
z supermarketów z Jeleniej 
Góry, Jawora, Lubina, Gło-
gowa i Legnicy. z darami do 
nas przyjeżdżały transpor-
ty (czasem nawet po kilka) 
z 19 oddziałów Caritas diece-
zjalnych z całej Polski i Cari-
tas Polska. w pierwszym eta-
pie mieszkańcom Bogatyni 
i okolic rozdaliśmy m.in. 100 
ton produktów żywnościo-
wych z programu PEAD.

Drugi etap pomocy określa-
my jako etap pomocy dłu-
gofalowej i tutaj dzięki pracy 
księży proboszczów i wolon-
tariuszy będących na miej-
scu, ale także dzięki dobrej 
współpracy z samorząda-
mi najpierw trzeba było opi-
sać całą sytuację, zdiagnozo-
wać straty, aby potem móc 
zacząć dostarczać poszko-
dowanym przez powódź naj-
bardziej potrzebny sprzęt go-
spodarstwa domowego, opał, 
meble itd. Dziękować Bogu 
i ludziom, że do dziś udało 
się zakupić w sumie 700 pra-
lek, lodówek i kuchenek ga-
zowych, kilkaset ton opału, 
wersalki, różne meble, po-
ściele. w pierwszym tygodniu 
października rozdaliśmy 3 ti-
ry paneli i różnych płyt z Kro-
nopola i wiele innych rzeczy. 
Oczywiście mam świado-
mość, że inni też pomaga-
ją, że pomocy jest dużo, ale 
jak patrzymy, ze strony po-
szkodowanych te odczucia 
czasem są inne i może na-
wet jest pewne zdenerwowa-
nie… Chcę powiedzieć jedno, 
obojętnie czy telewizja i inne 
środki społecznego przekazu 
pokażą to czy nie, Caritas po-
maga i będzie pomagała do 
końca. Dobrze byłoby gdyby 
środki przekazu pewne rze-
czy pokazały, bo to się należy 
ludziom, którzy wpłacali pie-
niądze, a z drugiej strony do-
bry przykład pociąga innych 
i na to jest wiele dowodów. 

Jak liczymy pomoc w zaku-
pach dla poszkodowanych 
w Bogatyni i okolicach prze-
kroczyła już milion złotych, 
nie licząc tych transportów, 
które dotarły w pierwszym 
miesiącu po tragedii powo-
dzi. Chodzi o zakupy nowych 
produktów.

Na co jeszcze mogą liczyć 
powodzianie z Bogatyni?

Na pewno oczekiwania są du-
że. Teraz często spotykam 
się z Księżmi Proboszczami 
z Bogatyni, którym chcę tu-
taj bardzo podziękować, bo 
to oni są ciągle na pierwszej 
linii pomocy i trudu związane-
go z przywracaniem ludziom 
nadziei, by dało się dalej żyć. 
Dziękuję księdzu dziekanowi 
Janowi Żakowi, ale i wszyst-
kim innym kapłanom. Pan 
Burmistrz napisał piękny list, 
który jest świadectwem czło-
wieka z linii frontu, że ta po-
moc jest bardzo ważna i za-
uważana nie tylko przez zwy-
kłych ludzi, ale i przez wła-
dzę. Oczywiście wiem, że to 
co się udało to już jest i chcę 
zapewnić że staramy się po-
zyskiwać dalsze fundusze 
i dalej pomagać poszkodo-
wanym. Często podkreślam, 
że w Caritasie przeżywamy 
dwa razy radość: raz gdy uda 
się pozyskać, zdobyć, napi-
sać jakiś wniosek i druga ra-
dość gdy uda nam się to do-
bro rozdać, wydać, podzielić 
pomiędzy poszkodowanych. 
Pracownicy nasi wiedzą, że 
trzeba to zrobić szybko i od-
powiedzialnie. Pan Redaktor 
chciałby pewnie jakieś kon-
krety. Na koncie mamy jesz-
cze środki, za kilka dni kolej-
ne spotkanie z księżmi z Bo-
gatyni i z Panem Burmi-
strzem, jestem przekonany, 
że wypracujemy dalsze decy-
zje na miarę możliwości. Na 
pewno jeszcze sprzęt AGD 
będzie dokupywany, mamy 
już listy na opał, księża mó-
wią o zielonej szkole dla dzie-
ci, a także już o feriach zimo-
wych dla uczniów. Będziemy 
w kontakcie i będziemy infor-
mować.

Jednocześnie zachęcam do 
współpracy z Caritas Diecezji 
Legnickiej! Dziękuję wszyst-
kim, którzy wpłacają 1% po-
datku od osób fizycznych 
na Caritas Diecezji Legnic-
kiej jako organizacji pożytku 
publicznego (KRS 221535). 
Dziękuję wszystkim, którzy 
uczestniczą w innych akcjach 
Caritas w Polsce! Bóg zapłać!

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z księdzem dyrektorem Czesławem Włodarczykiem

Caritas to miłość miłosierna!

Ks. dr Czesław Włodarczyk – dy-
rektor Caritas Diecezji Legnic-
kiej.
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Bądźmy świadkami Miłości - fragment
Bracia i Siostry! Rok 2010 jest szczególnym w historii na-
szej Ojczyzny. Szczególny ze względu na tragedię w Smo-
leńsku, gdzie zginęło 96 osób z Prezydentem Lechem Ka-
czyńskim i jego małżonką. Ale ten rok jest również cza-
sem kiedy Polskę kilka razy doświadczyła powódź, naj-
pierw w maju i czerwcu, a potem także w naszej diecezji 
w sierpniu, gdzie ucierpieli również nasi sąsiedzi z Nie-
miec i Czech. Początek września z powodu kolejnych in-
tensywnych opadów to czas dalszych nieszczęść dla wie-
lu rodzin doświadczanych przez wodę. Głęboko wierzy-
my, że nikt w tych nieszczęściach nie pozostał sam, że lu-
dzie dzięki wsparciu władz centralnych, samorządowych, 
Caritas w Polsce i tylu ludzi dobrej woli otrzymali pomoc 
i odzyskają nadzieję do życia. w upływającym 2010 roku 
mieliśmy szczególną okazję, aby zdać egzamin ze świa-
dectwa miłości wobec drugiego człowieka, potwierdzić 
konkretnym czynem, że bez solidarności nie da się żyć.

Szczególnie ten egzamin, zresztą po raz kolejny, zdawała 
i trzeba powiedzieć, że zdała kościelna Caritas w Polsce, 
dzięki współpracy wszystkich oddziałów, na czele z Ca-
ritas Polska. Tak wiele i tak trudnych zadań zostało wy-
konanych. Widzimy też ludzi i sprawy, które jeszcze cze-
kają na pomoc i załatwienie. Wiemy, że w naszej diece-
zji większość środków już została wydanych na pomoc 
powodzianom. Jestem wdzięczny wszystkim za ich cichą 
i ofiarną pracę, szczególnie księżom i wielu wolontariu-
szom w Bogatyni i jej okolicach.

Kolejny Tydzień Miłosierdzia to również okazja, aby wes-
przeć dzieła prowadzone przez Caritas Diecezji Legnic-
kiej. Już składam „Bóg zapłać” za ofiary, które zechcecie 
złożyć w przyszłą niedzielę (3 października) na cele sta-
tutowe naszej diecezjalnej Caritas. Dziękuję wszystkim, 
którzy już po raz szósty wpłacili 1% podatku od osób fi-
zycznych na naszą Caritas.

Wszystkim Wam z całego serca błogosławię.

Stefan Cichy Biskup Legnicki 



15www.bogatynia.pl

Co to są dopalacze?

Nazwa „dopalacze” nie 
jest określeniem nauko-
wym. Wywodzi się ona 
od dopalaczy samolo-
towych zwiększających 
moc silnika. Analogicz-
nie, te specyfiki miałyby 
za zadanie w sposób nie-
naturalny zwiększyć wy-
dolność organizmu.

Dopalacze nie są produk-
tem jednorodnym – w ich 
skład wchodzą substancje 
o różnej specyfice działania. 
Sprzedaje je się m.in. w for-
mie tabletek, kapsułek, pa-
stylek do rozpuszczania i in. 

Jednym ze składników 
wielu dopalaczy jest N-
benzylopiperazyna będąca 
stymulantem Ośrodkowe-
go Układu Nerwowego (po-
dobnie jak amfetamina). Do 
produkcji dopalaczy wyko-
rzystywane są także m.in. 
susz z silnie trującego mu-
chomora, szałwia wieszcza 
oraz wiele innych składni-
ków występujących natu-
ralnie w przyrodzie, a tak-
że tworzonych syntetycznie. 
Obecnie dopalacze są w za-
sadzie traktowane jako sub-
stytuty narkotyków o dzia-
łaniu m.in. psychostymulu-
jącym czy też halucynogen-
nym.

Dynamika zjawiska

Pierwszy w Polsce interne-
towy sklep z produktami 
o charakterze psychoaktyw-
nym pojawił się na początku 
2008 r. w sierpniu tego ro-
ku powstał w Łodzi pierwszy 
sklep stacjonarny. Do koń-
ca 2008 r. było już 40 takich 
sklepów – ale był to dopie-
ro początek. Liczba zarówno 
stacjonarnych, jak i interne-
towych punktów sprzeda-
ży wzrastała lawinowo. Sza-
cowano, że rynek dopala-
czy rósł w tempie ok. 400% 
rocznie. Obecnie, w związku 

z niedawną akcją Sanepidu, 
była już mowa o grubo po-
nad tysiącu sklepów.

Z badań ankietowych prze-
prowadzonych przez CBOS 
na zlecenie Krajowego Biu-
ra Przeciwdziałania Narko-
manii, wynika, że 3,5 proc. 
uczniów używało tych pro-
duktów. Można więc przy-
jąć, że po dopalacze cho-
ciaż raz sięgnęło 170 tysię-
cy młodych ludzi. Około po-
łowa z nich deklarowała, że 
miała kontakt z dopalacza-
mi w ciągu ostatniego mie-
siąca. Do tego należy dodać 
pewnie nie mniejszą liczbę 
osób dorosłych.

Czy dopalacze są groźne?

Nagłaśniane ostatnio w me-
diach przypadki ciężkich za-
truć, czy też zgonów spo-
wodowanych zażywaniem 
tych substancji nie pozo-
stawiają chyba wątpliwo-
ści co do ich szkodliwości. 
w skład dopalaczy wchodzą 
często substancje mało zba-
dane, trudno jest więc okre-
ślić ich stopień toksyczności. 
Jednocześnie brak ograni-
czeń wiekowych powodował 
sięganie po te środki przez 
osoby 12-13 letnie. Po efek-
cie krótkotrwałego przyjem-
nego uczucia, np. pobudze-
nia i euforii, czy też „bło-
gostanu” następują często 
efekty uboczne takie jak: 
zmęczenie, bezsenność, 
brak apetytu, mdłości, wy-
mioty, a nawet wahania na-
stroju, halucynacje czy też 
okresowa impotencja. Do-
datkowo niebezpieczeństwo 
zwiększa się przy zażywaniu 
ich równocześnie z alkoho-
lem lub lekami. 

Kierunki działań zapobie-
gawczych

Aby uniknąć procedur reje-
stracji towaru sprzedawcy 
dopalaczy wymyślili formułę 
oznaczania ich jako produk-

tów kolekcjonerskich (nie 
do spożycia). Ich skład jest 
tak konstruowany, aby nie 
zawierały środków aktual-
nie zabronionych przez pra-
wo. Pierwsze próby ograni-
czenia działalności sklepów 
z dopalaczami koncentrowa-
ły się na kontrolach skarbo-
wych, policyjnych itp. Bada-
ły one formalne uchybienia 
mogące przyczynić się do 
wnioskowania o zamknięcie 
placówki. Innym sposobem 
działania było wpisywanie 
kolejnych składników znaj-
dujących się w dopalaczach 
na listę substancji zabronio-
nych. Odpowiedzią na to by-
ło konstruowanie coraz now-
szych mieszanek ze składni-
ków nie będących na liście 
nielegalnych.

Ostatnim krokiem w zapo-
bieganiu rozprzestrzenia-
nia się tego groźnego zjawi-
ska jest nowa ustawa, która 
wprowadza możliwość wy-
cofania podejrzanych środ-
ków z rynku na półtora ro-
ku, do czasu przeprowadze-
nia ich pełnych badań, zaś 
za sprzedaż dopalaczy oso-
bom poniżej 18 roku życia 
grozić będą 3 lata więzie-
nia. Oczywiście rozwiązania 
prawne nie mogą być jedy-
nymi. Pozostaje bardzo duża 
rola działań edukacyjnych, 
wychowawczych, profilak-
tycznych i in.

Osoby mające problemy 
wynikłe z kontaktów z do-
palaczami znajdą pomoc 
w Ośrodku Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień i Po-
mocy Rodzinie w Bogaty-
ni. Grzegorz Hryszkiewicz 
– psycholog, certyfikowa-
ny specjalista psychoterapii 
uzależnień współpraca: Syl-
wia Půta-Świercz – specjali-
sta ds. przeciwdziałania nar-
komanii.

O dopalaczach

O dopalaczach

Ośrodek rozwiązywania proble-
mów uzależnień i pomocy rodzinie
• Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych czynny codziennie 
w godzinach urzędowych

• Zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób 
uzależnionych 
Wtorek – od godz. 18.00, Czwartek – od godz. 
16.30

• Zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób 
współuzależnionych 
Środa od godz. 16.00

• Puknt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdzia-
łania Narkomanii 
czynny codziennie w godzinach urzędowych

• Punkt Interwencji Kryzysowej ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
Poniedziałek – godz. 14.00-19.00, Środa – godz. 
16.oo-19.00

• Konsultacje psychologiczne 
Wtorek od godz. 18.00

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych 
codziennie w godz. 8.00-14.00

• Grupy wsparcia dla osób uzależnionych 
Poniedziałek i piątek od godz. 18.00

Kupon

Pytanie do burmistrza

Zapraszamy do zadawania za naszym pośrednictwem 
pytań Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejo-
wi Grzmielewiczowi. Burmistrz będzie na nie odpowiadał 
na łamach kolejnych numerów naszego biuletynu. Py-
tania można przesyłać mailem na adres: redakcja@bo-
gatynia.pl lub za pośrednictwem wypełnionego kuponu, 
który należy wrzucić do oznaczonej skrzynki w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni 
przy ul. Daszyńskiego 1.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Zapytaj prawnika

Jeśli masz jakiś problem prawny, przepisy cię prze-
rastają, wypełnij kupon i wrzuć go do oznaczonej 
skrzynki w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Bo-
gatyni przy ul. Daszyńskiego 1. Odpowiedzi eksper-
tów będziemy publikować w kolejnych numerach na-
szego pisma. 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Ogłoszenia drobne

Oferujemy naszym Czytelnikom nieodpłatne zamiesz-
czanie na łamach „Bogatyni” ogłoszeń drobnych typu 
„sprzedam”, „kupię”, „zamienię” czy „wynajmę”. Ogło-
szenia (tylko na wypełnionych, wydrukowanych poni-
żej kuponach) proszę wrzucać do oznaczonej skrzynki 
w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Bogatyni przy ul. 
Daszyńskiego 1.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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Druk: Drukarnia Witold Florczak, www.drukflor.eu

Kino Kadr

Składniki: 250 g masła 82%, ½ kg mąki pszennej (po-
trzeba troszkę więcej tak, aby ciasto ładnie się zlepiło), 
½ kostki świeżych drożdży, 1 cukier waniliowy, 2 jajka, 
¼ szklanki ciepłego mleka i 1 łyżka cukru do zrobienia 
rozczynu. Nadzienie do wyboru: Marmolada różana lub 
puszka maku, do której dodajemy 1 łyżeczkę drożdży, 2 
łyżki kaszy manny i olejek migdałowy. Rozczyn: Świeże 
drożdże, 1 łyżka cukru, ¼ szklanki ciepłego mleka i 2 łyż-
ki mąki wymieszać. Odstawić do wyrośnięcia.

Jeśli znacie Państwo ciekawy przepis, którym chcieliby-
ście się podzielić, napiszcie do nas: bok@bok.art.pl
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Bogatynia od kuchni

Data: 29-31. 10. 2010 r.
godz. 17.00
produkcja: Belgia 
gatunek: Animacja, Przygo-
dowy
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

Data: 29-31. 10. 2010 r.
godz. 19.30
produkcja: Polska 
gatunek: Komedia, Kostiu-
mowy
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

Data: 13-15. 11. 2010 r.
godz. 19.30
produkcja: Belgia, Francja, 
Luksemburg, Włochy 
gatunek: Thriller
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

Rys. Franciszek Grenda

„Nie oglądaj się”
Pisarka Jeanne, przykład-
na żona, matka dwójki dzie-
ci, jest pochłonięta swoją 
najnowszą powieścią. Nie-
spodziewanie wokół niej za-
czyna zmieniać się rzeczy-
wistość... Najpierw ulegają 
niemal niezauważalnej zmia-
nie drobne detale, potem jej 
ciało. Zaniepokojona, szu-
ka wsparcia wśród bliskich. 
Jednak nikt z jej otoczenia 
nie potwierdza tych zmian. 
Rodzina jest przekonana, 
że jej obsesja bierze się ze 
stresu, przepracowania i pi-
sarskiej fantazji. Jeanne nie-
mal wierzy, że mają rację. 
Aż do dnia, w którym wśród 
szpargałów swojej matki od-
krywa zdjęcie. Ono napro-
wadza ją na ślad pewnej 
Włoszki. Od tej chwili nic już 
nie jest oczywiste. Odmie-
niona Jeanne odkrywa ta-
jemniczą przeszłość i sekre-
ty swojej tożsamości.

„Śluby panieńskie”
Albin (Borys Szyc) i Gustaw 
(Maciej Stuhr), to niegrzecz-
ni faceci, którzy próbują za 
wszelką cenę uwieść spisku-
jące przeciw mężczyznom 
panny - Anielę (Anna Cie-
ślak) i Klarę (Marta Żmu-
da Trzebiatowska). Jednak 
tym razem poszukiwacze 
mocnych miłosnych wrażeń 
i słabych kobiecych punk-
tów trafiają na ekstremalnie 
trudne przeciwniczki. Piękne 
dziewczyny zrobią wszyst-
ko, żeby pokrzyżować pla-
ny nałogowych podrywaczy 
i spektakularnie utrzeć im 
nosa. Wybucha wielka woj-
na męsko-damska, w której 
intryga goni intrygę, seryj-
nie łamane są serca, a każ-
dy chwyt jest dozwolony. 
Czy rozważny, choć roman-
tyczny twardziel Radost (Ro-
bert Więckiewicz) zatrzyma 
lawinę zabawnych nieporo-
zumień i doprowadzi aferę 
do szczęśliwego końca?

„Żółwik Sammy”
Czyż nie byłoby cudowne 
podróżować po całym świe-
cie? Sammy jest uroczym, 
małym żółwiem morskim. 
Nie jest superbohaterem, 
lecz zwyczajnym żółwiem, 
który przeżywa niesamowi-
te przygody. Podczas swo-
jej długiej wędrówki odkry-
wa świat i naraża się na wie-
le niebezpieczeństw. Zo-
staje maskotką społeczno-
ści hippisowskiej, mierzy się 
z plamą ropy i jest świad-
kiem wodowania statku ko-
smicznego Apollo II na Oce-
anie Spokojnym. Sammy 
musi stawić czoło przeciw-
nym nurtom, przypływom 
i odpływom oraz upływają-
cym latom, by odnaleźć Ka-
rolę, miłość swojego życia, 
którą utracił na plaży, gdzie 
się urodzili. Jest odważny, 
ma upodobanie do przygód 
i potrafi sprostać najtrud-
niejszym wyzwaniom.

Pyszne, rozpływające się 
w ustach rogaliki. Idealne na 
każdą okazję. Imprezę, spo-
tkanie w towarzystwie, czy 
też niedzielny deser. Przepis 
został nadesłany przez na-
szą Czytelniczkę. 

Przygotowanie: Masło posie-
kać z mąką i cukrem wanilio-
wym, ciasto powinno przy-
pominać kruszonkę, sieka-
jąc dodać kolejno jajka i wy-
rośnięty rozczyn. Na koniec 
zagnieść ciasto w pulchną 
kulę. Podzielić ciasto na 4 
lub 5 części, z każdej por-

cji uformować koło rozwał-
kowując na grubość 5 mm, 
podzielić na 8 części (jak 
pizzę) na każdym trójką-
cie kłaść łyżeczkę marmo-
lady lub maku, zwijać w kie-
runku wierzchołka trójkąta, 
formując rogalika. Układać 
je na wysmarowanej tłusz-
czem formie lub na papierze 
do pieczenia. Piec w tem-
peraturze 170°C przez 15 
- 20 minut, aż rogaliki bę-
dą rumiane. Ciepłe obtoczyć 
w cukrze pudrze lub polu-
krować. Smacznego!

Różane rogaliki.

W czwartek 25 listopa-
da 2010 roku o godzinie 
16.00 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury odbędzie się Festi-
wal Piosenki „Powróćmy 
jak za dawnych lat”.

Uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz 

średnich zaprezentują pio-
senki artystów, którzy ode-
szli, jednakże pozostawili po 
sobie spuściznę muzyczną, 
która wpisała się na stałe 
w historię muzyki rozrywko-
wej. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Festiwal Piosenki

„Powróćmy 
jak za dawnych lat”

Fragment ubiegłorocznego festiwalu.


