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e (23.11) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz 

i Skarbnik Gminy Monika Niklas podpisali umowę z firmą Konica 
Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o na budowę oraz 
uruchomienie wizyjnego systemu monitoringu w mieście Bogatynia.

Mieszkańcy Bogatyni od dawna 
czekali na tę wiadomość. 

Uruchomienie wizyjnego systemu 
monitoringu znacznie usprawni 

interwencje służb mundurowych, 
ułatwi lokalizację niebezpiecznych 
miejsc, sprawców chuligańskich 
wybryków czy zdarzeń 
komunikacyjnych.

Zwycięzca przetargu, w ramach 
umowy, wykona kompletną 
dokumentację projektową systemu 
monitoringu oraz zrealizuje roboty 
budowlano-montażowe niezbędne 
do uruchomienia systemu, 
polegające między innymi na:

 y demontażu elementów starego 
radiowego systemu monitoringu,

 y instalacji 32 kamer (w tym 14 
stałopozycyjnych i 18 obrotowych) 
oraz 17 głośników,

 y budowie dwóch stacji 
operatorskich zlokalizowanych 
w siedzibie Straży Miejskiej oraz na 
Komisariacie Policji,

 y budowie wymaganych 
elementów aktywnych systemu 
(rejestratorów, serwerów itd.) 
w serwerowni,

 y adaptacji pomieszczenia 
w siedzibie Straży Miejskiej na 
serwerownię.

Całkowita wartość umowy 
wyniesie 2.702.000,00 zł.

Uruchomienie wizyjnego systemu 
monitoringu zaplanowane jest 
w połowie przyszłego roku.

Umowa na budowę 
monitoringu podpisana!

(13.12) Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków z Jeleniej Góry Krzysztof Kurek wraz z pracownikami 
delegatury, w obecności Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych 
Aleksandry Ratajczak, dokonali odbioru prac konserwatorskich 
w domu przysłupowym przy ul. Kościuszki w Bogatyni.

W bieżącym roku z budżetu 
Gminy Bogatynia przeznaczono 
kwotę 200.000,00 zł na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy obiektach 
zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków z terenu gminy 
Bogatynia. Pierwszy odbiór prac 

nastąpił w domu chlebowym 
z 1787 r. przy ul. Kościuszki. Zakres 
prac obejmował wypełnienie 
konstrukcji ryglowej szachulcem 
(masa słomy i gliny). Przekazana na 
ten cel gminna dotacja wyniosła 
25.000,00 zł.

Odbiór prac 
konserwatorskich
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Przedświąteczne spotkania organizowane przez stowarzyszenia, 
kluby, organizacje działające na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz 
rady osiedli i sołectwa na stałe wpisały się już w kalendarz gminnych 
wydarzeń.

To czas, by w ciepłej, świątecznej 
atmosferze zatrzymać się na chwilę 
i spotkać z drugim człowiekiem. 
Życzenia świąteczne, degustacja 
tradycyjnych potraw, wspólne 

kolędowanie, a także występy 
i piękne jasełka przedstawiane 
przez dzieci ze świetlic wiejskich 
i szkół podstawowych towarzyszyły 
uroczystym wigiliom. W spotkaniach 

z mieszkańcami uczestniczyli 
również zaproszeni goście: Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz, Zastępca Burmistrza 
ds. Społecznych Aleksandra 
Ratajczak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Eugeniusz Kubica, radni 
Rady Miejskiej, księża bogatyńskich 
parafii, współpracujące 
stowarzyszenia z rejonu trójstyku. 
Wspólne spotkania były okazją 
do podziękowań, integracji 
przygranicznej społeczności, 
wspomnień wigilii z dawnych 
lat i podsumowania wydarzeń 
mijającego roku.

Opłatkowe spotkania 
w mieście i gminie Bogatynia
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„Niezwykłe Mikołajki” to tytuł spektaklu, który odbył się 6 grudnia 
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Sztuka, na którą zaprosił Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz wprowadziła 
widownię w świąteczny nastrój, a prezenty i słodkości sprawiły, że ten 
dzień stał się naprawę wyjątkowy.

W pierwszej kolejności spektakl 
obejrzały przedszkolaki z terenu 
miasta i gminy Bogatynia. O godz. 
9.30 oraz 11.30 to właśnie one 
zasiadły w wygodnych fotelach 
sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury. Natomiast na 
godzinę 17.00 wstęp na wydarzenie 
był wolny. Sala widowiskowa pękała 
w szwach. Dzieci, wraz z całymi 
rodzinami, z wypiekami na twarzy 
oczekiwały spotkania z Mikołajem. 
Oczywiście się nie zawiodły. Mikołaj 
przybył, a wraz z nim prezenty 
i cała masa uśmiechu. Po spektaklu 
wszyscy zostali zaproszeni na gorącą 
czekoladę oraz świąteczne pierniki.

W spektaklu „Niezwykłe Mikołajki” 
udział wzięli:

 y w roli Świętego Mikołaja – 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz;

 y w roli pani Mikołajowej – Dyrektor 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury 
Anita Szakiel-Sosnowska;

w rolach elfów:

 y Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych Aleksandra Ratajczak;

 y Sekretarz Gminy Bogatynia Łukasz 
Roszkowski;

 y Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Bogatyni Bożena 
Mazowiecka;

 y Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Bogatyni Marta Bodziony;

Mikołajki w Bogatyni
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 y Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Porajowie 
Jolanta Medycka;

 y Naczelnicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Bogatyni: Monika Nawrot oraz 
Mariola Danielewska;

 y Radni Rady Miejskiej: Krystian 
Bajsarowicz oraz Dorota 
Bojakowska (nie mogła zagrać 
w samym spektaklu z przyczyn 
osobistych, jednak od początku 
brała udział w przygotowaniach);

 y animatorzy: Ewelina Gabara 
oraz Marcin Woroniecki, którzy 
odpowiedzialni byli również 
za przygotowanie spektaklu 
(scenariusz oraz reżyserię);

 y w roli konferansjera – Główny 
Specjalista ds. Profilaktyki 
Uzależnień Adam Balcer. 

W prace nad sztuką zaangażowali się 
również pracownicy Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury: Beata Oszust – 
scenografia, Krzysztof Kasprzyk 
– światło, Szymon Mazowiecki 
– dźwięk, Jolanta Pieczara, Albert 
Bystrykowski, Arkadiusz Junik – 
pomoc organizacyjna.

Podziękowania należą się również 
Bogatyńskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny za 
zaangażowanie i pomoc na każdym 
etapie przygotowań spektaklu.
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W sobotę 26 listopada w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyła się XII 
edycja Bogatyńskiego Dyktanda dla Dorosłych.

Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz. Tekst dyktanda 
„Bogini Izis pisze bogatyńskie 
dyktando” przygotowała prezes 
Klubu Nauczycielskiego „Izis” 
Wanda Miłopolska-Trojanowska. 
W konkursie udział wzięło 15 
chętnych. Wydarzenie miało na 
celu promocję kultury języka 
polskiego oraz dawało możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności 
ortograficznych.

 y Bogatyńskim Mistrzem Ortografii 
został i „Złoty Kałamarz” 
otrzymał Krzysztof Bieńkowski.

 y Bogatyńskim I Wicemistrzem 
został i „Srebrny Kałamarz” 
otrzymał Jarosław Jurkowski.

 y Bogatyńskim II Wicemistrzem 
został i „Brązowy Kałamarz” 
otrzymał Remigiusz Miaskiewicz.

 y Wyróżnienia otrzymali: Iwona 
Józefowicz, Arkadiusz Kameduła, 
Dorota Szwedo, Diana Brożyna, 
Katarzyna Mandyk, Małgorzata 
Sawicka, Iwona Gorczyńska.

Nad poprawnym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja 

w składzie: Dorota Bogdanowicz - 
Ciupa, Marta Brożyna, Anna Brożek, 
Agnieszka Drewniacka, Grażyna 
Kołodziejczuk, Monika Kuczaj, Marta 
Pędrak, Magdalena Wyszyńska 
- Tabin, przewodnicząca Sylwia 
Sułkowska.

Laureaci i wyróżnieni uczestnicy 
otrzymali dyplomy i nagrody oraz 
karty podarunkowe. Nagrody na 
realizację projektu ufundował 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. 
Podczas obrad jury uczestnicy 
dyktanda obejrzeli program 
artystyczny przygotowany przez 
klub „Izis” – wystąpiła grupa 
taneczna, zespół wokalno - 
instrumentalny pod kierunkiem 
Marii Buczkowskiej, grupa teatralna 
z programem kabaretowym, oraz 
Bożena Mazowiecka Dyrektor 
Publicznej Biblioteki w Bogatyni. 
Prezes Klubu Nauczycielskiego „Izis” 
podziękowała za pomoc w realizacji 
projektu: burmistrzowi Wojciechowi 
Dobrołowiczowi i pracownikom 
Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, 
dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury Anicie Szakiel - Sosnowskiej 
i pracownikom ośrodka, Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Bogatyni Bożenie Mazowieckiej 

i pracownikom, komisji konkursowej 
-  polonistkom z bogatyńskich szkół, 
telewizji kablowej, koleżankom 
z Klubu Nauczycielskiego „Izis”. 
Złożyła również gratulacje 
zwycięzcom i podziękowała 
wszystkim uczestnikom za udział 
w ortograficznej imprezie.

Dyktando było realizacją projektu 
„Zabawa z językiem polskim”.

Klub Nauczycielski „Izis”

XII Dyktando dla Dorosłych
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W sobotę (3.12) w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni, odbyły 
się Mikołajki Na Sportowo Dla Osób Niepełnosprawnych, których 
organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

W zajęciach sportowych 
uczestniczyły osoby 
niepełnosprawne z: DPS „Jędrek” 
w Opolnie Zdroju, Pracowni 
Integracyjnej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury „Bez Barier”, TPD 
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej, Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bogatyni, 
Przedszkola Publicznego nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi, a także 
zaproszeni uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego 
w Zgorzelcu i przyjaciele z Czech 
– Základní škola a Mateřská škola, 
Hrádek nad Nisou - Loučná, 
příspěvková organizace.

Imprezę oficjalnie otworzyli: 
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych 
Aleksandra Ratajczak oraz Dyrektor 
OSiR Adam Ignatowicz. Następnie 

odbyły się pokazy przygotowane 
przez Age Kan Karate Bogatynia oraz 
piłkarzy z MKS Granica Bogatynia, 
po których uczestnicy rozpoczęli 
zabawę z Animatorką Gabarką na 
przygotowanych specjalnie dla nich 
stacjach. Dużą atrakcją okazała się 
być Foto Budka, w której wszyscy 
z radością robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia. Nie zabrakło także słodkiego 
poczęstunku. Gościem specjalnym 
imprezy był złoty medalista Igrzysk 
Paraolimpijskich Piotr Kosewicz.

W trakcie trwania imprezy 
niespodziewanie pojawił się 
Święty Mikołaj wraz z górnikami 
z PGE GiEK Górnictwo i Energetyka 
Konwencjolanla S.A. i wspólnie 
obdarowali wszystkich prezentami 
i medalami.

Foto: Franek Romaniak

Mikołajki na sportowo
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(18.11) Blisko 400 osób uczestniczyło w uroczystym jubileuszu 20-lecia 
Bogatyńskiego Stowarzyszenia „Amazonki”. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz.

Jubileuszową uroczystość 
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury 
rozpoczął hymn: „Nie ma rzeczy 
niemożliwych” autorstwa Stanisława 
Żabińskiego, śpiewany zawsze 

podczas ważnych wydarzeń 
organizowanych przez Amazonki 
w całej Polsce. Następnie zebrani 
goście obejrzeli film, zrealizowany 
przez bogatyńską telewizję, 

w którym przedstawiona została 
historia powstania i bogatej 
działalności stowarzyszenia oraz 
wspomnienie Amazonek, które 
odeszły. Ich pamięć uczczono 
minutą ciszy. Kolejnym punktem 
uroczystości były odznaczenia 
i podziękowania dla darczyńców 
oraz osób współpracujących 
ze stowarzyszeniem. W imieniu 
bogatyńskiego samorządu 
podziękowanie odebrał Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz. Amazonki dziękowały 
także przedstawicielom dwóch 
największych zakładów pracy-
kopalni i elektrowni „Turów” oraz 
działającym w nich związkom 
zawodowym, które wspierają 
stowarzyszenie od początku jego 
powstania. Podziękowania otrzymali 
również: SP ZOZ Bogatynia, 
który był inicjatorem powstania 
stowarzyszenia 20 lat temu, a także 
fizjoterapeuci, instruktorzy zajęć 
rehabilitacyjnych i prowadząca trzy 
lata Zespół Wokalny „Amazonki” 
Bożena Mazowiecka. Obecna na 
sali Wiceprezes Federacji Amazonek 
w Polsce Elżbieta Markowska 
wręczyła symboliczne łuki osobom 
zasłużonym dla stowarzyszenia. 
Odznaczeni goście mieli możliwość 
zabrania głosu na scenie. W tym 
miejscu list okolicznościowy 
skierowany do Amazonek przez 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki Marzenę Machałek 
odczytał w jej imieniu dyrektor biura 
wiceminister-Sławomir Sobala. 

W trakcie jubileuszowej 
uroczystości Prezes Bogatyńskiego 
Stowarzyszenia „Amazonki” Dorota 
Bojakowska odebrała również 
statuetkę „Człowieka Roku Biblioteki” 
za rok 2020.

Zwieńczeniem oficjalnej części 
uroczystości był akordeonowy 
koncert wirtuoza Marcina 
Wyrostka. Po wspaniałym występie, 
zakończonym bisem i owacjami, 
goście przeszli do sali tanecznej 
na degustację ogromnego 
tortu. Z okazji jubileuszu w holu 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury 
przygotowana została wystawa 
zdjęć pt. „Nie tylko leki leczą” 
ukazująca pasje Amazonek. Wszyscy 

Jubileusz bogatyńskich 
Amazonek
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uczestnicy uroczystości otrzymali 
także folder podsumowujący 
działalność stowarzyszenia wraz 
z nową płytą pt.: „Amazonki cuda, 
cuda ogłaszają” zawierającą kolędy 
i pastorałki w wykonaniu Zespołu 
Wokalnego „Amazonki”.

Jubileusz był szczególnym 
wydarzeniem dla zrzeszonych 
w stowarzyszeniu kobiet, które 
w ciągu 20. lat wniosły do niego 
swoją historię, doświadczenia 
w walce z chorobą, strach i nadzieję 
na nowe życie. Wieloletnia 
działalność stowarzyszenia to 
niezliczone akcje profilaktyczne, 
edukacyjne, sportowe. Organizacja 
jest jedną z najaktywniej 
działających w Polsce, co 
podkreślała w swoim wystąpieniu 
Wiceprezes Federacji Amazonek 

w Polsce. Promowanie zdrowego 
stylu życia, innowacyjność 
w działaniach, siła i determinacja 
bogatyńskich „Amazonek” są 
zauważane i doceniane przez 
kobiety z całego regionu. Do 
sztandarowych akcji „Amazonek” 
należą: organizacja w Bogatyni 
badań mammograficznych, 
profilaktyka badania piersi 
w szkołach, konferencje 
prozdrowotne, zajęcia aerobiku, 
zumby, basenowe, joga dla kobiet, 
masaże limfatyczne, coroczna akcja 
„Rozlicz PIT za darmo”, turnusy 
rehabilitacyjne, organizacja 
wykładów z onkologami, 
fizjoterapeutami, dietetykami, 
psychologami. Bogatyńskie 
„Amazonki” są wsparciem i nadzieją 
dla wielu kobiet. Swoją postawą 

pokazują, że mimo choroby 
można działać społecznie, żyć 
aktywnie, spełniać swoje marzenia. 
Udowadniają, że życie i codzienność 
po chorobie nowotworowej nie 
kończy się w czterech ścianach.

Jubileusz 20-lecia Bogatyńskiego 
Stowarzyszenia „Amazonki” wsparli 
finansowo: Fundacja PGE, Gmina 
Bogatynia, Spółka MegaSerwis. 
Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęli: Telewizja Bogatynia oraz 
ArtRadio Bogatynia.

Zgodnie z prośbą Amazonek, 
zamiast okolicznościowych 
wiązanek kwiatów, zaproszeni na 
jubileusz goście mogli wpłacić 
darowiznę na Stowarzyszenie „Nasz 
szpital” w Bogatyni.

Zdjęcia: Remgiusz Naruszewicz
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18 listopada w Bibliotece Publicznej w Bogatyni im. Polskich Noblistów 
odbyła się uroczystość 75-lecia powstania placówki. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się przedstawiciele władz – 
burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
Wojciech Dobrołowicz, zastępca 
burmistrza – Aleksandra Ratajczak 
oraz przewodniczący Rady – 
Eugeniusz Kubica. Piękny jubileusz 
uświetniła swoją obecnością 
również dyrektor Dolnośląskiej 
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu 
– Jolanta Ubowska. Nie zabrakło 
dyrektorów zaprzyjaźnionych 
bibliotek, prezesów 

i przewodniczących bogatyńskich 
stowarzyszeń, a także byłych 
pracowników biblioteki, którzy 
po wielu latach efektywnej pracy 
odeszli na zasłużoną emeryturę.

Dyrektor – Bożena Mazowiecka 
powitała wszystkich gości 
w oryginalny sposób, wykonując 
wzruszające utwory wokalne, bo 
literatura i muzyka to od wieków 
siostrzane sztuki, uzupełniające się 
wzajemnie. Podziękowała gościom 
za przybycie oraz za wsparcie 

dla działań biblioteki, za aktywne 
zaangażowanie w przedsięwzięcia 
związane z książką i nie tylko, 
za życzliwości i serdeczność. 
W swoim wystąpieniu odniosła 
się do pracy całego zespołu, 
który swoją postawą, wykonując 
obowiązki, służy mieszkańcom 
Bogatyni, systematycznie 
udoskonalając działania, 
dokształcając się i rozwijając, aby 
sprostać wymaganiom odbiorców. 
Podziękowała imiennie byłym 
i obecnym pracownikom za 
nieoceniony udział w tworzeniu 
kultury naszego miasta na 
przestrzeni minionych lat. Na ręce 
Danuty Leoniewskiej - najstarszej 
stażem pracy bibliotekarki dyrektor 
Bożena Mazowiecka złożyła 
gratulacje i życzenia.

Uzupełnieniem wypowiedzi 
dyrektor biblioteki był film 
z udziałem obecnych pracowników. 
Zaprezentowano w nim historię 
placówki, a przede wszystkim osoby 
pracujące w bibliotece, pokazano 
ich codzienne obowiązki, ale też 
inne zaskakujące nowoczesne, 
atrakcyjne działania dla odbiorców. 
Materiał filmowy zburzył stereotyp, 
że biblioteka to miejsce, gdzie tylko 
wypożycza się książki.

Podczas uroczystości głos zabrał 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz, 
wspominając ciekawe wydarzenia 
w bibliotece, w których czynnie 
uczestniczył. Gratulował 
pracownikom umiejętności 
nowatorskiego pozyskiwania 
czytelników w czasach ogólnie 
dostępnych mediów oraz innych 
form rozrywki.

Dyrektor biblioteki we Wrocławiu 
zwróciła uwagę, jak trudna jest rola 
bibliotekarza, który musi wykazać 
się kreatywnością i coraz to nowymi 
umiejętnościami, by sprostać 
wyzwaniom XXI wieku. Głos zabrali 
także byli dyrektorzy biblioteki – 

Brylantowa Biblioteka 
1947- 2022 – 75 lat minęło
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Jadwiga Niczyporuk oraz Adam 
Balcer, który nie krył wzruszenia, 
odnosząc się do spędzonych tu 14 
lat, dobrych lat, mających wpływ na 
ukształtowanie się jego osobowości.

 Nie zabrakło pięknych kwiatów, 
prezentów, podziękowań 
i ciepłych słów od zaproszonych 
osób, współpracujących 
i sympatyzujących z biblioteką.  
Przybyli goście otrzymali 
upominkowy pakiet promujący 
bibliotekę.

Tort oraz słodki poczęstunek 
przygotowany przez pracowników, 
a także tradycyjne polskie potrawy 
uprzyjemniły czas miłych rozmów, 
spotkań po latach.

W tym dniu biblioteka wyglądała 
wyjątkowo uroczyście. 
W pierwszych holu widniała 
historyczna wystawa – Brylantowa 
Biblioteka, uzupełniona kolekcją 
balonów, w których ukryto 
ciekawostki z historii placówki. 
Każdy gość mógł na chwilkę 
zatrzymać się i wpisać do 
pamiątkowej księgi. W czytelni 
prezentowano działania kulturalno-
oświatowe na dużym ekranie.

Na ściance, gdzie odbywała się 
uroczystość, na tle drukowanych 
kart widniała sowa, jako symbol 
mądrości.

Wszystkie dekoracje zaprojektowali 
oraz wykonali pracownicy 
biblioteki. Przygotowując tę 
piękną uroczystość, pracownikom 
zależało, aby powróciły obrazy 
niezapomnianych chwil, uśmiech, 
zaduma i refleksja. Aby przywołując 
wspomnienia, na chwilę wszyscy 
uczestnicy jubileuszu znaleźli się 
w bramie czasu dobrej historii, którą 
sami napisali, będąc w bibliotece 
i angażując się w jej życie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
przybyłym gościom za cudowne 
chwile, szczere pochwały, miłe gesty, 
a przede wszystkim, że znaleźli czas, 
aby w tym dla nas ważnym dniu być 
z nami i cieszyć się brylantowym 
jubileuszem.

Biblioteka Publiczna w Bogatyni

im. Polskich Noblistów
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30 listopada 2022 r., w Kinie KADR 3D w Bogatyńskim Ośrodku Kultury 
świętowaliśmy 60-lecie premiery filmu Wojciecha Jerzego Hasa pt. 
„Złoto”.

Film ten jest wyjątkowy dla 
mieszkańców Bogatyni, ponieważ 
60 lat temu w naszym mieście 

i okolicach stanął plan filmowy. 
W plenerach przedstawiających 
kopalnię, elektrownię oraz Bogatynię 

powstał wyjątkowy dramat 
psychologiczny z nietuzinkową 
obsadą polskich gwiazd takich 
jak: Władysław Kowalski, Krzysztof 
Chamiec, Barbara Krafftówna, Jan 
Kobuszewski i Elżbieta Czyżewska.

Dyrektor BOK Anita Szakiel-
Sosnowska, uroczyście przywitała 
wszystkich zgromadzonych na 
sali widowiskowej gości, w tym 
przedstawicieli bogatyńskiego 
samorządu z burmistrzem 
Wojciechem Dobrołowiczem na 
czele i zaprosiła na wyjątkową, 
sentymentalną podróż filmową. 
Aby dodać realizmu i wprowadzić 
widzów w lata 60 ubiegłego wieku, 
przed seansem obejrzeliśmy 
odcinek Polskiej Kroniki Filmowej 
z 1962 roku.

Po seansie odbył się wernisaż 
wystawy w sali Atena. Wystawa 
prezentowała kadry z planu 
filmowego, zdjęcia Bogatyni, 
oraz kombinatu turoszowskiego 
ukazujące proces budowy 
Elektrowni Turów. Można 
było zobaczyć również wiele 
przedmiotów wprowadzających 
w klimat PRL-u. Przygotowano 
również poczęstunek w postaci 
słonych precelków i soku 
z ogórków, który idealnie wpasował 
się w atmosferę wernisażu. 
Wystawę można oglądać do 
końca roku w godzinach otwarcia 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Organizatorzy składają ogromne 
podziękowania PGE GiEK S.A. 
oddziałowi KWB Turów, oddziałowi 
Elektrownia Turów oraz osobom 
prywatnym za pomoc w organizacji 
wystawy a wszystkim mieszkańcom 
za udział w tym wyjątkowym 
wydarzeniu.

Zapraszamy na kolejne inicjatywy 
kulturalno-filmowe w przyszłości.

Organizatorzy: Bogatyński Ośrodek 
Kultury i Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni

foto: BOK

60-lecie premiery filmu „Złoto”
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Z inicjatywy burmistrza Wojciecha Dobrołowicza, również w tym roku 
Gmina Bogatynia włącza się do bożonarodzeniowej akcji i koordynuje 
„Paczuszkę dla maluszka”.

Organizatorem akcji jest Fundacja 
Małych Stópek, która już od 2013 
roku organizuje świąteczne zbiórki 
darów dla potrzebujących dzieci. 
Adresatami akcji są, podobnie jak 
w ubiegłych latach, zaprzyjaźnione 
instytucje: domy dziecka, domy 
małego dziecka, domy samotnej 
matki oraz hospicja.

Serdecznie zachęcamy wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy 
Bogatynia do udziału w tegorocznej 
akcji. Lista zbieranych rzeczy: 

szampony do włosów, żele pod 
prysznic, mydła w płynie, pasty do 
zębów, proszki do prania, ręczniki, 
sztućce, talerze, kubki, słodycze.

Paczki można już zostawiać pod 
choinką w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Bogatyni. Zbiórka 
darów potrwa do 6 stycznia 2023 r. 
Zebrane paczki trafią do Domu 
Dziecka „Nadzieja” w Jeleniej Górze.

Symbolem akcji jest specjalna 
„paczuszkowa bombka”, którą 
można zabrać z choinki w zamian 

za pozostawioną paczkę. Bombka 
będzie pamiątką i podziękowaniem 
za okazane dzieciom serce. 

Wierzymy, że wszystkie bombki 
znikną z choinki. 

Akcja Paczuszka 
dla maluszka

21 listopada-Dzień Pracownika 
Socjalnego, to święto wszystkich 
pracowników służb społecznych. 

Z tej okazji burmistrz Bogatyni 
Wojciech Dobrołowicz oraz 
wiceburmistrz Aleksandra Ratajczak 
spotkali się z dyrektorkami 
i pracownikami Bogatyńskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Rodziny oraz Domu 
Pomocy Społecznej w Opolnie 
Zdroju, którym złożyli życzenia oraz 
wyrazy uznania za zaangażowanie 
w codzienną służbę dla drugiego 
człowieka. Pracownicy BOPSiWR 
i DPS każdego dnia mierzą się 
z wieloma wyzwaniami. W pracy 
wykazują się nadzwyczajną 
wrażliwością, troską i chęcią 
pomocy. W dniu swojego święta 
zostają docenieni za okazywaną 
empatię, wiedzę i doświadczenie.

Dzień 
Pracownika 
Socjalnego
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13 grudnia br. w Sali Ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Bogatyni jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego 
uroczyście obchodzili państwo 
Zofia i Romuald Liszyk.

Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego był okazją do 
uhonorowania małżonków 
Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadawanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Aktu dekoracji dokonał 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
Wojciech Dobrołowicz, który życzył 

jubilatom długich i pogodnych lat 
życia w miłości, zdrowiu i szczęściu. 
Na zakończenie uroczystości 
małżonkowie otrzymali wiązankę 

kwiatów i okolicznościowy prezent.

Serdecznie gratulujemy 
wspaniałego jubileuszu!

Złote Gody

Kolejna, XI edycja Festiwalu Kobiet dobiegła końca. W tym roku 
organizatorzy skupili się na specjalistycznych szkoleniach dla 
profesjonalistów, oczywiście nie mogło zabraknąć też stałych 
elementów imprezy dla grona sympatyków festiwalowych spotkań.

Pierwsze cztery dni imprezy 
wypełnione były dobrymi fluidami 
przywiezionymi przez trenerkę 
Kamillę Nahajowską z Polskiego 
Instytutu Dialogu Motywującego. W 
warsztatach Dialogu Motywującego 
wzięło udział ponad pięćdziesiąt 
osób – nauczyciele, pedagodzy, 
psycholodzy, pracownicy socjalni 
oraz terapeuci. Kolejnym ważnym 
wydarzeniem były zajęcia z 
„Efektywnej komunikacji bez 
stresu. Sposoby na sytuacje 
trudne” prowadzone przez Jerzego 
Śliwę. Warsztaty, podobnie jak 
wcześniejsze zajęcia, skierowane 

były do specjalistów pracujących 
na co dzień w służbie drugiemu 
człowiekowi. Kolejne warsztaty 
poprowadziła psycholog dr 
Marzanna Farnicka z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Po wielu warsztatowych dniach 
dotarliśmy do finału XI Festiwalu 
Kobiet, który odbył się 10 grudnia 
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. 
Na początek finałowego dnia 
organizatorzy zadbali o zdrowy 
kręgosłup gości zapraszając na 
spotkanie z Anną Garwolińską oraz 
Anną Czarniecką – fizjoterapeutkami 

z NZOZ Provita z Bolesławca. 
Panie przygotowały warsztat pod 
nazwą: „Kobiety Kobietom – zadbaj 
o kluczowe regiony swojego 
ciała.” Po dawce wiedzy z zakresu 
fizjoterapii uczestnicy imprezy 
skorzystali z warsztatów brafittingu, 
które poprowadziła Justyna 
Dąbrowska z firmy Brafitteria – 
świat dopasowanego biustonosza. 
Następnie goście mogli zadbać 
o górne okrycie ciała, mierząc 
płaszcze zaprojektowane przez 
projektantkę mody z rodzinnej firmy 
„KazAnn” Annę Marię Frankowską. 
W przerwach między warsztatami 
można było poznać tajniki wiedzy 
związanej z aromaterapią. Warsztaty 
dotyczące wpływu na zdrowie oraz 
prawidłowego używania olejków 
eterycznych przeprowadziła Marta 
Ignatowicz. Patronat nad festiwalem 
objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.

Organizatorami imprezy byli: 
Bogatyński Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Bogatyńskie 
Stowarzyszenie „Amazonki”. 
Pomysłodawcy festiwalu: Adam 
Balcer, Dorota Bojakowska. Partnerzy 
imprezy: Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni, Bogatyński Ośrodek 
Kultury, Ośrodek Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie. Koordynatorzy całości: 
Wioleta Michalczyk i Adam Balcer.

XI Festiwal Kobiet
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W czwartek, 24 listopada 2022 r., o godz. 15.00 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, odbył się XVI Międzynarodowy 
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. W Przeglądzie udział 
wzięły osoby niepełnosprawne z domów opieki, ośrodków pomocy 
społecznej, szkół z oddziałami integracyjnymi i pracowni artystycznych 
oraz osoby niezrzeszone.

Imprezę ze sceny uroczyście 
otworzył Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz 
wraz z Dyrektor BOK Anitą 
Szakiel-Sosnowską. Następnie 
prowadzący Marcin Woroniecki 
przedstawił program imprezy i po 
aplauzie publiczności zaczęły się 
prezentacje sceniczne. Obejrzeliśmy 
8 występów artystycznych: 
przedstawienia teatralne, 
prezentacje taneczne, prezentacje 
wokalne, instrumentalne i wokalno-
instrumentalne solistów i zespołów. 
Na widowni gościliśmy naszych 
czeskich i niemieckich przyjaciół 
z zaprzyjaźnionych organizacji 
i stowarzyszeń.

Po występach festiwalowych 
wykonawcy z rąk Wiceburmistrz 

ds. Społecznych Aleksandry 
Ratajczak oraz Dyrektor BOK Anity 
Szakiel-Sosnowskiej otrzymali 
medale, pamiątkowe dyplomy oraz 
czekolady. Natomiast placówki 
otrzymały paczki z materiałami 
do organizacji warsztatów 
integracyjnych i plastycznych.

Po wręczeniu nagród przyszedł 
czas na występ gwiazdy wieczoru, 
zespołu „AMBARAS” z DPS „Jędrek” 
w Opolnie Zdroju. Po wielkich 
emocjach, których dostarczył zespół 
„AMBARAS” wszyscy udali się do 
galerii stopART, gdzie prezentowana 
była wystawa twórczości osób 
z niepełnosprawnościami. 
Obejrzeliśmy prace plastyczne, 
ceramiczne, fotograficzne, robótki 
ręczne i rzeźby… Wielki finał 

odbył się w sali tanecznej gdzie 
na wszystkich czekał poczęstunek 
w postaci kanapek, sałatek oraz 
pysznego tortu. Serdecznie 
dziękujemy za obecność 
na XVI Międzynarodowym 
Przeglądzie Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych i zapraszamy 
na kolejny już za rok! Imprezę 
poprowadził Marcin „WORON” 
Woroniecki. Prace artystów można 
podziwiać w naszej galerii do końca 
grudnia w godzinach otwarcia 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Serdecznie dziękujemy: Pracowni 
Integracyjnej „BEZ BARIER” 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, 
Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Bogatyni, 
Przedszkolu Publicznemu nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Bogatyni, Eugeniuszowi 
Radeckiemu, Domowi Pomocy 
Społecznej „JĘDREK” w Opolnie 
Zdroju, Pracowni Muzycznej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, 
Zespołowi muzycznemu „AMBARAS”.

Organizator: Bogatyński Ośrodek 
Kultury. Współorganizator: Urząd 
Miasta i Gminy Bogatynia. Sponsor: 
PGE GiEK S.A. Patronat Honorowy 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. 
Partner: TPD Oddział Okręgowy 
w Jeleniej Górze. Fot. BOK.

XVI Międzynarodowy 
Przegląd Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych
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30 listopada 2022 roku w kręgielni przy Szkole Podstawowej 
nr 3 odbyło się XX Jubileuszowe Krajoznawcze Sejmikowanie 
Trzecioklasistów „Bogatynia 2022”. Imprezę turystyki kwalifikowanej 
dla najmłodszych od kilkunastu lat organizowało Międzyszkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne „Tramp” Bogatynia, a obecnie Urząd Miasta 
i Gminy w Bogatyni.

W Jubileuszowym Sejmikowaniu 
udział wzięły reprezentacje klas 
trzecich ze szkół podstawowych 
naszej gminy: reprezentacja klas 
trzecich ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Bogatyni – opiekun Dorota 
Pawińska-Zagórska, klasa III ze 
Szkoły Podstawowej w Porajowie 
– opiekun Magdalena Nietrzeba, 
klasa III ze Szkoły Podstawowej 
w Opolnie Zdroju – opiekun 

Agnieszka Purzycka, klasa III ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni 
– opiekun Kamila Wojciechowska, 
klasa III z Działoszyna – opiekun 
Kamil Stachura oraz dwie drużyny 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Bogatyni: klasa IIIa – opiekun 
Telimena Majewska-Wójcik i IIIb 
pod opieką Karoliny Łabeckiej-
Marszałek. Łącznie w Sejmikowaniu 
uczestniczyło 7 drużyn, około 

70 uczniów, opiekunów 
i organizatorów.

Na początku komandor imprezy 
Marek Łabędź powitał wszystkich 
trzecioklasistów i zapoznał 
z przebiegiem Sejmikowania. 
Gospodarz Sejmikowania – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni 
Beata Wiśniewska oraz zaproszeni 
goście – Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych Aleksandra Ratajczak, 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Adam Ignatowicz oraz Naczelnik 
Wydziału Rozwoju, Promocji 
i Turystyki Monika Nawrot – 
dokonali uroczystego otwarcia 
imprezy.

Potem odbyły się konkursy: 
przyrodniczy i krajoznawczy. 
Uczniowie pod opieką zastępcy 
komandora imprezy – Anety 
Strojanowskiej oraz wspierających 
ją uczennic klasy VIII ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bogatyni: Zofii 
Mrygoń, Nadii Kadzewicz, Julii Tryc, 
Wiktorii Góry, Magdaleny Walkowiak, 
napisali testy wiedzy. Każdy 
uczeń musiał wykazać się ogólną 
i szczegółową wiedzą przyrodniczą 
oraz wiedzą krajoznawczą terenów 
Bogatyni i okolic.

Konkurs przyrodniczy przygotowany 
został przez Marka Łabędzia. Do 
udziału w konkursie opiekun 
typował do 4 uczniów. Uczestnicy 
rozwiązywali test wiedzy 
przyrodniczej oraz rozpoznawali, 
na podstawie kolorowych ilustracji, 
rośliny i zwierzęta chronione 
w Polsce. 
W konkursie uczestniczyło 
25 uczniów. Zdecydowanym 
zwycięzcą konkursu został Seweryn 
Kostrzewski (Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Bogatyni), II miejsce zajęła 
Zuzanna Koniuszewska z SP 
Porajów, III miejsce przypadło 
aż trzem uczniom: dla Kornelii 

XX Jubileuszowe Krajoznawcze 
Sejmikowanie Trzecioklasistów 
„Bogatynia 2022”
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Krawczyk z SP nr 4 w Bogatyni 
– klasa IIIb, dla Kingi Borowskiej 
z Porajowa i Aleksandry Fajfrowskiej 
z klasy IIIb (Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Bogatyni), IV miejsce zajęła 
Hanna Kalinowska z SP Opolno 
Zdrój, V miejsce przypadło Hannie 
Bancerz z Porajowa. Każdy uczestnik 
otrzymał dyplom za zajęte miejsce 
lub za udział oraz nagrody.

Konkurs wiedzy krajoznawczej 
„Bogatynia i okolice” przygotowała 
Katarzyna Krawczenko. W konkursie 
uczestniczyło 20 uczniów. Aż 
trzech zajęło I miejsce: Filip 
Jasiński ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Bogatyni, Antoni Jasiński 
klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Bogatyni oraz Nikodem 
Malikowski z klasy IIIa także z SP nr 
4 w Bogatyni, II miejsce osiągnęła 
Natalia Śliwczyńska uczennica SP nr 
3 w Bogatyni, III miejsce przypadło 
Krzysztofowi Zychowiczowi 
z SP Porajów oraz dla Viktorii 
Cembrzyńskiej z SP Działoszyn, 
IV miejsce zajęli Jan Sieczko z SP 
Opolno Zdrój i Filip Szostak klasy 
IIIa z SP nr 4 w Bogatyni. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i nagrody.

Po części pisemnej drużyny 
przygotowały folder zachęcający 
do odwiedzenia naszego miasta 
i okolicznych terenów. Wszystkie 
prace były bardzo ciekawe, a każda 
z nich promowała walory naszej 
gminy. Wszystkie prace zasługiwały 
na szczególne uznanie.

Po przeprowadzonych konkursach 
uczestnicy zabawy mogli 

spróbować swych sił w grze 
w kręgle. Organizatorzy zadbali 
również o słodki poczęstunek. 
Na zakończenie Beata Wiśniewska, 
Beata Kurt oraz Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Adam Ignatowicz 
wręczyli dyplomy, nagrody 
zwycięzcom konkursów, szkołom 
dyplomy za udział oraz upominki 
wszystkim uczestnikom imprezy, 
przekazane przez Naczelnika 
Wydziału Rozwoju, Promocji 
i Turystyki Monikę Nawrot. Każdy 
uczestnik otrzymał oryginalny 
pamiątkowy medal, dekoracji 
dokonał fundator Adam Ignatowicz.

Mamy nadzieję że była to dla 
uczniów klas III świetna przygoda 
przyrodniczo-krajoznawcza, 
połączona z grą w kręgle. 
W przyszłym roku zapraszamy do 
udziału w kolejnej imprezie turystyki 
kwalifikowanej, tym razem w terenie 
czyli w XXV Złazie Czwartoklasistów 
„Bogatynia 2022”.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bogatyni 
Beacie Wiśniewskiej za przyjęcie 
roli gospodarza Jubileuszowego 
Sejmikowania Trzecioklasistów 
Bogatynia 2022.

Zespół głównych organizatorów: 
Marek Łabędź (SP Opolno Zdrój) 
– kierownik imprezy Aneta 
Strojanowska (SP nr 3 Bogatynia) 
– zastępca kierownika Katarzyna 
Krawczenko (SP nr 4 Bogatynia)  
– organizator Janusz Błażków 
(SP nr 1 Bogatynia) – organizator

relacja: Marek Łabędź
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(11.12) W niedzielę w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Trzcińcu 
odbyła się Msza św. kończąca oficjalne uroczystości związane 
z obchodami Barbórki 2022 w KWB Turów. Nabożeństwo sprawowane 
było w intencji górników kopalni Turów - o bezpieczną pracę, zdrowie 
i opiekę bożą oraz w intencji Ojczyzny. 

Mszę św. celebrował ks. proboszcz 
Aleksander M. Leszczyński, który 
również powitał przybyłych 
gości: władze Oddziału Kopalni 

Węgla Brunatnego Turów na 
czele z Dyrektorem Oddziału 
Sławomirem Wochną, Burmistrza 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciecha 

Dobrołowicza, Zastępcę Burmistrza 
ds. Społecznych Aleksandrę 
Ratajczak, Wiceprzewodniczącego 
NSZZ Solidarność Regionu 
Jeleniogórskiego Bogusława 
Wojtasa, przedstawicieli 
związków zawodowych kopalni 
i elektrowni, górników z rodzinami 
i mieszkańców Bogatyni. 

Po nabożeństwie jego uczestnicy, 
w asyście pocztów sztandarowych 
oraz Zakładowej Orkiestry Dętej 
KWB Turów zapalili znicze i złożyli 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
Solidarności w Parku im. Jana Pawła 
II w Bogatyni, upamiętniając 41 
rocznicę wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego.

41. rocznica 
wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce
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(11.12) Podobnie jak w ubiegłym roku przed świętami, niemieccy 
strażacy przekazali płomień z Groty Narodzenia Pańskiego dla gminy 
Bogatynia. 

W trzecią niedzielę Adwentu, 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
Wojciech Dobrołowicz wspólnie 
z Mateuszem Smosarskim - sołtysem 
Porajowa oraz Remigiuszem 
Gierczakiem - Prezesem Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Bogatyni OSP 
w Porajowie odebrali Betlejemskie 
Światło Pokoju od strażaków 
z Drezna. W uroczystym przekazaniu 
płomienia uczestniczyli także 
przedstawiciele wspólnoty 
ekumenicznej z rejonu trójstyku, 
burmistrz Zittau, starosta Görlitz oraz 
strażacy z Hradka, Zittau i Kottmar. 
Następnie strażacy OSP Porajów 

przekazali płomień do parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Porajowie, skąd trafi dalej na 
wigilijne stoły mieszkańców gminy.

Betlejemskie Światło 
Pokoju na trójstyku

W sobotę 10 grudnia br. odbył się ostatni turniej XXI Mistrzostw 
Miasta i Gminy Bogatynia w Szacha w cyklu Grand Prix. Przez cały 
rok rywalizowało z sobą 146 graczy podzielonych na 4 kategorie 
szachowe.

Pięciu najlepszych zawodników 
z każdej grupy otrzymało 
pamiątkowe puchary, dyplomy, 
oraz nagrody rzeczowe, które 
wręczył Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz. 
Klasyfikacja końcowa najlepszych 
zawodników w poszczególnych 
grupach szachowych przedstawiała 
się następująco:

Grupa A M1 Marcin Kustosz
 y M2 Aleksandra Czarniecka
 y M3 Gabriel Karaszewski
 y M4 Michał Owczarz
 y M5 Jakub Goszcz

Grupa B
 y M1 Ignacy Prusiecki
 y M2 Jakub Staniszewski
 y M3 Konrad Bałaban
 y M4 Tymon Senetra
 y M5 Mykola Kulynych

Grupa C
 y M1 Oliwier Mazurkiewicz
 y M2 Tomasz Miakisz
 y M3 Jakub Szczotka
 y M4 Olimpia Stamopulos
 y M5 Filip Jasiński

Grupa D
 y M1 Róża Mikuliszyn
 y M2 Nikola Ruszkiewicz
 y M3 Michael Chądzyński
 y M4 Matylda Karmasz
 y M5 Aleksander Mazur

Organizatorami całorocznego cyklu 
Grand Prix Mistrzostw byli: UKS 
EL-TUR SP3 w Bogatyni, Agencja 
64 PLUS, Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Bogatyni oraz OSiR.

XXI Mistrzostwa Miasta 
i Gminy Bogatynia w Szachach 
w cyklu „Grand Prix”
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Zapraszamy do zabawy! Na 
przedstawionym zdjęciu 
dokonaliśmy małego 
fotomontażu. Zadaniem naszych 
czytelników jest odnalezienie tej 
zmiany.

Ze względu na duże 
zainteresowanie poprzednimi 
fotozagadkami zwiększamy 
ilość nagród. Od tego numeru 
na autorów pierwszych trzech 
prawidłowych odpowiedzi czeka 
zestaw gadżetów promocyjnych 
Miasta i Gminy Bogatynia oraz 
2-osobowy karnet do kina „Kadr”. 
W konkursie nie mogą brać udziału 
pracownicy Organizatora, także 
członkowie ich najbliższej rodziny. 
Odpowiedzi prosimy wysyłać na 
adres e-mail: konkurs@bogatynia.pl

Coś tu  
nie gra!

Produkcja: Polska
 gatunek: dramat 

czas: 112 min. 

Ceny biletów: 20,00 zł normalny, 17 zł
ulgowy, 5,00 zł okulary do seansów 3D.  

13-17.01.2023 
 godz. 18.00  

2D,PL

Produkcja: USA
 gatunek: animacja, przygodowy 

czas: 102 min. 

Ceny biletów: 20,00 zł normalny, 17 zł
ulgowy, 5,00 zł okulary do seansów 3D.  

13-17.01.2023 
 godz. 16.00  
dubbing,2D

(13.12) Betlejemskie Światło 
Pokoju trafiło do bogatyńskiego 
urzędu. Takim darem 
z burmistrzem i mieszkańcami 
podzielili się harcerze 
z bogatyńskiej 15 Wodnej 
Drużyny Harcerskiej „Róża 
Wiatrów”. 

W niedzielę 11 grudnia 2022 r. 
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło 
do Polski. Harcerze odebrali płomień 
od słowackich skautów i wyruszyli 
dalej, by przekazać je w swoich 
miejscowościach. W 2022 roku 
wydarzeniu towarzyszy przesłanie 
„Światło dla Ciebie”.

Droga światła nie była w tym roku 
przypadkowa. Pierwszym miejscem, 
do którego Związek Harcerstwa 
Polskiego przekazał płomień była 
Ukraina. Na przejściu granicznym 
Medyka-Szeginie harcmistrz 
Martyna Kowacka, naczelniczka ZHP, 
przekazała go przedstawicielom 
ukraińskich organizacji skautowych. 
W tym samym czasie Betlejemskie 
Światło Pokoju zostało przekazane 
na Jasnej Górze.

To już 32. edycja przekazywania 
Światła. Co roku w Grocie 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem  
odpala się od wiecznego płomienia 
jedną świeczkę, której płomień 
obiega świat niesiony przez skautów 
w wielkiej sztafecie przez kraje 
i kontynenty. 

Betlejemskie 
Światło 
w urzędzie


