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Redakcja: Panie Tomaszu, 
proszę powiedzieć, jakimi 
sprawami obecnie zajmuje się 
Komisja Rewizyjna?

Tomasz Korniak: Komisja Re-
wizyjna jest ciałem kontrol-
nym, jej głównym celem jest 
realizacja celów statutowych, 
takich jak badanie poprawnej 
realizacji gospodarki finanso-
wej realizowanej przez burmi-
strza, gminę, jednostki organi-
zacyjne urzędu oraz jednost-
ki pomocnicze pod kątem le-
galności, gospodarności, rze-
telności i  celowości wydatków. 
Na dzień dzisiejszy, takim prio-
rytetowym zadaniem Komisji 
jest praca nad sprawdzeniem 
wykonania budżetu przez bur-
mistrza za powoli mijający już 
rok. Wiemy, że ten rok obfito-
wał w  wiele inwestycji prowa-
dzonych w naszej gminie. Sta-
ramy się na bieżąco sprawdzać, 
kontrolować poczynania jed-
nostek organizacyjnych urzędu 
z  wywiązywania się z  nałożo-
nych na nie zadań przy odbu-
dowie naszej Gminy.

Red.: Wiemy, że poza działal-
nością w  radzie interesuje się 
pan sportem i promocją zdro-
wego trybu życia wśród dzieci 
i młodzieży – szczególnie z te-
renów wiejskich. Proszę po-
wiedzieć, co udało się zrobić 
do tej pory?

T.K.: Od kiedy pamiętam sport 
w  moim życiu zajmuje bar-
dzo ważne miejsce. Podejmu-
jąc się pracy społecznej z dzieć-
mi i  młodzieżą w  LKS Zjed-

noczeni Porajów – Kopaczów 
chcę przede wszystkim rozwi-
jać piłkarskie pasje, które drze-
mią w młodych ludziach. Czę-
sto młodzi ludzie potrzebują 
wsparcia, aby uwierzyć w siebie 
i  w  swoje możliwości. Jestem 
przekonany, że moja praca, 
czas, którym się dzielę z innymi 
zaowocuje pozytywnie w doro-
słym życiu moich „podopiecz-
nych”. Cieszy mnie fakt, że 
udało się zachęcić dużą grupę 
dzieci do treningów, co w dobie 
komputerów i  różnego rodza-
ju pokus nie jest łatwe. Tu na-
leżą się również podziękowania 
dla rodziców, którzy przywożą 
swoje pociechy na zajęcia, jak 
również jeżdżą z nami na tur-
nieje. Chcę jeszcze raz podkre-
ślić, że tylko przy połączeniu 
tych trzech podmiotów – ro-
dziców, dzieci i osób wspierają-
cych można zapewnić rzetelną, 
pełnowymiarową pracę z mło-
dymi ludźmi. Mi się to udało. 
Taka sytuacja jeszcze bardziej 
motywuje mnie do pracy.

Red.: Jakie działania planuje 
pan realizować w najbliższym 
czasie?

T.K.: Jest ich wiele, skalując te 
zadania na pierwszym miej-
scu jest odbudowa po powodzi 
Osiedla Piastowskiego w Pora-
jowie. Minęło czternaście mie-
sięcy od tego tragicznego dnia 
i  codziennie, gdy rozmawiam 
z  mieszkańcami pytają, kie-
dy u nas zaczną się prace, któ-
re pozwolą nam normalnie żyć. 
Chcąc uspokoić wszystkich in-

formuję iż w  2012 roku roz-
poczną się prace, na które cze-
kaliśmy tak długo. Następnym 
zadaniem jest Ośrodek Zdro-
wia, jak wiemy w  przyszłym 
roku kończy się pozwolenie na 
budowę, a obecny stan nie speł-
nia norm, które powinien po-
siadać. W  trosce o  mieszkań-
ców, a w  szczególności o  eme-
rytów i rencistów, dołożę wszel-
kich starań, aby w końcu prace 
ruszyły. Nie wyobrażam sobie, 
aby mogło być inaczej. Następ-
nym zadaniem jest świetlica 
wiejska, która w obecnej chwili 
znajduje się w  opłakanym sta-
nie i wymaga gruntownego re-
montu. Trzeba wspomnieć tu 
o  prężnie działających Stowa-
rzyszeniach Emerytów i Renci-
stów, Działkowcach, Radzie So-
łeckiej, LKS Zjednoczeni Pora-
jów- Kopaczów, dla których ta-
ki obiekt jest bardzo potrzebny. 
Zadanie, które uważam za rów-
nie ważne, to odbudowa na-
szego boiska sportowego, któ-
re zostało całkowicie zniszczo-
ne po powodzi. Zniszczenia te 
zostały ujęte w  protokole po-
powodziwym szkód na obiek-
tach sportowych naszej gminy. 
A przypomnę, że przed powo-
dzią został wykonany remont. 
Staram się również pomagać 
i  rozwiązywać problemy bie-
żące mieszkańców. Taki przy-
świecał mi cel, gdy podjąłem 
się pracy na rzecz mieszkańców 
naszej Małej Ojczyzny.

Red.: Jak ocenia pan zakres 
prac inwestycyjnych prowa-
dzonych na terenach wiej-

skich? Czy remont świetli-
cy w  Kopaczowie pozytywnie 
wpłynął na mieszkańców?

T.K.: Myślę, że wszystko idzie 
w  dobrym kierunku. Takim 
jednym z  namacalnych przy-
kładów jest właśnie świetlica 
wiejska w  Kopaczowie. A  jak 
ważne są takie inwestycje, to 
informacji zwrotnej udzielili 
nam sami mieszkańcy wypo-
wiadając się w  samych super-
latywach po otwarciu świetli-
cy. Trzeba pamiętać, że Gmi-
nę, miejscowość tworzą miesz-
kańcy. I to Ich potrzeby są naj-
ważniejsze. Wiem, i  jestem 
o tym przekonany, że prace in-
westycyjne na terenach wiej-
skich zawsze powinny odby-
wać się po konsultacjach spo-
łecznych. Nawiązując do tego, 
co powiedziałem wcześniej, 
jestem po rozmowach z miesz-
kańcami Porajowa, wyciągną-
łem z tego wnioski, które prze-
kazałem burmistrzowi. Liczę 
na to, że dalsze prace skierowa-
ne na polepszenie jakości ży-
cia na terenach wiejskich będą 
kontynuowane tak, jak do tej 
pory.

Dziękuję za rozmowę.
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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.

Tomasze Korniak, Wiceprzewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy i Miasta Bogatynia.
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Rozmowa z Radnym Tomaszem Korniakiem, Wiceprzewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

Gminę tworzą mieszkańcy

22 listopada wojewoda dolnośląski po raz kolejny odwiedził Bogaty-
nię. Celem wizyty był przegląd inwestycji, które nasza gmina realizu-
je w ramach odbudowy po powodzi.

W  listopadzie Wojewoda Dol-
nośląski Aleksander Marek 
Skorupa dwukrotnie wizyto-
wał Bogatynię, doglądając sta-
nu zaawansowania prac zwią-
zanych z  odbudową. Pierw-
sza wizyta zbiegła się ze spo-
tkaniem na Nysie Łużyckiej, 
w trakcie którego wojewoda za-
warł porozumienie ze stroną 
niemiecką w sprawie wyburza-
nia mostów na Nysie.

Poczas drugiej wizyty Zastęp-
ca Burmistrza ds. inwestycji 
Dominik Matelski osobiście 
przedstawił postępy prac na 
poszczególnych odcinkach.

Po obu spotkaniach wojewo-

da wyrażał swoje zadowole-
nie z  wykonywanych zadań. 
Prowadzone na szeroką ska-
lę prace na obiektach mosto-
wych, remonty dróg oraz bu-
dowa mieszkań dają nadzieję 
na szybkie rozwiązanie trudnej 
sytuacji w Bogatyni.

Jak zapewniał zastępca burmi-
strza Dominik Matelski prace 
są realizowane zgodnie z przy-
jętym wcześniej planem. Je-
dynym czynnikiem mogącym 
utrudnić ich prowadzenie jest 
pogoda. Stąd od samego po-
czątku przewidywano, że tylko 
dzięki odpowiedniemu podzia-
łowi zadań będzie można uzy-

skać wysoki stopień zaawan-
sowania na koniec roku. W tej 
chwili wykonanie jest na pozio-
mie 90-95%.

Zgodnie z  terminami nakre-

ślonymi przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i  Admi-
nistracji w połowie grudnia ma 
nastąpić rozliczenie przekaza-
nych środków. Mamy nadzieję, 
że pogoda nie wstrzyma pro-
wadzonych prac.

Relację wideo z  pierwszej wi-
zyty wojewody można obejrzeć 
na stronie internetowej www.
bogatnia.pl lub w  telefonach 
komórkowych (kod QR).

Objazd inwestycyjny

Wizyta wojewody

3 listopada, wizyta na obiektach mostowych.
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„Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje za-
sobów gminnych są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój 
gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń”. 
Bogatynia w  2011 roku znalazła się na 12-stej pozycji w  rankingu 
„zrównoważonego rozwoju”.

Rokrocznie z inicjatywy Funda-
cji Polskiego Godła Promocyj-
nego Teraz Polska oraz Wydzia-
łu Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej 
przygotowywany jest ranking, 
którego głównym założeniem 
jest wskazanie najlepiej rozwija-
jących się samorządów.

Autor rankingu prof. Euge-
niusz Sobczak z Wydziału Ad-

ministracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej do-
konuje porównania i  analizy 
danych dotyczących wszyst-
kich polskich samorządów. 
W  tym roku po raz pierwszy 
zaprezentowano również naj-
lepsze województwa. Głównym 
celem zestawienia jest wskaza-
nie oraz nagrodzenie najlepiej 
rozwijających się jednostek sa-

morządowych w kraju.

„Ranking jest jedynym zesta-
wieniem opierającym się wy-
łącznie na niezależnych da-
nych z  GUS-u, pozbawionym 
subiektywnych ocen osób po-
stronnych, co czyni z  niego 
najbardziej wiarygodne źródło 
na temat stanu gmin w Polsce. 
Cieszy mnie niezmiernie fakt, 
że wśród wyróżnionych w ran-
kingu gmin znalazły się i  ta-
kie, które są już Laureatami 
Konkursu „Teraz Polska”. Nie-
skromnie powiem, że potwier-
dza to słuszność i  zasadność 

przyznania im Godła przez Ka-
pitułę” – powiedział podczas 
konferencji Prezes Fundacji 
Polskiego Godła Promocyjne-
go „Teraz Polska”.

Warto dodać, że niedawno Bo-
gatynia znalazła się również 
w  gronie samorządów o  naj-
większych nakładach na inwe-
stycje.
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Po raz kolejny
Bogatynia wśród 
najlepszych

Pamiątkowe zdjęcie 
po wręczeniu wyróżnień.

Budżet gminy to nic innego jak publiczny portfel z pieniędzmi, któ-
ry można niemal wprost porównać do portfela rodzinnego. Na co 
dzień każda rodzina zarabia i  wydaje środki finansowe. W  gminie 
budżet to przede wszystkim dochody osiągane z podatków i innych 
opłat oraz dotacje i subwencje zasilające wspólny portfel. Natomiast 
wydatki to nic innego jak to z czego wspólnie – jako społeczeństwo 
- korzystamy każdego dnia. 

Zachęcamy Państwa do zapo-
znania się z  projektem budże-
tu na 2012 rok. Zobaczmy jak 
będzie wyglądał nasz portfel 
w przyszłym roku.

Zdrowie, oświata, bezpie-
czeństwo, inwestycje, kultu-
ra, sport, rozrywka, organiza-
cje pozarządowe to tylko jedne 
z  wielu dziedzin, którymi zaj-
muje się każda gmina. Używa-
jąc wcześniejszego porównania 
nazwaliśmy budżet wspólnym 
portfelem, wobec tego warto 
zadać sobie pytanie na temat 
przyszłorocznych dochodów 
i wydatków?

W tej chwili znamy już projekt 
budżetu na 2012 rok. Znajdu-
je się w nim wiele ważnych wy-
datków i jak wspominał w nie-
dawnym wywiadzie radiowym 
burmistrz Andrzej Grzmiele-
wicz - mimo wielu trudności 
udało się uzyskać bardzo waż-
ną proporcję – 

„40% wydatków w  przyszło-
rocznym budżecie to wydatki na 
inwestycje”. 
Dzięki temu po raz pierwszy 
w  historii naszego samorządu 
inwestycje osiągną największy 

pułap w strukturze wydatków.

W ogólnej charakterystyce pla-
nowane dochody w  2012 ro-
ku wyniosą 167,5 mln zł, na-
tomiast wydatki 181,7 mln zł. 
Planowany deficyt budżetu wy-
niesie 14,2 mln zł i zostanie po-
kryty z  kredytu. Limit kredy-
towy zastał określony w  2012 
roku na 22 mln zł. Według 
nowych założeń wydatki in-
westycyjne określono w  przy-
szłorocznym budżecie na kwo-
tę blisko 65 mln zł. Oznacza to, 
że w  strukturze ogólnych wy-
datków na inwestycje położo-
no szczególny nacisk. Jeżeli do 
tego dodamy środki finanso-
we przeznaczone na inwesty-
cje z budżetu podstawowego to 
w sumie uzyskamy kwotę oko-
ło 70 mln zł. 

Dzięki tym zapisom w przyszłym 
roku gmina rozpocznie i  zreali-
zuje około 60 bardzo ważnych 
zadań inwestycyjnych.
Ważną część budżetu stano-
wią wydatki na oświatę i  wy-
niosą one w  2012 roku ponad 
33 mln zł. Niestety subwencja 
z  budżetu państwa będzie po 
raz kolejny mniejsza (o 7% niż-

sza) i pokryje wydatki oświaty 
w  niespełna 50% - w  2012 ro-
ku wyniesie ona 16,3 mln zł, 
a na same płace w bogatyńskiej 
oświacie potrzeba 25,4 mln zł. 
Większość wydatków zostanie 
pokryta z  budżetu podstawo-
wego.

Gmina Bogatynia będzie rów-
nież zmuszona do wydatko-
wania środków na tzw. cześć 
równoważącą subwencji ogól-
nej dla gmin, popularnie zwa-
ną „janosikowym”. W 2012 ro-
ku przekażemy na rozwój in-
nych gmin ponad 10,6 mln zł. 
Przekażemy również 1,4 mln 
jako wpłatę na Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Przy konstrukcji przyszłorocz-
nego budżetu nie obyło się bez 
cięć w  wydatkach. Decyzją 
burmistrza wszystkie jednost-
ki podległe Gminie Bogatynia 
włączając w to spółki gminne, 
urząd miasta i  inne jednostki 
zobowiązane są do ogranicze-
nia wszystkich możliwych 
wydatków - łącz-
nie z  pensjami 
n a j l e -

piej zarabiających, w tym: pre-
zesów, dyrektorów i kierowni-
ków. Cięcia nie mogą odbywać 
się kosztem najmniej zarabiają-
cych i nie mogą wpływać na ja-
kość pracy poszczególnych jed-
nostek. Ograniczeniu podlega-
ją szczególnie wydatki okolicz-
nościowe, wydatki na telefony, 
internet, delegacje i  wyjazdy 
służbowe, szkolenia, paliwo 
i  wiele innych. Jak zapowie-
dział burmistrz za wzmożoną 
ilość inwestycji i  trudny okres 
w jakim się znajdujemy muszą 
odpowiadać solidarnie wszyst-
kie jednostki mające wpływ na 
wydawanie środków publicz-
nych. 

„Racjonalizacja wydatków jest 
konieczna i dotyczy wszystkich” 
– komentował burmistrz An-
drzej Grzmielewicz.

W  chwili obecnej 
budżet jest 

sprawdzany przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową. Po za-
kończeniu kontroli zapisów 
wprowadzonych do budżetu 
rada gminy podejmować bę-
dzie tą najważniejszą dla gmi-
ny uchwałę. Kiedy zosta-
nie przyjęty budżet dowiemy 
się bezpośrednio po ogłosze-
niu obwieszczenia zwołujące-
go sesję budżetową, a tym cza-
sem zachęcamy do zapoznania 
się z projektem budżetu, który 
znajduje się na stronie interne-
towej www.bogatynia.pl.

Finanse gminne

Jak wygląda budżet na 2012 rok?
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Już wkrótce zostanie oddany nowo wyremontowany obiekt uży-
teczności publicznej. To już kolejna inwestycja w naszej gminie reali-
zowana z wykorzystaniem środków unijnych.

Zadanie pod nazwą „Rewita-
lizacja byłej strażnicy wojsko-
wej z przeznaczeniem na Wie-
lofunkcyjny Ośrodek Pomocy” 
dofinansowane jest z  Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2007-2013 
w ramach Priorytetu 9 - odno-
wa zdegradowanych obszarów 
miejskich na terenie Dolnego 
śląska („Miasta”).

Modernizacja tego obiektu jest 
konsekwencją działań władz 
samorządowych, polegających 
na odbudowie, budowie i  mo-
dernizacji obiektów użyteczno-
ści publicznej. Należą do nich: 
gruntowanie zmodernizowana 
i doposażona świetlica w Posa-
dzie, Kopaczowie, czy też cał-
kowicie odremontowany, także 

dzięki wsparciu unijnym Dom 
Ludowy w  Markocicach, teraz 
to Multifunkcjonalne Centrum 
Trójstyku, który znakomicie 
służy lokalnej społeczności.

Dzięki realizacji tego projektu 
zagospodarowany został obiekt 
powojskowy, który teraz prze-
znaczony będzie między inny-
mi na działalność społeczną, 
świadczoną przez instytucje 
na rzecz mieszkańców gminy. 
Do nowo wyremontowanego 
obiektu przeniesiony zostanie 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
który obecnie znajduje się 
w budynku przy ulicy Daszyń-
skiego, a  wraz z  nim Wydział 
Polityki Społecznej i Świadczeń 
Socjalnych tutejszego Urzędu 
Miasta i Gminy. Z całą pewno-
ścią usprawni to pracę obydwu 

komórkom a  zarazem stwo-
rzy miejsce gdzie każdy z  nas 
w  jednym punkcie „załatwi” 
sprawy związane z  działalno-
ścią tych jednostek.

Remont rozpoczął się w  sierp-
niu bieżącego roku i  zgodnie 
z umową potrwa 9 miesięcy li-
cząc od dnia przekazania pla-
cu budowy (tj. od 27.07.2011). 
W  ramach rewitalizacji prze-
prowadzany jest generalny re-
mont obiektu. Zakres prac 
obejmuje: wymianę stolar-
ki okiennej i  drzwiowej, wy-
konanie wewnętrznych tyn-
ków, budowę ścian działowych, 
montaż urządzeń sanitarnych 
wraz z  akcesoriami, docieple-
nie ścian zewnętrznych i wyko-
nanie tynków łącznie z odtwo-
rzeniem elementów ozdobnych 
wraz z  kolorystyką elewacji, 
wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowych, wymianę poszycia 

Rewitalizacja
dawnej Strażnicy Wojskowej
Na inwestycje gmina pozyskała 1,8 mln zł z funduszy unijnych

dachu na dachówkę karpiów-
kę w  kolorze ceglastym, prze-
budowę istniejącej klatki scho-
dowej wewnętrznej, montaż 
platformy dźwigowej wewnątrz 
budynku oraz wszystkie prace 
związane z adaptacją poddasza 
na część biurową. Oprócz tego 
wykonane zostaną prace zwią-
zane z zagospodarowaniem te-
renu polegające na: wykona-
niu dróg wewnętrznych, miejsc 
postojowych dla samocho-
dów osobowych, chodników 
z kostki granitowej, wykonaniu 
ogrodzenia, przebudowie tara-

su i schodów wejściowych oraz 
budowę pochylni dla osób nie-
pełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu 
wynosi 2  870  650,01 zł. War-
tość wydatków kwalifikowa-
nych to 2  592  350,00 zł. Dofi-
nansowanie z  EFRR w  wyso-
kości 70% wynosi 1 814 645,00 
zł. Środki własne gminy to 
777  705,00 zł. Wszystkie kwo-
ty, o  których mowa podane są 
na podstawie umowy z dnia 18 
sierpnia 2010 roku o  dofinan-
sowaniu projektu.
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Kiedy powstało stowarzyszenie 
i co spowodowało, że grupa eme-
rytowanych funkcjonariuszy Po-
licji zdecydowała się na zrzesze-
nie?

Ponad 20 lat temu w  1990 ro-
ku w Szczecinie powstała orga-
nizacja pod nazwą Stowarzy-
szenie Emerytów i  Rencistów 
Resortu Spraw Wewnętrznych 
Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
ra w  maju 2007 roku została 
przemianowana na Stowarzy-
szenie Emerytów i  Rencistów 
Policyjnych.

W  październiku 1989 roku po 
przejściu na emeryturę podją-
łem działania zmierzające do 
powstania struktur stowarzy-
szenia przy Komisariacie Poli-
cji w  Bogatyni. W  lutym 1999 
roku Koło zostało zarejestro-
wane i  dzięki przychylności 
ówczesnego Komendanta śp. 
nadkom. Dariusza Witczaka 
otrzymaliśmy pomieszczenia 
przy Komisariacie Policji w Bo-
gatyni, które użytkujemy do 

dnia dzisiejszego.

Stowarzyszenie powstało z po-
trzeby chwili i  woli byłych 
funkcjonariuszy policji, pra-
gnących odnaleźć się w atmos-
ferze przemian ustrojowych 
i włączyć w nurt nowej rzeczy-
wistości.

Jakie są główne cele stowarzysze-
nia?

Celem stowarzyszenia jest 
zrzeszanie emerytów i  renci-
stów oraz wdów (wdowców), 
dla poprawy warunków socjal-
no – bytowych. Nasze działa-
nia opierają się na organizacji 
życia kulturalnego, wypoczyn-
ku, spotkań integracyjnych 
oraz reprezentowania intere-
sów emerytów i rencistów wo-
bec organów władzy i admini-
stracji państwowej.

Proszę przedstawić najważniej-
sze dokonania stowarzyszenia.

Najważniejszym dokonaniem 
było rozwinięcie struktur orga-

nizacyjnych na terenie naszego 
miasta oraz udział w  uroczy-
stym przekazaniu przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Boga-
tynia Andrzeja Grzmielewicza 
sztandaru, który jest symbolem 
najważniejszych wartości, któ-
re przyświecają pracy w służbie 
dla kraju.

Ostatnio wiele się mówi o zmia-
nie przepisów emerytalnych 
służb mundurowych. Czy to jest 
przedmiotem troski stowarzy-
szenia?

W tej kwestii przytoczę wypo-
wiedź Prezesa Zarządu Głów-
nego Henryka Borowińskie-
go, który twierdzi, że „sto-
warzyszenia skupiające eme-
rytowanych policjantów są 
wielkimi nieobecnymi w  dys-
kusji w sprawie emerytur i rent 
mundurowych. W ramach spo-
łeczeństwa obywatelskiego sta-
nowimy swoistą ostoję dla sła-
bych, schorowanych i  niepo-
trafiących sobie poradzić sa-
motnych ludzi u  schyłku ży-

cia, dla których powinnością 
było wiernie służyć swojej oj-
czyźnie. Teraz wielu z nich do-
znaje upokorzenia, bo państwo 
o nich zapomina lub doprowa-
dza do wegetowania na pogra-
niczu ubóstwa”.

Niestety, tak jak Henryk Boro-
wiński, uważam że przestali-
śmy być partnerami w dyskusji 
politycznej, dotyczącej naszej 
teraźniejszości i  przyszłości. 
Organizacje emerytów służb 
mundurowych są marginali-
zowane w konsultacjach aktów 
prawnych dotyczących rozwią-
zań emerytalnych. Wobec te-
go, że brak jest związków za-
wodowych, które wyjdą na uli-
ce i będą protestować przy wy-
ciu syren i  huku petard, uwa-
żam, że naszą powinnością jest 
pomoc dla tej grupy. Chcemy 
mieć możliwość upominania 
się o  prawa najsłabszych, dla-
tego że z narażeniem własnego 
życia broniliśmy bezbronnych 
jako policjanci.

Proszę wskazać kilka konkret-
nych przedsięwzięć, które są re-
alizowane przez stowarzyszenie 
pod Pana przewodnictwem.

Jednym z  ważniejszych przed-
sięwzięć, które planujemy zre-
alizować w  pierwszym kwar-

tale 2012 roku jest nawiązanie 
współpracy z  emerytami cze-
skimi w Libercu oraz zwiększe-
nie liczebności Koła poprzez 
spotkania z  funkcjonariusza-
mi, którzy w najbliższym czasie 
planują odejście na emeryturę. 
W przyszłym roku zamierzamy 
również zorganizować wspólny 
wyjazd integracyjny w ramach 
działań związanych z  organi-
zacją życia kulturalnego, wy-
poczynku i rekreacji. W związ-
ku z dużą ilością przedsięwzięć 
realizowanych przez nasze sto-
warzyszenie, pragnę zaprosić 
nowych emerytów do wstąpie-
nia w nasze szeregi.

Dziękuję Panu za rozmowę oraz 
życzę powodzenia i  wytrwałości 
w realizacji założonych celów.

Stowarzyszenie powstało po tra-
gicznych wydarzeniach z  sierp-
nia 2010 roku. Kim są członko-
wie Stowarzyszenia? Jakie cele 
przyświecały jego założycielom?
Wydarzenia z  sierpnia 2010 
roku były impulsem do stwo-
rzenia Stowarzyszenia Przed-
siębiorców Ziemi Bogatyń-
skiej. Żywioł pokazał, że po-
trafi w  jednej chwili zniszczyć 
dorobek życia wielu ludzi. Ca-
ła pomoc skupiła się na oso-
bach, które straciły dach nad 
głową. Ludzie, którzy stracili 
miejsca pracy, pozbawieni zo-
stali środków do życia, stanęli 
przed wielkim dylematem, ”co 
dalej robić?”.

Pierwszą wspólną inicjaty-
wą była organizacja spotkania 
z  Burmistrzem Miasta i  Gmi-
ny, pracownikami Powiatowe-
go Urzędu Pracy oraz kierowni-
kiem terenowego oddziału Fun-
duszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych. Przedsię-
biorcy dowiedzieli się, że mimo 
dramatycznej sytuacji, w  jakiej 
się znaleźli, nie zwalnia się ich 
z obowiązków płatniczych i for-
malnych. Muszą podjąć natych-
miast decyzję, co do prowadze-
nia lub rezygnacji z dalszej dzia-
łalności oraz zwalniania pra-
cowników czy zatrudniania ich 
do prac interwencyjnych. Każ-

dy z  poszkodowanych przed-
siębiorców miał inną sytuację, 
nie wszyscy byli ubezpiecze-
ni. Wszyscy natomiast, jak naj-
szybciej potrzebowali środków 
na odtworzenie miejsc pracy.
Już na pierwszym spotkaniu 
najbardziej kompetentnymi, 
chętnymi do pomocy i  aktyw-
nymi osobami byli panowie: Ro-
bert Motyka i Henryk Seńczuk. 
Mnie również zależało na szyb-
kim działaniu i  byłem zdeter-
minowany, aby pomóc wszyst-
kim, którzy ucierpieli z powodu 
tych wydarzeń. Wspólnie z Ro-
bertem Motyką i  Henrykiem 
Seńczukiem zostaliśmy Komi-
tetem Założycielskim Stowarzy-
szenia. Mieliśmy świadomość, 
że razem łatwiej nam będzie 
uzyskać pomoc i podjąć inicja-
tywy, dzięki którym życie nasze 
wróci do normalności. To były 
właśnie podstawowe cele naszej 
działalności.
Czy pomoc z budżetu państwa 
była wystarczająca?
Pomoc publiczna ogranicza-
ła się do propozycji trzech in-
stytucji: pożyczki, na odtwo-
rzenie miejsc pracy, którą przy-
znawała Karkonoska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego; po-
życzki na pensje pracownicze 
z  Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych; re-

fundacja pensji za prace inter-
wencyjne z Powiatowego Urzę-
du Pracy. Wszystkie te insty-
tucje wymagały od przedsię-
biorców ogromnej ilość do-
kumentów, przede wszystkim 
oszacowania i  potwierdzenia 
strat. Konieczne było opraco-
wanie systemu działań, prze-
tarcie szlaków w  załatwianiu 
wszystkich problemów oraz 
nakłanianie przedsiębiorców 
do zmierzenia się z  biurokra-
cją. Tymi rzeczami zajęło się 
nasze Stowarzyszenie.
Wielkie podziękowanie, w imie-
niu przedsiębiorców chciałbym 
złożyć osobom z  KARR, któ-
re bardzo sprawnie, fachowo 
i  z  przyjaznym nastawieniem 
zakończyły sprawę naszych po-
życzek. Przydzielono je 210-
u  poszkodowanym, rozdzielo-
no niebagatelną kwotę bo ok. 3 
mln zł. W  dużej części została 
ona już umorzona lub rozłożo-
na na spłatę w ciągu dwóch lat. 
Również podziękowania nale-
żą się Powiatowemu Urzędowi 
Pracy, który na bieżąco kontro-
lował i  refundował prace inter-
wencyjne.
Proszę opowiedzieć pokrót-
ce o  problemach Stowarzysze-
nia, o  podejmowanych inicja-
tywach i  o  planach na przy-
szłość?

Największym problemem 
obecnie jest sprawa pożyczek 
z  Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. 
W  wersji pierwotnej przed-
stawiciele FGŚP namawiali 
nas, aby nie zwalniać 
pracowników. Zaproponowano 
przedsiębiorcom zamiast zwal-
niania zatrudnionych pracow-
ników, wypłatę im wynagro-
dzeń przez FŚP, przez 3 mie-
siące, w ramach pożyczki, a po-
tem jej umorzenie po 2011 ro-
ku. Jednak sytuacja budżetowa 
spowodowała wycofywanie się 
z  obietnic i  ciężar spłaty po-
życzki został zrzucony na pra-
codawców. Gdyby zostali oni 
zwolnieni od razu po powodzi, 
FGŚP byłby zmuszony wpła-
cić im wynagrodzenia zgod-
nie ze swoim statusem. Dlate-
go SPZB 2010 próbuje odwołać 
się od tej decyzji i  negocjować 
tę sprawę na poziomie ministe-
rialnym. Czas pokaże co z  te-
go wyniknie i  jaka będzie de-
cyzja ministerstwa. Jeśli cho-
dzi o przyszłość to zaplanowa-
ny mamy cykl spotkań szkole-
niowo edukacyjnych, którymi 
będziemy chcieli integrować 
przedsiębiorców i zachęcać ich 
do aktywności na rzecz wspól-
nych interesów. Zaprezentowa-
nie naszych propozycji planu-
jemy w I połowie stycznia 2012 
roku, w Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury. Na spotkanie zostaną 
zaproszeni wszyscy przedsię-
biorcy Ziemi Bogatyńskiej, nie 
tylko poszkodowani w  czasie 
powodzi, których zaprosimy za 
pośrednictwem punktu infor-
macyjnego przy Urzędzie Mia-

sta i Gminy Bogatynia. Chciał-
bym podkreślić, ze wszystkie 
działania i  inicjatywy Stowa-
rzyszenia są wykonywane spo-
łecznie. Mamy nadzieję, że tak 
jak dotychczas Gmina będzie 
nas wspierać między innymi 
w  organizowaniu bezpłatnych 
spotkań.
Na początku listopada br. od-
było się spotkanie zorgani-
zowane przez Związek Pra-
codawców Powiatu Zgorze-
leckiego (ZPPZ). Porusza-
no wtedy kwestię nawiązania 
wzajemnej współpracy i stwo-
rzenie oddziału ZPPZ w Boga-
tyni. Czy Stowarzyszenie po-
dejmie tę inicjatywę?
Popieramy każdą inicjatywę, 
dzięki której jest możliwy roz-
wój przedsiębiorstw w  szero-
kim tego słowa znaczeniu. Dla-
tego też mamy zamiar współ-
pracować z  ZPZP, ale nieko-
niecznie wstępować w  ich sze-
regi. Jeśli będą wspólne cele, 
będą też wspólne działania.
Dziękuję za rozmowę.

O Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Ziemi Bogatyńskiej, roz-
mawiamy z prezesem Rafałem Kowalskim

We wspólnym interesie

Józef Wysocki - Prezes Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Bogatyni.

Rafał Kowalski - Prezes Stowa-
rzyszenia Przedsiębiorców Ziemi 
Bogatyńskiej.

Rozmowa z Józefem Wysockim, Prezesem Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Bogatyni

W imieniu emerytów
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4 listopada w  Bogatyńskim Ośrodku Kultury świętowano jubileusz 
X-lecia Związku Miast „Mały Trójkąt” Zittau – Bogatynia – Hradek 
nad Nisou.

Związek Miast „Mały Trój-
kąt” powstał w 2001 roku, aby 
wspólnie reprezentować intere-
sy trzech sąsiadujących ze sobą 
narodów w  dziedzinie: współ-
pracy i  dążenia do rozwijania 
wzajemnych stosunków po-
między obywatelami trzech 
miast oraz uzyskiwanie jak naj-
większych korzyści w  kontak-
tach gospodarczych i w rozwo-
ju infrastruktury.

Uroczystości rozpoczęły się 
akademią połączoną z  wystę-
pami międzynarodowych arty-
stów, podczas której podsumo-
wano dziesięcioletnią działal-
ność Związku, przybliżono hi-
storię jego powstania oraz za-
prezentowano osiągnięcia.

Jubileuszowe uroczystości by-

ły także okazją do złożenia po-
dziękowań. Z  ust szacownych 
gości padło wiele serdeczno-
ści i gratulacji oraz słów uzna-
nia w  stronę wszystkich, któ-
rzy przez lata byli zaangażowa-
ni w działalność Związku oraz 
współtworzyli go. Decyzją pre-
zydium Związku okoliczno-
ściowymi statuetkami i listami 
gratulacyjnymi zostali odzna-
czeni wyróżniający się dzia-
łacze oraz sympatycy zarów-
no z Polski, jak i z Czech i Nie-
miec.

Jak na prawdziwy jubileusz 
przystało nie zabrakło także 
tortu urodzinowego, tym ra-
zem w trzech odsłonach, które 
symbolizowały trzy braterskie 
państwa. Podczas uroczysto-

ści burmistrzowie trzech miast 
dokonali także symbolicznego 
przecięcia wstęgi oraz otworzy-
li galerię ze zdjęciami pt. „Prze-
szłość i  przyszłość współpracy 
w regionie trójziemi” przedsta-
wiającą długoletnią współpra-
cę w ramach partnerstwa miast 
Bogatyni, Zittau i Hradka nad 
Nysą.

Druga część obchodów dzie-
sięciolecia odbyła się w  Do-
mu Kultury w Hradku nad Ni-
sou, gdzie organizatorzy prze-
widzieli także wiele atrakcji, 
wśród których zebrani podzi-
wiali występy międzynarodo-
wych artystów, takich jak: wy-
stępy zespołu „Aries”, pokaz 
tańców towarzyskich, taniec 
brzucha, czy też występy so-
listów prezentujących utwory 
wokalne. Uroczystości zakoń-
czyły się wspólną zabawą.

Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi

X-lecie Związku Miast

Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi
to projekt realizowany w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska –Saksonia 2007-
2013 w Euroregionie Nysa. Wspólnie realizowany z niemieckim partnerem miastem Zittau, a koor-
dynowany przez Wydział Współpracy Regionalnej i  Transgraniczej urzędu w  Bogatyni. To kolejne 
transgraniczne przedsięwzięcie gminy skierowane na rozwój współpracy partnerskiej miast Bogaty-
ni, Zittau i Hadka n/Nysą. Jego główny cel to przede wszystkim rozwój współpracy partnerskiej słu-
żącej intensyfikowaniu transgranicznej wymiany informacji, komunikacji oraz współpracy pomiędzy 
obywatelami, stowarzyszeniami i  instytucjami na wspólnym obszarze trójziemi. Wspólne inicjaty-
wy w ramach projektu były prezentowane 4 listopada podczas wystawy fotograficznej w galerii Bo-
gatyńskiego Ośrodka i konferencji poświęconej podsumowaniu przeszłości i przyszłości współpracy 
w regionie trójziemi.

Jubileuszowy tort „urodzinowy”

Otwarcie wystawy

Koncetr w wykonaniu 
muzyków 

z „trzech miast”

Mażoretki

Wernisarz wystawy z okazji X-lecia Związku Miast
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W sobotę 12 listopada odbyła się I Gala Sportu oraz podsumowanie 
działalności LKS „Pogoń” Markocice. Rozmawiano o sukcesach i po-
rażkach, popularności, strategiach, a także planach na przyszłość.

W części oficjalnej Prezes Klu-
bu Marek Gorczyca serdecz-
nie przywitał zgromadzonych 
na uroczystości, w  szczegól-
ny sposób żeńską część ponie-
waż, jak podkreślił, to właśnie 
z myślą o osobach towarzyszą-
cych sportowcom zdecydowa-
no zorganizować to spotkanie. 
Przedstawił także sprawozda-
nie z działalności za 2011 rok.

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz w  swoim przemówie-
niu skierował do zawodników 
i  ich trenerów szczególne sło-
wa uznania oraz podkreślił, 
jak ważną rolę w życiu człowie-
ka spełnia aktywność fizyczna. 
Kilku piłkarzy otrzymało spe-
cjalne wyróżnienia, natomiast 
cała drużyna otrzymała nowe 
stroje oraz piłki.

Zarząd klubu złożył podzięko-
wania dla władz samorządo-
wych oraz zaproszonych go-
ści za dotychczasowy wkład 
w  rozwój klubu oraz przeka-
zał burmistrzowi Andrzejowi 
Grzmielewiczowi drobny upo-
minek w postaci okolicznościo-
wych podziękowań.

Podczas spotkania zawodnicy 
Klubu wręczyli wszystkim Pa-
niom różyczki, w podziękowa-
niu za wytrwałość, cierpliwość 
i wyrozumiałość.

W I Gali Sportu „Pogoni” Mar-
kocice udział wzięli Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia An-
drzej Grzmielewicz, Sekretarz 
Gminy Daniel Fryc, Radny 
Gminy i Miasta Bogatynia Ma-
rek Sobieski, Dyrektor Ośrod-
ka Sportu i  Rekreacji Konrad 
Wysocki oraz zaproszeni go-
ście.

Na zakończenie organizatorzy 
uroczystości zaprosili wszyst-
kich gości do wspólnego biesia-
dowania i zabawy.

I Gala Sportu 
„Pogoń” Markocice

12 listopada odbyło się uroczyste zakończenie sezonu sekcji turysty-
ki rekreacyjnej „Bog – Tur” przy OSiR w Bogatyni. W obecnym roku 
członkowie sekcji zorganizowali 15 wycieczek rowerowych i 11 pie-
szych. Podczas spotkania rozegrany został turniej w  kręgle o  Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia i Przewodniczącego Ra-
dy Gminy i Miasta.

Podczas spotkania Przewod-
niczący Rady Gminy i  Mia-
sta Bogatynia Patryk Stefaniak 
wraz z  Dyrektorem Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji Konradem 
Wysockim wręczyli dyplomy 
oraz drobne upominki dla naj-
bardziej aktywnych członków 
sekcji. Natomiast Przewod-
niczący sekcji Sławomir Kał-
ka przedstawił sprawozdanie 
z działalności za 2011 rok oraz 
omówił osiągnięcia i  wyzwa-
nia, z jakimi przyszło się zmie-

rzyć grupie rowerzystów z Bo-
gatyni.

Warto zaznaczyć, że sekcja 
aktualnie liczy 61 członków, 
a  w  ciągu ostatniego roku do 
grupy dołączyło 13 osób. Jak 
podkreśla pan Sławomir Kał-
ka najstarszym i  czynnym 
członkiem sekcji jest 75 – letni 
Edward Miler, natomiast pan 
Dariusz Prokopiuk w 2011 ro-
ku na rowerze przejechał naj-
więcej kilometrów (ok. 9500 

km). Przewodniczący doda-
je również, że w  2011 roku 
dwóch członków sekcji pan 
Stanisław Jarosz i  pan Stani-
sław Turczyński, jako nieliczni 
zakończyli objazd przejeżdża-
jąc na rowerze wszystkie gra-
nice Polski: zachodnią, pół-

nocną, wschodnią oraz połu-
dniową.

Podczas turnieju gry w kręgle 
o  Puchar Burmistrza Miasta 
i  Gminy Bogatynia zwycięz-
cami zostali: Wiesław Paw-
lukanis, Dariusz Miłoszew-

ski oraz Ryszard Krzos. Nato-
miast w eliminacjach o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny i Miasta wyróżnienie otrzy-
mali: Wiesław Pawlukanis, Ta-
deusz Korczowski oraz Da-
riusz Głowacki.

Wycieczki piesze i rowerowe

Podsumowanie 
sezonu „Bog-Tur”

Podziękowania za 
wkład w rozwój 
klubu.

Pamiątkowe zdjęcie.

Wręczenie symbolicznej róży 
dla wszystkich Pań.
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Historia Polski to ponad tysiąc lat przepełnionych zwycięskimi bi-
twami, powstańczymi zrywami i  walką w  obronie narodowej du-
my. Dzień 11 listopada był przełomowym momentem w dziejach Eu-
ropy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewo-
li narodowej Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona 
wolność. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patrioty-
zmu. W Bogatyni 11 listopada oddaliśmy hołd walczącym o wolną 
i niepodległą Polskę.

Uroczyste obchody rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w  Bogatyni koncelebrowa-
ną w  intencji Ojczyzny, której 
przewodniczył ksiądz dziekan 
Jan Żak. Po mszy mieszkań-
cy oraz zaproszeni goście prze-
szli do Parku im. Jana Pawła 
II, gdzie delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów i zapaliły znicze 
pod pomnikiem upamiętnia-
jącym wzniosły czyn żołnie-
rzy walczących o niepodległość 
Polski. Kolejnym punktem ob-
chodów była uroczysta akade-
mia w  Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury, którą poprowadził 
zastępca burmistrza Jerzy Sta-
chyra. Okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz oraz za-
proszeni goście.

W  uroczystości udział wzię-

li Sybiracy z  Przewodniczącą 
Koła Miejsko – Gminnego Zo-
fią Kulikowską na czele, Kom-
batanci ze Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych z  Przewodniczącą 
Koła Miejsko – Gminnego An-
ną Ksykiewicz, Starosta Zgo-
rzelecki Artur Bieliński, a  tak-
że przedstawiciele władz samo-
rządowych i kościoła, przedsta-
wiciele służb mundurowych, 
dyrektorzy i  przedstawicie-
le szkół, poczty sztandaro-
we, przedstawiciele elektrow-
ni i kopalni, związki zawodowe 
oraz mieszkańcy.

Burmistrz Andrzej Grzmiele-
wicz w  swoim przemówieniu 
podziękował wszystkim, któ-
rzy wzięli udział oraz przyczy-
nili się do organizacji Narodo-
wego Święta Niepodległości. 
Jak podkreśla bardzo ważne 

jest to, że „budowanie współ-
czesnej Polski, także w wymia-
rze lokalnym opiera się na so-
lidnych fundamentach wywie-
dzionych z  narodowej historii, 
tradycji i  kultury”. I  jak dodał 
„tylko na takim fundamen-
cie stworzymy doskonałą przy-
szłość naszemu i  następnemu 
pokoleniu”.

W  trakcie akademii ucznio-
wie z Zespołu Szkół z Oddzia-
łami Integracyjnymi w  Boga-
tyni przedstawili program ar-
tystyczny przygotowany pod 
opieką pani Marty Brożyny, 
pani Ewy Kołodzińskiej i pani 
Marzanny Jerzak. Ich występ 
przedstawiał historię Polaków 
walczących o  niepodległość. 
Na scenie wystąpili również 
uczniowie ze Szkoły Muzycznej 
w Bogatyni prowadzonej przez 
Państwa Kosiorek.

Święto było również okazją do 
wręczenia Honorowych Od-
znak Sybiraków. Aktu deko-
racji dokonali Przewodniczą-
ca Miejsko – Gminnego Koła 
Związku Sybiraków w  Bogaty-
ni Zofia Kulikowska oraz Bur-
mistrz Miasta i  Gminy Boga-

tynia Andrzej Grzmielewicz. 
Krzyż honorowy otrzymali 
między innymi: Zastępca Bur-
mistrza ds. Inwestycji Domi-
nik Matelski, Dyrektor Zespo-
łu Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bogatyni Irena Ko-
marnicka, pani Iwona Dąbrow-
ska oraz pani Grażyna Jarosz.

Na zakończenie burmistrz An-
drzej Grzmielewicz wręczył 
wszystkim Sybirakom i  Kom-
batantom statuetki przedsta-
wiające podobiznę Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Dobro najważniejsze
– wolna Ojczyzna

Wyróżnienia dla nauczycieli.

Przemarsz ulicami miasta.

Poczty sztandarowe.

Wręczenie statuetek.
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Bogatyńska młodzież 
zaprezentowała bogaty 

program artystyczny.

Uroczysta akademia  
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Pieśni patriotyczne w wykonaniu 
Aleksandry Kosiorek.

Złożenie hołdu poległym za wolną Polskę.
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W  piątek 11 listopada 2011 r. 
w  sali widowiskowej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury odbył 
się koncert wielkiej polskiej wo-
kalistki Krystyny Prońko.

Występ miał miejsce z  okazji 
obchodów 11 listopada, czyli 
Narodowego Święta Niepodle-
głości. Oryginalny i pełen eks-
presji koncert zaprowadził bo-
gatyńską widownię w  niesa-
mowicie wysoką kulturę mu-
zyczną. Krystyna Prońko pod-
czas koncertu zaśpiewała swoje 

największe przeboje, które dla 
jednych okazały się podróżą do 
minionych lat i młodzieńczych 
wspomnień, dla innych odkry-
ciem piękna nowych wrażeń 
muzycznych.

Bogatyński Ośrodek Kultury, 
to miejsce spotkań ze sztuką. 
Dlatego już dziś zapraszamy na 
kolejne koncerty i  wydarzenia 
artystyczne, które już w  naj-
bliższym czasie czekają na Pań-
stwa w sali widowiskowej.

Za nami ogólnopolska premiera w  kinie KADR. „Saga Zmierzch: 
Przed Świtem. Część 1” – to finał najpopularniejszej sagi na świe-
cie! Epicka opowieść o miłości nie z tego świata! W Bogatyni, tak jak 
w całej Polsce, premierowy seans odbył się w nocy z 17 na 18 listopa-
da o godzinie 00:01!

Bijąca rekordy popularności sa-
ga również w Bogatyni cieszyła 
się wielkim zainteresowaniem. 
Podczas pokazu premierowego 
w sali kinowej było ponad 350 
osób! Dla fanów Edwarda i Bel-
li przygotowane zostały nie-
spodzianki: gadżety związane 
z  Sagą Zmierzch oraz mrocz-
ny wystrój Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury. „Przed Świ-
tem” mogliśmy oglądać w kinie 

KADR do czwartku 24 listopa-
da. W każdym z  tych dni, po-
cząwszy od premiery młodzież 
wychodziła z  sali widowisko-
wej z zadowoleniem na twarzy 
i...niegroźnym, wampirycznym 
spojrzeniem. „Saga Zmierzch: 
Przed Świtem. Część 2.”, czy-
li wielki finał serii w kinach od 
16 listopada 2012. Już dziś za-
praszamy do kina KADR!

Na scenie prezentowały się 
cztery zespoły: Stive and Pedro 
Band, Haryzma, Tytan oraz 
gwiazda wieczoru Wolf & The 
Motherfuckers. Koncert oka-
zał się prawdziwym wulkanem 
energii, a scena sali widowisko-
wej na ponad 4 godziny zamie-
niła się w  gorącą arenę rocko-
wych brzmień. Zespoły, które 
oglądaliśmy podczas Marato-
nu, to połączenie doświadcze-
nia oraz bardzo młodych arty-
stów, którzy dopiero wkraczają 
na muzyczną drogę.

Organizatorem Charytatyw-
nego Maratonu Rockowego był 
Bogatyński Ośrodek Kultury. 
Patronat medialny nad impre-
zą sprawowali: ArtRadio Boga-
tynia oraz niezależny portal in-
ternetowy e-bogatynia.pl, na-
tomiast nagłośnienie w ramach 
sponsoringu zapewniła Agen-
cja Artystyczna Gong. Łącz-
nie podczas koncertu udało się 
zebrać 900 zł i  35 gr. na rzecz 
chorej Joanny Fijałkowskiej, 
w imieniu której składamy ser-
deczne podziękowania.

W  czwartek 17 listopada 2011 r. w  sali widowiskowej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej „Je-
sienny Liść”.

W Festiwalu wzięło udział po-
nad 150 uczestników z  przed-
szkoli, oddziałów przedszkol-
nych oraz szkół z  terenu Mia-
sta i  Gminy Bogatynia. Dzieci 
zaśpiewały piosenki tematycz-
nie związane z  jesienią. Usły-
szeliśmy utwory pełne zadumy 
i nostalgii, ale też uśmiechu, ra-
dości, jesiennych promieni sło-
necznych mieniących się po-
między szelestem liści i  zapa-
chem grzybów. „Jesienny Liść” 
miał charakter przeglądu, dla-

tego też występy nie podlega-
ły ocenie jury. Każdy z uczest-
ników festiwalu wraz z  opie-
kunami, oprócz miłej zaba-
wy, otrzymał okolicznościowy 
dyplom oraz słodki upomi-
nek, natomiast każda instytu-
cja pamiątkową statuetkę. Im-
prezę prowadziła Anna Izydor-
czyk. Organizatorem Festiwalu 
był Bogatyński Ośrodek Kultu-
ry wraz z Radą Osiedla nr 1. Do 
zobaczenia jesienią za rok!

Festiwal Piosenki Dziecięcej

„Jesienny Liść”

Koncert w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Krystyna Prońko

Spektakl „CREEPS” Lutza Hubnera, kierowany jest do młodzieży i wi-
dzów dorosłych.

 Opowiada o castingu do nowe-
go show muzycznego pod tytu-
łem ‚’Creeps’’, w  którym bio-
rą udział trzy młode dziewczy-
ny zwabione obietnicą sławy 

i dużych pieniędzy. Trzy różne 
charaktery, rywalizacja i walka 
o sławę. Kto zrobi lepszy show? 
Zapraszamy na premierę spek-
taklu 1 grudnia do sali wido-

wiskowej BOK o  godz. 18.00. 
Udział biorą artyści z  pracow-
ni teatralnej Neoscenic Kata-
pulta z Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury: Maren-Patrycja Gło-
gowska, Lilly-Marcelina Rasz-
kowska, Petra-Marta Wąsicka, 
Głos- Marcin Woroniecki, mu-
zyka-Marek Trzciński, świa-
tło-Arkadiusz Junik, reżyseria-
-Beata Bystrykowska. Patronat 
medialny Telewizja Bogatynia. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Premiera w kinie KADR

„Saga Zmierzch: 
Przed Świtem. Część 1”

Premiera spektaklu w BOK

„Creeps”

Koncert w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Charytatywny 
Maraton Rockowy

W środę 9 listopada w sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się Cha-
rytatywny Maraton Rockowy. Podczas kon-
certu zbierane były pieniądze na rzecz boga-
tynianki Joanny Fijałkowskiej.
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Dzieci podczas występu.

Dzieci podczas występu.

Krystyna Prońko z zespołem.

Wolf & The Motherfuckers.

Ko
d 

Q
R
 d

o 
w

id
eo



11w w w . b o g a t y n i a . p l

Cieszę się, że MKS Granica Bogatynia po 11 – letniej tułaczce w lidze 
okręgowej dobrze zaczęła przygodę z IV ligą, zajmując w rundzie je-
siennej wśród 16 drużyn bardzo dobre 4 miejsce. Uważam, że obrali-
śmy dobry kierunek budowy zespołu poprzez ewolucje, tzn. powoli, 
bez zbędnego pośpiechu.

Nasz Klub w  100 % bazu-
je na naszych wychowankach, 
wzmocnionych przez jednego 
lub dwóch doświadczonych za-
wodników z wyższej ligi. Zara-
zem przestrzegam wszystkich 
przed hura optymizmem. Dro-
ga do tego, by nasz zespół mógł 
coś osiągnąć w  IV lidze jest 
jeszcze daleka. Mamy ambi-
cje, lecz staramy się mocno stą-
pać po ziemi. W mojej i Prezesa 
Jacka Panfila ocenie, zdajemy 
sobie sprawę, że do stworzenia 
dobrego zespołu potrzeba do-
brego menadżera, profesjonal-
nego zarządzania klubem i za-
angażowania działaczy oraz 
wszystkich trenerów w naszym 
klubie i nie tylko. Moim cichym 
marzeniem i myślę, że nie tyl-
ko moim jest, by nasz kocha-
ny klub mógł w następnych la-
tach występować w III lidze. Je-
żeli uda się stworzyć dobry kli-

mat w  klubie oraz wśród gra-
jących zespołów naszej gminy, 
to jestem optymistą i wierzę, że 
w przyszłości może do Bogaty-
ni zawitać III liga. Żeby mogło 
się to spełnić to:

po pierwsze - klub musi po-
zyskać sponsora strategiczne-
go w celu pozyskania środków 
pozabudżetowych na utrzy-
manie I  drużyny w  III lidze. 
Te pieniądze, które klub do-
staje z  gminy są przeznacza-
ne zgodnie z  ustawą o  sporcie 
z dnia 25 czerwca 2010 roku na 
szkolenie i  rozwój młodzieży, 
która w  większości pochodzi 
z  biednych rodzin i  nie mogą 
być przeznaczone na inne ce-
le niż mówi o tym ustawa. Za-
razem Zarząd klubu dziękuje 
głównemu sponsorowi, jakim 
jest gmina, iż dzięki temu dzie-
ci pod fachowym okiem mogą 
uprawiać sport.

po drugie – marzy mi się i zara-
zem chciałbym, żeby w budże-
cie na 2012 rok znalazły się pie-
niądze na wykonanie remon-
tu stadionu przy ulicy Sporto-
wej, tj. pierwszy etap w  2012 
roku - remont oświetlenia i na-
głośnienia oraz wykonanie no-
wych siedlisk na około 700- 
900 miejsc. Drugi etap w 2013 
roku, to poszerzenie boiska 
i wymiana murawy na sztucz-
ną. Uważam, że mieszkańcy 
(kibice) w  Bogatyni zasługują 
na to, by w naszej Gminie klub 
z 65 letnią tradycją (rok założe-
nia 1946), jakim jest MKS Gra-
nica grał w III lidze. Zdaję so-
bie sprawę, że jest to duże wy-
zwanie, ale realne. Tym bar-
dziej, że nasz klub w  OZPN 
Jelenia Góra od zawsze był czo-
łowym klubem w  szkoleniu 
młodzieży. Potwierdzeniem te-
go jest poprzedni i  obecny se-
zon, gdzie drużyny naszego 
klubu na zakończenie rundy je-
siennej 2011/12 uplasowały się 
w czołówce, tj.:
•	 Seniorzy IV Liga 4 miejsce 15 

meczy 28 punktów,
•	 Juniorzy Liga Okręgowa 3 

miejsce 12 meczy 24 punkty,
•	 Trampkarze Liga Okręgowa 

1 miejsce 11 meczy 30 punk-
tów,

•	 Młodzicy Liga Okręgowa 
3 miejsce 11 meczy 26 punk-
tów,

Orliki wystąpiły w  trzech tur-

niejach zajmując dwa razy 
I miejsce i raz II.

Żaki również wystąpiły 
w  trzech turniejach zajmując 
dwa razy I miejsce i raz II.

W  ogólnej klasyfikacji Orli-
ki i  Żaki po trzech turniejach 
klasyfikują się na I  miejscach 
w okręgu.

Trzeba zaznaczyć, że na 257 ze-
społów grających w OZPN Jele-
nia Góra oraz 16 drużyn w IV 
lidze, nasz klub jest pierw-
szy w  klasyfikacji drużynowej 
w  okręgu OZPN Jelenia Gó-
ra. Jeżeli 273 drużyny pomno-
żymy przez 15 zawodników, to 
wyjdzie nam, że w naszym re-
gionie rywalizuje 4500 dziecia-
ków i  młodzieży zrzeszonych 
w klubach i drugie tyle dziecia-
ków nie zrzeszonych biega za 

piłką. Cieszy mnie to, że dzieci 
i młodzież naszego klubu MKS 
Granica Bogatynia ma możli-
wość rozwijania i wychowywa-
nia się poprzez sport oraz god-
nego reprezentowania naszej 
małej ojczyzny, jaką jest gmi-
na Bogatynia za granicą w kra-
ju oraz w różnych częściach na-
szego województwa, osiąga-
jąc dobre wyniki. Za co im ser-
decznie dziękuję.

Jeszcze raz, chciałem podzię-
kować Burmistrzom, Sponso-
rom, Sekretarzowi, Prezesom, 
Radnym, Działaczom sporto-
wym, Trenerom, Rodzicom, 
Kibicom, dzięki którym dzieci 
oraz młodzież mogą realizować 
się poprzez uprawianie sportu.

Konsultant ds. sportu i mediów 
Andrzej Lipko

Przyszłość piłki nożnej w gminie Bogatynia

Dobry kierunek 
budowy zespołu

W  sobotę 19 listopada odbyły się w  naszym mieście Mistrzostwa 
w Wyciskaniu Własnego Ciężaru Ciała oraz Podciąganiu na Drążku.

Gospodarzem imprezy by-
ło Fitness Studio Fit&Gym II, 
które zorganizowało zawo-
dy wspólnie ze Stowarzysze-
niem Sportowym „Gladiator”. 
W  szranki stanęło kilkudzie-
sięciu zawodników i  zawod-
niczek w  7 kategoriach. Jako 
pierwsze do rywalizacji przy-
stąpiły panie, które wyciska-
ły sztangę ważącą 25 kg. W tej 
konkurencji najwięcej, bo aż 44 
powtórzeń uzyskała mieszkan-
ka Bogatyni Magdalena Talar-
czyk. Następnie do boju przy-

stąpili młodzicy wyciskając 
30 kg. Tutaj najlepszy był Ma-
teusz Zieleniecki, który wyci-
snął sztangę 62 razy. Następni 
w kolejności juniorzy wyciska-
li połowę własnej wagi, tą kate-
gorię wygrał mieszkaniec Le-
gnicy Bogumił Nowak, wyci-
skając sztangę 81 razy. Najwię-
cej emocji przyniosły zmagania 
seniorów, którzy wyciskali wła-
sny ciężar ciała, tu bezkonku-
rencyjny okazał się Radosław 
„Gladiator” Legeżyński. Wy-
grał z  wynikiem 25 razy. Jako 

ostatni w szranki stanęli wete-
rani zmagając się z połową wła-
snej wagi. Najsilniejszym wete-
ranem okazał się Zbigniew Ma-
jewski z  wynikiem 48 powtó-
rzeń. Drugą część Mistrzostw 
stanowiły zawody w podciąga-
niu na drążku. Wśród Pań zwy-
ciężyła Magdalena Talarczyk 
,stając drugi raz na najwyż-
szym podium. Kategorię męż-
czyzn wygrał bardzo dobrze 
przygotowany tego dnia Rado-
sław Legeżyński, potwierdzając 
tym samym dobrze przeprowa-
dzony całoroczny cykl trenin-
gowy.

Wyciskanie własnego ciężaru ciała

Gladiatorzy w akcji

Mamy ambicje, lecz staramy się 
mocno stąpać po ziemi

Wyciskanie sztangi leżąc.
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Nadia Pietrzak
1 października 2011

Jakub Michał Zięba
3 października 2011

Oliwia Obrochta
7 października 2011

Szymon Pietrzyk
18 października 2011

Sebastian Kalinowski
26 października 2011

Wiktor Nowak
26 października 2011

Damian Jędrzejewski
26 października 2011

Kornel Głogowski
31 października 2011

Daria Kamuda
7 października 2011

Aleksandra Gajewska
8 października 2011

Maciej Białek
10 października 2011

Patryk Czop
12 października 2011

Karol-Eryk Juszkiewicz
16 października 2011

Nasze maleństwa
Kontynuujemy cykl prezentowania maleństw, które przy-
szły na świat w oddziale położniczym naszego szpitala. Przed-
stawiamy dzieci urodzone w październiku 2011 roku.
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Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Bogatyni
bierze udział w programie

„Akademia Orange dla bibliotek”
 Akademia Orange fundatorem Internetu w Bibliotece w Bogatyni 
oraz na Filiach w 2011 roku
Już po raz drugi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni otrzymała fundusze na pokrycie 
kosztów związanych z użytkowaniem Internetu, włączając się do projektu sponsorowanego przez 
Fundację Orange. Otrzymaną dotację (ponad 3 tys. zł) instytucja wykorzystała na prowadzenie 
warsztatów informatycznych z dorosłymi oraz pogadanek tematycznych dla dzieci .

Celem programu Akademii Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji poprzez wspieranie inno-
wacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywa-
nia wiedzy. Dodatkowym celem Programu jest pokazanie, że Internet i nowoczesne technologie mo-
gą i powinny być narzędziem edukacji, dzięki którym można odkrywać otaczający nas świat.

Od 19 października w Bibliotece Publicznej w Bogatyni można oglą-
dać wystawę Janusza Kulczyckiego, której tematyką jest prezento-
wany na płótnie przedwojenny Lubań.

Podczas uroczystego otwar-
cia ekspozycji autor niezwy-
kle barwnie opowiadał o  swo-
jej pasji kolekcjonowania pocz-
tówek związanych z  Luba-
niem i  jego okolicami. Artysta 
od dawna interesuje się histo-
rią swojego miasta. Intensyw-

nie działa na rzecz stowarzy-
szeń lokalnych m. in. w  Sto-
warzyszeniu Miłośników Gór-
nych Łużyc, w którym obecnie 
pełni funkcję prezesa. Twór-
ca obrazów jest posiadaczem 
ogromnej kolekcji pamiątek 
oraz pocztówek pochodzących 

z  XIX i  początków XX wieku. 
Początkowo swoje zbiory naby-
wał w antykwariatach, na gieł-
dach i aukcjach w kraju. Obec-
nie uzupełnia je w  Niemczech 
- głównie w Hamburgu, Berli-
nie i  Dreźnie. Janusz Kulczyc-
ki zyskał również duże uzna-
nie jako autor wielu artyku-
łów o  historii dawnego Luba-
nia, publikowanych na łamach 

prasy lokalnej. Obecni na wer-
nisażu goście z Bractwa Ziemi 
Bogatyńskiej prowadzili z  au-
torem wystawy ożywioną dys-
kusję wymieniając doświadcze-

nia i wiedzę na temat regional-
nej historii.

Na wystawę zapraszamy do 
końca grudnia 2011 r.

Wystawa obrazów Janusza Kulczyckiego w Bibliotece

Przedwojenny Lubań 
w malarstwie

Bajkowy grudzień
w bibliotece

świątecznych
bajek

Oddział dla Dzieci i Młodzieży
zaprasza na projekcję

w każdy 
czwartek
grudnia
o godz. 16.00
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Terapeuta uzależnień spotyka się często z taką mniej więcej opowie-
ścią: „Mój mąż nadużywa alkoholu. Pije po kilka dni z rzędu, upija 
się. Gdy namawiam go na podjecie leczenia mówi, że nie jest alko-
holikiem, bo nie pije codziennie. I rzeczywiście, gdy się uprze, to robi 
kilkutygodniowe, a nawet kilkumiesięczne przerwy w piciu. Czy rze-
czywiście nie jest alkoholikiem?”

Jednym z powszechnych mitów 
dotyczących uzależnienia jest 
przekonanie, że alkoholik mu-
si pić codziennie. Tak nie jest. 
W  wieloletniej praktyce zawo-
dowej spotykałem się z  osoba-
mi sięgającymi po alkohol raz 
czy dwa razy do roku, a  speł-
niającymi niewątpliwie klinicz-
ne kryteria uzależnienia. Po to, 
by odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czy twój mąż jest uzależ-
niony przyjrzyj się jego zacho-
waniu pod kątem następują-
cych objawów:

Utrata kontroli picia. Osoby 
związane z alkoholikiem często 
mówią: „Ja ci nie bronię pić, ale 
wypij tak jak inni – kieliszek, 
czy dwa i na tym skończ”. Wy-
maganie niby niewygórowane, 
ale dla alkoholika bardzo trud-
ne do spełnienia. Istota cho-
roby alkoholowej jest taka, że 
każdy kolejny kieliszek nie za-
spokaja, lecz wzmaga potrze-
bę picia. Alkoholik często obie-
cuje, że tym razem nie napi-
je się ponad wyznaczoną mia-
rę i święcie w to wierzy, jednak 

nieczęsto może to przyrzecze-
nie spełnić.

Występowanie poczucia przy-
musu napicia się (głód alko-
holowy). Pojawiające się wów-
czas poczucie rozdrażnienia, 
napięcia towarzyszy silnemu 
pragnieniu napicia się alkoho-
lu.

Objawy abstynencyjne. Jest to 
zespół bardzo intensywnych 
i  trudnych do zniesienia obja-
wów powstających przy pró-
bach przerwania picia. Są to 
m.in. zaburzenia snu, jadło-
wstręt, wymioty, biegunki, ko-
łatanie serca, osłabienie, na-
przemienne zimne i gorące po-
ty, drżenia rąk, a nawet całego 
ciała. Do objawów abstynen-
cyjnych zaliczamy także po-

alkoholowe napady padacz-
kowe. Każdy alkoholik wie, że 
lekarstwem na to (oczywiście 
w  stopniu bardzo ograniczo-
nym) jest kolejna dawka alko-
holu. To jest właśnie przyczy-
ną wielodniowych ciągów opil-
czych. Alkoholik boi się prze-
rwać picie i stosuje znane sobie 
i  wielokrotnie wypróbowane 
lekarstwo (tzw. „klina”).

Zmiana tolerancji na alkohol. 
Jest ona wynikiem adaptacji 
organizmu na poziomie neuro-
fizjologicznym. Wraz z rozwo-
jem uzależnienia alkoholik, aby 
uzyskać ten sam efekt musi wy-
pijać coraz większe ilości alko-
holu (tzw. „mocniejsza głowa”). 
Z czasem następuje proces od-
wrotny – małe dawki alkoholu 
wystarczają do upicia się.

Postępujące zaniedbywanie 
innych przyjemności lub zain-
teresowań na rzecz picia. Na-
stępuje koncentracja na piciu. 
W ogólnym ustawieniu się ży-

ciowym następuje selekcja sy-
tuacji i  osób do towarzystwa 
pod kątem możliwości napicia 
się. Alkohol staje się podstawo-
wym źródłem przyjemności, 
inne potrzeby schodzą na dal-
szy plan.

Picie alkoholu pomimo wystę-
powania ewidentnych szkód 
mających związek z  piciem. 
Nie chodzi tu o  ogólną wie-
dzę dotyczącą szkodliwości pi-
cia, lecz np. o picie alkoholu po-
mimo złego stanu zdrowia, czy 
też np. spowodowanie wypad-
ku drogowego pod wpływem 
alkoholu.

Jeśli w  ciągu ostatniego ro-
ku wystąpiły co najmniej trzy 
z powyższych objawów, to nie-
wątpliwie mamy do czynienia 
z osoba uzależnioną. Namowy 
na podjęcie leczenia odwyko-
wego są wówczas w pełni uza-
sadnione.

Grzegorz Hryszkiewicz

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jak rozpoznać alkoholizm?

Akcja Bogatyńskich Amazonek zgromadziła w sobotę 19 listopada 
w  Bogatyńskim Ośrodku Kultury imponującą liczbę kobiet w  róż-
nym wieku.

Panie mogły skorzystać z  sze-
regu przygotowanych w  tym 
dniu atrakcji. Zaczęło się od in-
dywidualnych porad brafittie-
rek, które cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Na-
stępnie Panie mogły skorzy-
stać z badania mammograficz-
nego, usg piersi, masażu, na-
uczyć się samobadania piersi, 
zjeść dobre ciastko, napić się 
kawy czy herbaty, jak również 
wziąć udział w warsztatach go-
towania. Ciekawe wykłady za-
prezentowali lekarze: chirurg 
onkolog Anil Gupta oraz gi-
nekolog Andrzej Marczak, na-
tomaist badanie usg piersi wy-
konywane było przez radiolo-

ga Sylwestra Sozańskiego. Do-
pełnieniem wszystkiego był 
wernisaż wystawy przedsta-
wiającej zdjęcia zarówno mło-
dych jak i  dojrzałych Amazo-
nek, które wygrały z  choro-
bą i  postanowiły swoim świa-
dectwem dawać otuchę i wiarę 
w sens życia po leczeniu nowo-
tworowym. Zdjęcia opatrzone 
były poruszającymi cytatami 
i nie dało się przejść obok nich 
obojętnie. Podczas uroczyste-
go otwarcia wystawy rolę am-
basadorów działań Bogatyń-
skich Amazonek na najbliższy 
rok powierzono lek. med. Mag-
dalenie Załuckiej Seweryn – Z-
-cy Dyrektora ds. Medycznych 

oraz Jerzemu Stachyrze – Z-cy 
Burmistrza ds. Polityki Regio-
nalnej. Jak informują organi-
zatorzy wystawę można oglą-
dać jeszcze przez najbliższe dni 
w siedzibie Stowarzyszenia, po 
uprzednim umówieniu się pod 
nr tel. 796 148 055. Szczególnie 
zapraszamy młodzież gimna-
zjalną i  licealną w  ramach za-
jęć związanych z  profilaktyką 
zdrowia.

Bogatyńskie Stowarzysze-
nie „Amazonki” składa ser-
deczne podziękowania za po-
moc w  zorganizowaniu akcji 
Dyrekcji i  Pracownikom: SP 
ZOZ w Bogatyni, WS SP ZOZ 
w Zgorzelcu oraz Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury.

PIERSI kobiety
Jak ważne są

Wykłady lekarzy specjalistów.

Otwarcie wystawy.

Indywidualne porady z brafitingu.
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23 listopada w  kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny odbyło się spotkanie z  cyklu Wieczór Bi-
blijny. Było to czternaste spotkanie w diecezji legnickiej.

Organizatorem cyklu, odbywa-
jącego się we wszystkich die-
cezjach Polski, jest stowarzy-
szenie Dzieło Biblijne im. Jana 
Pawła II. Do tej pory wieczory 
organizowane były m.in. w Le-

gnicy i  Jeleniej Górze. Na za-
proszenie ks. dziekana Jana Ża-
ka po raz pierwszy Wieczór Bi-
blijny odbył się w naszym mie-
ście, aby jak mówi ks. dziekan: 
Jeszcze bardziej propagować, 
zachęcać, uczyć czytać, rozwa-
żać i kontemplować Słowo Boże.

Wieczorne spotkanie poprze-
dziła msza święta, po której ze-
brani udali się do świetlicy przy 
kościele na wykład pt. Najtrud-

niejsze teksty biblijne. Wykład 
poprowadził franciszkanin oj-
ciec profesor doktor habilito-
wany Hugolin Langkammer 
- niekwestionowany autorytet 
w  dziedzinie biblistyki, autor 

ponad stu książek o  tematyce 
biblijnej, człowiek nadający ton 
polskiej i  europejskiej biblisty-
ce od lat pięćdziesiąt ubiegłe-
go wieku, człowiek, który - jak 
podkreślał ks. dziekan - swoją 
osobowością zapala miłością do 
Pisma Świętego całe pokolenia.

Spotkanie prowadził Modera-
tor Diecezjalny Dzieła Biblijne-
go ks. doktor habilitowany Sła-
womir Stasiak.

Wykład ojca Hugolina, który 
prostym językiem mówił o rze-
czach niełatwych do zrozumie-
nia, przybliżył zebranym ta-
kie zagadnienia jak stworze-
nie świata, grzech pierworod-
ny czy odkupienie człowieka. 
Po wykładzie ojciec odpowiadał 
na pytania zebranych, które po-
jawiły się podczas wykładu i  te 
z którymi przyszli na spotkanie.

Złote Gody

29 października o  godzinie 15.00 w  sali kinowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się bezpłatny pokaz filmu dokumentalnego 
pt. „Kolumbia – świadectwo dla świata” oraz spotkanie z jego auto-
rem Dominikiem Tarczyńskim.

Dobrym wprowadzeniem w te-
matykę filmu był wywiad, któ-
rego reżyser udzielił bogatyń-
skiemu Artradio. Odpowiada-
jąc na pytania pani redaktor 
Marty Justyńskiej twórca od-
słonił koleje powstania filmu 
oraz przedstawił powody, dla 
których wybrał tak odległy za-

kątek świata na jego realizację.

„Kolumbia - świadectwo dla 
świata” to najlepszy film doku-
mentalny na tegorocznym XVI 
Międzynarodowym Katolic-
kim Festiwalu Filmów i  Mul-
timediów w  Niepokalanowie. 
Film otrzymał również I  na-

grodę za pokazanie prawdziwe-
go oblicza dzisiejszej Kolumbii, 
gdzie katolicyzm wyznawany 
przez rządzących prowadzi do 
skutecznej walki mafii narko-
tykowych.

Jak czytamy na stronie interne-
towej twórcy - „film ten nie jest 
typowym filmem dokumental-
nym. To raczej zarejestrowa-
ne w  szczególnych warunkach 
świadectwo, manifest wia-
ry obecnej w życiu Prezydenta 

Kolumbii oraz innych przed-
stawicieli władzy świeckiej 
i  kościelnej. Jest to obraz wal-
ki prowadzonej przez członków 
Kościoła Katolickiego na płasz-
czyźnie duchowej, ale także 
w  świecie materialnym, który 
dla Kolumbijczyków jest świa-
tem wypełnionym przemocą. 
„Kolumbia - świadectwo dla 
świata” jest także świadectwem 
dla Polski... Jest wyjątkowym 
obrazem, który szczególnie te-
raz, w tym okresie historii na-
szej Ojczyzny, może być dla nas 
bardzo ważny. My, jako Naród, 
stoimy właśnie przed ważnymi 
decyzjami, tak politycznymi, 
jak i  społecznymi, dlatego tak 
ważne jest, aby film ten zoba-
czyło wielu z nas”.

Seans i spotkanie po nim zgro-
madziły około sto osób. Zebra-
ni mieli możliwość dzielenia 
się swoimi refleksjami, zadać 
pytania autorowi oraz zakupić 
film na nośniku DVD.

Parafia Msze święte

Parafia Rzymskokatolicka 
NP NMP w Bogatyni 
tel. 75 7732121

niedziela: 
9:00, 10:30, 12:00, 18:00. 
w tygodniu: 18:00. 
w sobotę: 9:00 i 16:00. 
w kaplicy szpitalnej

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Bogatyni 
tel. 75 7732830

niedziela: 
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00. 
pn - sb: 18:00.

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Maksymiliana Marii 
Kolbe w Bogatyni 
tel. kom. 601723450

niedziela - osiedle: 
7:30, 10:30, 12:00, 17:00. 
Kaplica w Markocicach: 9:00. 
w tygodniu: 
Osiedle: 17:00. 
Kaplica w Markocicach: 9:00.

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Marii Magdaleny 
w Trzcińcu 
tel. 75 7784219

niedziela: 
Trzciniec: 9:30, 11:00, 17:00. 
w tygodniu: 17:00, 18:00. 
Zatonie Wieś: 
niedziela: 9:30.

Parafia Rzymskokatolicka 
Najświętszego Serca Jezusa 
w Porajowie 
tel. 75 7738216

niedziela: 
Porajów: 8:00,12:30. 
Sieniawka: 9:30. 
Kopaczów: 11:00. 
w tygodniu - Porajów: 
7:30, 17:00.

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Jana Chrzciciela 
w Krzewinie 
tel. 75 7718990

niedziela: 
Krzewina: 8:00, 10:00. 
Niedów: 12:00. 
w tygodniu 
Krzewina: 17:00.

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Bartłomieja 
w Działoszynie 
tel. 75 7718270

niedziela: 9:00, 10:30. 
Wyszków: 
niedziela: 12:00. 
w tygodniu: 17:00. 
Posada: sobota 15:00.

Parafia Rzymskokatolicka 
Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny 
w Opolnie Zdroju 
tel. 75 7738319

w tygodniu: 17:00. 
niedziela: 
Opolno Zdrój: 9:00, 12:00. 
Jasna Góra: 10:30.

Pokaz filmu dokumentalnego

Kolumbia. 
Świadectwo dla świata

Dominik Tarczyński - reżyser filmu.

Spotkanie z reżyserem.
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Chrystusa poznać, kochać, naśladować

XIV Wieczór Biblijny 
w Bogatyni

Od lewej: ks. Jan Żak, o. Hugolin Langkammer, 
ks. Sławomir Stasiak.

Słuchacze podczas wykładu.



15w w w . b o g a t y n i a . p l

Złote Gody
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Złote Gody, czyli jubileusz pożycia małżeńskiego to wyjątkowe święto obcho-
dzone po 50-ciu latach spędzonych razem przez małżonków.
Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalami za długoletnie poży-
cie małżeńskie zostali odznaczeni Państwo:
•	 Janina i Wincenty Dadej
•	Marianna i Zdzisław Przezak
•	Zofia i Józef Nizioł
•	 Józefa i Stanisław Gogola
•	Alicja i Jan Różyccy
•	Honorata i Jan Girin
•	Bernadetta i Józef Czarneccy

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w  Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w  Bogatyni gdzie aktu dekoracji 
dokonał burmistrz Andrzej Grzmielewicz. Szacowni Jubila-
ci przyjęli gratulacje, kwiaty oraz dyplomy wraz z upominkami. Tradycyj-
nie wzniesiono toast lamką szampana. Złotym Jubilatom życzymy dalszych 
szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju.

Razem od ponad pół wieku

Janina i Wincenty Dadej

Zofia i Józef Nizioł

Marianna i Zdzisław Przezak Józefa i Stanisław Gogola

Alicja i Jan Różyccy
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„Strogonow”
Koło Gospodyń Wiejskich 
z  Markocic proponuje pyszne-
go Strogonowa idealnego na 
każdą okazję oraz bardzo pro-
stego w przygotowaniu.

Przygotowanie:
Mięso kroimy w  grubą kost-
kę. Dodajemy starte warzywa 
i  przyprawy. Całość zalewamy 
wodą. Gotujemy na wolnym 
ogniu. Pod koniec gotowa-
nia dodajemy pokrojoną w pa-

ski paprykę oraz pieczarki i go-
tujemy jeszcze przez około 15 
minut. Przyprawiamy według 
uznania.

Smacznego!

Składniki: 1 kg szyn-
ki bez kości, 3 marchew-
ki, 3 pietruszki, seler, por, 
2 papryki, 0,5 kg piecza-
rek, ziele angielskie, liść 
laurowy, pieprz, wegeta.

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

„Wyjazd 
integracyjny”
Trzej faceci (Tomasz Kot, To-
masz Karolak, Jan Frycz) 
i  piękna dziewczyna (Katarzy-
na Glinka). Ich losy połączy ty-
tułowy wyjazd integracyjny, 
który wymknie się spod kon-
troli i  przerodzi w  prawdziwą 
imprezową apokalipsę. W  ob-
sadzie filmu integruje się dobo-
rowa ekipa aktorska - obok wy-
mienionych w  imprezie udział 
biorą: Katarzyna Figura, Sła-
womir Orzechowski, Bartło-
miej Topa, Grzegorz Halama, 
Mariusz Czajka, Robert Gone-
ra, Zbigniew Buczkowski, Ja-
rosław Jakimowicz i  Mirosław 
Zbrojewicz, a ich komiczne po-
pisy wspomagają Afrykańczyk, 
Eskimos, para Norwegów i… 
indiański zespół disco polo. 
Tak więc suma wszystkich ka-
ców dopiero przed Wami!

Data: 02-07.12.2011 r.
godz. 19.30
produkcja: Polska
gatunek: Komedia
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

„Dom snów”
Mający na koncie szereg suk-
cesów wydawniczych Will At-
tenton (Daniel Craig) wypro-
wadza się ze swoją rodziną 
z  Nowego Jorku i  zamieszkuje 
w  malowniczym domu w  No-
wej Anglii. Gdy wraz z  żoną 
Libby (nagrodzona Oscarem 
za rolę w  „Wiernym ogrodni-
ku” Rachel Weisz) oraz dwiema 
córkami zaczyna przyzwycza-
jać się do nowego lokum, do-
wiaduje się, że zamordowano 
w  nim poprzednią mieszkan-
kę oraz jej dzieci. Podejrzewa-
ny o zbrodnię mąż i ojciec za-
bitych nadal żyje, a Willa oraz 
zaprzyjaźnioną z  ofiarami są-
siadkę (Naomi Watts – „Mul-
holland Drive”, „The Ring 1-2”, 
nominacja do Oscara za „21 
gramów”) prześladuje przeczu-
cie, że nie wszystkie poszlaki 
zostały odpowiednio zbadane.

Data: 09-13.12.2011 r.
godz. 19.30
produkcja: USA
gatunek: Dramat, thriller
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

Śr
od
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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

So
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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 czytelni-
kom zabawę spraw-
dzającą znajomość 
Bogatyni i  okolic. 
Wszystkich, którzy 
rozpoznają obiekt 

na zdjęciu i znają je-
go lokalizację zachę-

camy do kontaktu.

Prawidłową odpowiedź 
należy przesłać najpóź-

niej do 10 grudnia br., na ad-
res: redakcja@bogatynia.pl

Poprzednia fotozagadka przedstawiała detal archtekto-
niczny znajdujący się na fasadzie budynku przy ulicy Trau-
gutta 1. Jako jedyny prawidłową odpowiedź podał Pan Zbi-
gniew Szklarek. Gratulujemy i  prosimy o  kontakt mailowy 
z redakcją.
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