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Miejskiej

W porządku obrad znalazło
się bardzo wiele istotnych
dla gminy kwestii.
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Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz oraz Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Konrad Wysocki zapraszają wszystkich mieszkańców na piątą edycję
Ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
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W Mieście i Gminie Bogatynia
zostały zmienione nazwy
ulic. Publikujemy komunikat
zawierający szczegółowe
informacje na temat zmian.
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Czwartek

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.
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yy 12.00 – 13.00
Ryszard Morawski
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Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Grzmielewicz

G

ór

Zastępca Burmistrza ds. Polityki
Regionalnej Monika Oleksak
15.00 – 17.00 w budynku przy ul.

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji
Dominik Matelski w każdy
poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi
Interesanta, ul. Daszyńskiego 1,
parter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.
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Bogatynia, ul. II Armii WP 14
tel. 75 77 25 291
tel. 75 77 25 292
tel. 75 77 25 293

yy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel. 75 77 25 293,
yy Zajęcia
grupowe
edukacyjno-wspierające dla osób uzależnionych wtorek - od godz. 18:00, czwartek
- od godz. 16:00,
yy Zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób współuzależnionych
1-3 środa miesiąca - od godz. 16:00,
yy Punkt Interwencji Kryzysowej ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poniedziałek - godz. 14:00-19:00, wtorek - godz.12:00-15:30, tel. 75 77 25 293,

A. Puszkina

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Daszyńskiego 1 (I piętro, pokój nr 15)

w budynku przy ul. I-go Maja

ka
Krakows

w każdy poniedziałek w godz.

yy Grupa Edukacyjno-Wspierająca dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie wtorek godz. 16:00-18:00, tel. 75 77 25 293,
yy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
posiedzenia Zespołu zgodnie z zapotrzebowaniem, tel. 75 77 25 293,
yy Konsultacje psychologiczne dla
klientów Ośrodka wtorek - od godz.
18:00, tel. 75 77 25 291,
yy Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel.
75 77 25 293,

w w w.bogat ynia.pl

yy Grupy wsparcia dla osób uzależnionych piątek - godz. 18.00,
yy Trening Zastępowania Agresji poniedziałek - godz. 16.00,
yy Grupa AA czwartek - godz. 18:00,
yy Konsultacje oraz zajęcia grupowe
edukacyjno-wspierające dla osób
mających problemy z zażywaniem
środków psychoaktywnych poniedziałek od godz. 15:00 do 16:00, oraz od
19:00 do 20:30,
yy Trening zachowań konstruktywnych dla osób uzależnionych środa –
godz. 15:00.

na

T.

Zmiana nazw ulic
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku poz. 446
ze zm.) Rada Miejska w Bogatyni w dniu 19 stycznia 2017 roku
podjęła 13 uchwał w sprawie zmian nazw ulic w Mieście i Gminie Bogatynia. Uchwały po akceptacji Wojewody Dolnośląskiego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Zgodnie z uchwałami no- nione także znajduje się w tabewe nazwy ulic obowiązują po li (poz. 14-16)
upływie 14 dni od ogłoszenia
W związku z powyższym
ich w Dzienniku Urzędowym mieszkańcy wyżej wymienioWojewództwa Dolnośląskiego, nych ulic powinni podjąć naczyli od 15 lutego 2017 roku.
stępujące czynności :
Wykaz ulic, których na- 1. Urząd Skarbowy w Zgorzelzwy zgodnie z uchwałami Racu – osoby fizyczne, nieprody Miejskiej w Bogatyni z dnia
wadzące działalności go19 stycznia 2017 roku zostały
spodarczej, zgłaszają zmiazmienione prezentujemy w tanę przy najbliższym kontakbeli (poz. 1-13).
cie z Urzędem Skarbowym,
Natomiast w dniu 8 lutego
np. przy składaniu zeznania
2017 roku na sesji Rady Miejpodatkowego za rok 2016,
podając nową nazwę ulicy.
skiej zostały podjęte także trzy
Można także wypełnić zgłouchwały w sprawie zmian nazw
ulic. Zgodnie z uchwałami noszenie aktualizacyjne ZAP 3
(do pobrania na stronie inwe nazwy ulic obowiązują po
upływie 14 dni od ogłoszenia
ternetowej Urzędu Skarboich w Dzienniku Urzędowym
wego w Zgorzelcu lub do poWojewództwa Dolnośląskiego,
brania w siedzibie Urzędu
czyli od 3 marca 2017 roku.
Skarbowego w Zgorzelcu).
Wykaz ulic, których nazwy 2. Zakład Ubezpieczeń Spozgodnie z uchwałami Rady
łecznych – osoby pobieraMiejskiej w Bogatyni z dnia 8
jące świadczenia powinny
lutego 2017 roku zostały zmiezgłosić zmianę danych ad-

resowych na formularzu lub
w dowolnej formie pisemnej do ZUS Biuro Terenowe
w Zgorzelcu, Prusa 3, 59-900
Zgorzelec.
3. Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami
np. Tauron, powinny zmianę danych adresowych dokonać na wniosku „Wniosek o zawarcie/zmianę warunków umowy kompleksowej”, który jest do pobrania
na stronie internetowej tauron.pl (w zakładce „dom”,
link do wniosku: https://
www.tauron.pl/SiteCollectionDocuments/KI/TS-GDWOZ-EDO-E-wniosek-ozawarcie-zmiane-umowykompleksowej.pdf).
4. Instytucje podległe Urzędowi MiG w Bogatyni (BWiO
S.A, GPO Sp. z o.o., GZMK,
MZGK, TBS, PEC S.A., OSiR,
BOK, Szkoły, Przedszkola,
jednostki organizacyjne: Rady Sołeckie i Osiedlowe,) naniosą zmiany „z urzędu”.
5. Banki – należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.
Informujemy również, iż
Burmistrz Miasta i Gminy Bo-

Obecna nazwa

Numer uchwały
Rady Miejskiej
w Bogatyni

1 Armii Czerwonej

Armii Krajowej

L/428/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

2 25 – lecia PRL

Osiedle Orła Białego

L/429/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

3 Ludwika Waryńskiego
(część)
Ludwika Waryńskiego
4 (część)

Aleja Żytawska

L/430/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

Generała Władysława Andersa

L/431/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

5 Georgija Dymitrowa
(część)
Georgija Dymitrowa
6 (część)

Rotmistrza Witolda Pileckiego

L/432/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

Generała Stefana Roweckiego – Grota

L/433/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

7 Karola Świerczewskiego

Stefana Batorego

L/434/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

8 Marcelego Nowotki

Św. Jana Pawła II

L/435/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

9 Hanki Sawickiej

Prymasa Tysiąclecia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

L/436/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

10 22 lipca

Żołnierzy Niezłomnych

L/437/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

11 Komuny Paryskiej

Cypriana Kamila Norwida
w Bogatyni (Zatonie)

L/438/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

12 Karola Świerczewskiego

Prezydenta Gabriela
Narutowicza (Opolno Zdrój)

L/439/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

13 Karola Świerczewskiego

Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki (Sieniawka)

L/440/17 z dnia 19
stycznia 2017 roku.

Generała Emila Fieldorfa – Nila

LII/447/17 z dnia 8
lutego 2017 roku.

Marszałka Józefa Piłsudskiego

LII/448/17 z dnia 8
lutego 2017 roku.

Danuty Siedzikówny – Inki

LII/449/17 z dnia 8
lutego 2017 roku.

Poprzednia nazwa

14

Michała Roli
Żymierskiego

15 Bojowników o Wolność
i Demokrację (część)
Bojowników o Wolność
16 i Demokrację (część)

gatynia wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: pogotowie, straż pożarna, straż miejska, policja,
Szpital Gminny, Wielospecjalistyczny Szpital -SPZOZ w Zgorzelcu, Urząd Statystyczny,
Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Poczta Polska,
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, ZUS Biuro Terenowe
w Zgorzelcu, KRUS Placówka Terenowa Lubań, Tauron,
a także Wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Szkoły, Przedszkola, Rady Sołeckie
i Rady Osiedlowe, spółki gminne, zakład budżetowy, instytucje kultury i sportu.
Dla informacji podaje się
również, że kwestia ponoszenia
kosztów zmiany dokumentów
przez mieszkańców w sytuacji
zmiany nazwy ulic kształtuje
się następująco:
Dowody osobiste – posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru,
nie ma obowiązku wymiany
dowodu na nowy, a nawet nie
ma uprawnienia żądania jego
wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody
nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.
Paszporty – zmiana nazwy ulicy nie wpływa również
na konieczność wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela.
Dowody
rejestracyjne
i prawa jazdy – wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku zmiany nazwy ulicy regulują ustawa prawo o ruchu drogowym
oraz ustawa o kierujących pojazdami. Zgodnie z wymienionymi przepisami w sytuacji,
gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego
pojazdu oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami
administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu. Zwolnienie od opłaty bądź też jej
pomniejszenie będzie więc wyłącznie kompetencją Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Aktualnie Rada nie podjęła jeszcze tego typu uchwały. Zwolnienie
z opłat mieszkańców w/w ulic

w w w.bogat ynia.pl

wymagałoby więc podjęcia
przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego uchwały indywidualnej dotyczącej mieszkańców
Bogatyni. Do złożenia projektu uchwały w sprawie całkowitego zwolnienia mieszkańców
w/w ulic w Bogatyni z opłat za
wyrobienie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, Rada Miejska w Bogatyni upoważniła Burmistrza Andrzeja
Grzmielewicza, który wystosował odpowiednie pisma do Starosty Zgorzeleckiego z prośbą
o podjęcie stosownej uchwały.
W chwili obecnej opłata za wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi 68,50 zł natomiast prawa jazdy 100,50 zł.
Tabliczki z nową nazwą
ulicy – właściciele nieruchomości zabudowanych zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w każdej sytuacji poniosą koszty wykonania nowych tabliczek
bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu.
Oprócz kosztów związanych z koniecznością wymiany
dowodów rejestracyjnych lub
praw jazdy mieszkańcy ulicy
mogą ponieść również koszty
związane z wyrobieniem zdjęć
do prawa jazdy (około 30 zł),
zmianą pieczątek osobistych
lub firmowych.
Zmiana w księdze wieczystej – należy złożyć wniosek
o zmianę w Sądzie Rejonowym
w Zgorzelcu – opłata 60 zł.
Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować
tych kosztów.
Jednocześnie Gmina zobowiązana jest do umieszczania
i utrzymywania w należytym
stanie tabliczek z nazwami ulic
i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji
numeracji porządkowej nieruchomości. Gmina poniesie więc
koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania
niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.
W związku z dokonanymi
zmianami prosimy zarządców
budynków usytuowanych przy
w/w ulicach o zmianę nazwy
ulicy na nową w przypadku,
gdy istnieje „stara nazwa” na
budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic
ma zasadnicze znaczenie dla
działania służb ratunkowych
czy też firm kurierskich.
Nr 1 (81) styczeń - luty 2017
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Spotkania Sybiraków mają szczególny charakter

Pamięć o krzywdach
nie maleje
W tym roku mija 77 lat od chwili, gdy – 10 lutego – nad ranem
wypędzono z domów całe rodziny i ładowano do bydlęcych wagonów, aby w nieludzkich warunkach pokonywali katorżniczą
drogę na Syberię.
Spotkania Sybiraków orga- wienia, podziękowania i nonizowane w związku z rocznicą stalgiczne wspomnienia – tak
masowych wywózek Polaków wyglądało spotkanie Sybirana Sybir, każdego roku mają ków, w którym udział wzięszczególny charakter, upamięt- li: członkowie bogatyńskiego
niają bowiem tamte drama- Koła, samorządowcy, duchotyczne przeżycia. Uroczystość wieństwo. W stronę Sybiraodbyła się 13 lutego 2017 roku.
ków słowa szacunku i uznania
Okolicznościowe przemó- kierował burmistrz Andrzej

Grzmielewicz. Wyjątkowym
akcentem było odczytanie
wierszy, których autorami są
uczniowie bogatyńskich szkół
– młodzież w swoich utworach
przywoływała okrutne i tragiczne wspomnienia.
Choć od tamtych tragicznych wydarzeń minęło 77 lat,
to pamięć wciąż o doznanych
krzywdach nie maleje.

W sposób szczególny rozpoczęli nowy rok

Tradycyjne spotkanie
z Biskupem
W tym roku dzień 26 stycznia był szczególnie wyczekiwany przez
liczną grupę osób z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bogatyni, pragnących w sposób szczególny rozpocząć nowy rok kalendarzowy.
Tradycją są organizowane już od lat Opłatkowe Spotkanie Osób
Niepełnosprawnych ich Rodzin, Bliskich i Przyjaciół z terenu Miasta i Gminy Bogatynia z zaproszonymi gośćmi.
Tradycyjnie spotkanie roz- mszy, we współpracy z organipoczęło się mszą św. w Kościele stą przygotował zespół „BogaNiepokalanego Poczęcia NMP tynianki”.
w Bogatyni. W otoczeniu kaW tym roku spotkanie po
płanów dekanatu Bogatynia raz pierwszy odbyło się w MulEucharystii przewodniczył Je- tifunkcjonalnym
Centrum
go Ekscelencja Ksiądz Biskup Trójstyku. W spotkaniu uczestdr Marek Mendyk, który jest niczyli przyjaciele i sympatycy
diecezjalnym opiekunem osób Koła, samorządowcy, duchoniepełnosprawnych. W homilii wieństwo, a także osoby niezwrócił się do wiernych słowa- pełnosprawne z grupy „Lebenmi, które wielu osobom pomo- shilfe” z Görlitz.
Po krótkim powitaniu, na
gły w rozumieniu istoty niepełnosprawności i opieki nad czło- scenie wystąpiły dzieci z Puwiekiem niepełnosprawnym. blicznej Szkoły Podstawowej nr
Oprawę muzyczną podczas 1 w Bogatyni z przygotowanym
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programem jasełkowym. Zebrani oklaskami dawali wyraz
podziwu dla pięknego występu

dzieci. Wspólna fotografia z JE
Księdzem Biskupem, maskotki i słodycze dla młodych arty-

stów to swoiste podziękowanie
za wzbogacenie spotkania.
Po wspólnej modlitwie zebrani podzielili się opłatkiem,
życząc sobie zdrowia oraz
spotkania w przyszłym roku
w tym samym gronie. W serdecznych słowach goście przekazywali wiele ciepła i słów,
które świadczyły o wrażliwości
i sympatii dla zgromadzonych.
Nastrój spotkania był jak zawsze pełen ciepła, radości i zrozumienia. Nie zabrakło noworocznych życzeń i wspólnego
śpiewania kolęd.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom,
które pomogły nam zorganizować to wspaniałe i wzruszające spotkanie. Nieoceniona jest
Państwa pomoc i wsparcie. Gorąco dziękujemy również wo-

w w w.bogat ynia.pl

lontariuszkom z Zespołu Szkół
Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni za pozytywną
energię, poświęcony czas oraz
pomoc organizacyjną podczas
uroczystości.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pana Andrzeja Grzmielewicza Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, dziękujemy za wspieranie
naszych działań, okazywaną
życzliwość i pomoc.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim Uczestnikom i Gościom za stworzenie wspaniałej, rodzinnej atmosfery i oczekujemy kolejnego spotkania w 2018 roku.
Członkowie TPD Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bogatyni

Sesja Rady Miejskiej

Dwa stanowiska Radnych
W środę 8 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni odbyła się 52 sesja VII kadencji bogatyńskiego samorządu. W porządku obrad znalazło się bardzo wiele istotnych
dla gminy kwestii.
Sesja rozpoczęła się od wy- chęć współpracy z samorząstąpień zaproszonych gości, dem. Współpraca z gminą Bowśród których byli zarówno gatynia, współpraca z BurmiDyrektor Oddziału PGE Gór- strzem układa się jak najlepiej.
nictwo i Energetyka Konwen- Wspólnie dążymy do tego, aby
cjonalna S.A. Oddział KWB mieszkańcy mieli jak najlepsze
Turów Leszek Sondaj, jak i Dy- warunki, zarówno mieszkaniorektor Oddziału PGE Górnic- we, jak i warunki pracy – mótwo i Energetyka Konwencjo- wił Piotr Frąszczak.
Następnie przy mównicy
nalna S.A. Oddział Elektrownia Turów Piotr Frąszczak. pojawił się Komendant PowiaPanowie w swoich wystąpie- towy Policji w Zgorzelcu podniach deklarowali ogromną insp. Jan Doroszczak, który za-

Miejsce budowy nowego Komisariatu
Policji w Bogatyni na działce
przekazanej przez bogatyński
Samorząd dla Policji.

pewnił, iż temat nowego posterunku policji w Bogatyni
jest na etapie finalizacji, co potwierdziły również słowa Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza oraz przewodniczącego
komisji urbanistycznej Artura
Bohdanowicza. Jeszcze przed
rozpoczęciem
procedowania uchwał, na sesji miał miejsce bardzo miły akcent w postaci Jubileuszu 25-lecia Straży Miejskiej. Komendant oraz
funkcjonariusze odebrali z rąk
Burmistrza oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej zasłużone gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.
Następnie Radni wyrazili
dwa stanowiska: pierwsze dotyczyło uciepłownienia Trzcińca i skierowane było do PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia „Turów”. Dzięki dużej pomocy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni
i przychylności Rady Miejskiej
w zeszłych latach udało się
uciepłownić Zatonie. „Pozostał
jeszcze Trzciniec i dlatego pojawia się apel Rady, aby pomóc
w tej sprawie mieszkańcom
Trzcińca” – mówił Burmistrz
Andrzej Grzemielewicz. Następnie przy mównicy pojawił
się Radny Tomasz Wieliczko,
który odczytał pierwsze stanowisko Rady Miejskiej.
Drugie natomiast dotyczyło
udzielenia pomocy finansowej
przez Gminę Bogatynia dla województwa dolnośląskiego dla
realizacji zadania pod nazwą:
modernizacja dróg wojewódz-

kich nr 354 na odcinku Turoszów – Sieniawka oraz nr 352
na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau. To stanowisko jest
wnioskiem spotkań, jakie odbyły się we Wrocławiu, zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w instytucji Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
„Nasze spotkanie u Marszałka dotyczyło dwóch tematów.
Pierwszy z nich to remont drogi 352, który dla nas jest absolutnie priorytetem, ponieważ
prowadzi od terenów elektrownianych praktycznie do przejścia granicznego z Czechami”
– wyjaśniał Burmistrz Grzmielewicz.
Na sesji pojawił się również
temat obecnej sytuacji bogatyńskiego szpitala, którą przedstawiła Dyrektor jednostki Ewa
Szczepkowska.
Podejmowanie uchwał rozpoczęło się od zatwierdzenia
planu pracy Rady Miejskiej
w Bogatyni na 2017 rok oraz
zatwierdzenia planów pracy
Komisji stałych Rady Miejskiej
w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017
rok.
Po zmianach w budżecie Radni przeszli do uchwały, która podczas jednej z poprzednich sesji została zdjęta
z porządku obrad, a dotyczyła
zmiany nazw ulic Żymierskiego oraz Bojowników o Wolność i Demokrację. Po wystąpieniu Marcina Peremickiego, Naczelnika Wydziału Edu-

Współpraca z Samorządem
układa się jak najlepiej...
zapewniał Leszek Sondaj
nowy Dyrektor Oddz. PGE
GiEK S.A. KWB Turów.

Wspólnie dążymy do tego,
aby mieszkańcy mieli jak
najlepsze warunki... – mówił
Piotr Frąszczak, Dyrektor
Oddz. PGE GiEK S.A. El. Turów

„Temat nowego posterunku
policji w Bogatyni jest
na etapie finalizacji...” podinsp. Jan Doroszczak,
Komendant Powiatowy
Policji w Zgorzelcu.

kacji, Kultury i Komunikacji
Społecznej Radni podjęli decyzje o zmianie nazw ulic z Żymierskiego na Generała Emila Fieldorfa Nila oraz Bojowników o Wolność i Demokrację na Marszałka Józefa Piłsuds
kiego oraz Danuty Siedzikówny „Inki”.
Sesja zakończyła się informacjami i komunikatami Przewodniczącej.

Na sesji miał miejsce bardzo miły akcent w postaci Jubileuszu 25-lecia Straży Miejskiej. Komendant oraz
funkcjonariusze odebrali z rąk Burmistrza oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej zasłużone gratulacje oraz życzenia
dalszych sukcesów.
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XXIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów
Kolędniczych i Śpiewaczych

Dzień Kobiet w BOKu

Musical Bodo

Kolęda

We wtorek, 7 marca 2017 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury z okazji Dnia Kobiet odbędzie się wyjątkowy
spektakl „Musical Bodo”.
Serdecznie
zapraszamy oglądamy film z tamtych czawszystkie Panie i nie tylko na sów z całą paletą charakteryniesamowite wydarzenie mu- stycznych gestów, słów i ukłazyczne, przedstawiające nietu- dów choreograficznych. Usłyzinkowe spojrzenie na życiorys szymy muzykę znaną, ale na
największej gwiazdy kina i te- nowo zaaranżowaną, a wszystatru okresu międzywojenne- kie utwory to niezapomniane
go – Eugeniusza Bodo. Z jednej międzywojenne szlagiery, które
strony przenosimy się na estra- widzowie doskonale znają i będę lat 20-tych i 30-tych, pełną dą mogli zaśpiewać wraz z Eupiór, cekinów i zalotnych spoj- geniuszem Bodo w rolę, którerzeń pań o wątpliwej reputacji, go wcieli się znakomity artya z drugiej mamy wrażenie, że sta - Dariusz Kordek. Serdecz-

Światowe Stowarzyszenie Pisarzy

Halina Barań
w Antologii
Bogatyńska artystka Halina Barań znalazła się wśród pisarzy
z różnych stron świata, którzy trafili do Antologii wydanej przez
Światowe Stowarzyszenie Pisarzy. Wśród zacnego grona tekstów
zawartych w publikacji znalazła się powieść „Objawienie”, której
fragmenty tłumaczył prof. Wolfgang Schllot - prezydent PEN.
Halina Barań ma na kon- ka zostało przetłumaczonych
cie 10 powieści, z których kil- na język łużycki oraz niemiec-

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

W sobotę, 4 lutego 2017 r. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się XXIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kolędniczych
i Śpiewaczych „Kolęda 2017”.
Obrzęd wigilijny i zwy- również piękne tradycyjnie
czaj kolędowania są symbola- zdobione choinki oraz oracje,
mi niecodziennego pojedna- pieśni, obrzędy i widowiska
nia z członkami rodziny, spo- herodowe. Podczas obrad Jułecznością, światem zwierząt ry gościnnie wystąpił Zespół
i całą naturą. Inicjatywa Bo- Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”
gatyńskiego Ośrodka Kultury z Przemkowa. Dziecięco-młostanowi ważne przypomnie- dzieżowy zespół kultywuje
nie o znaczeniu tradycji w na- i rozpowszechnia dawne pieszym życiu. Uczestnicy Kon- śni, tańce, zwyczaje i obyczaje
kursu przedstawili bogactwo łemkowskie w oparciu o oryi różnorodność form, zwycza- ginalne teksty i melodie. Pielęjów i obrzędów okresu Świąt gnujmy to, co najcenniejsze, to,
Bożego Narodzenia oraz cza- co inne, odrębne. To właśnie te
su zapustów, czyli karnawału. różnice są swoistego rodzaju
Mogliśmy posmakować trady- skarbnicą darów, z której mocyjnych potraw ze stołów wigi- żemy czerpać satysfakcję i dulijnych z różnych części polski mę. Zapraszamy za rok! Lista
oraz z zagranicy. Obejrzeliśmy laureatów na: www.bok.art.pl.

XVI Przegląd Widowisk Jasełkowych

Jasełka

Jezusa Chrystusa w Betlejem.
W imprezie wzięło udział ponad 100 dzieci. Festiwal miał
charakter przeglądu, dlatego
też występy nie podlegały ocenie jury. Każdy z uczestników
przeglądu, oprócz miłej zabawy, otrzymał słodki upomi-

ki. W swojej twórczości bardzo
często odnosi się do miejsca
w którym mieszka, czyli Bogatyni. Dokładniej mówiąc fabuła wielu powieści dzieje się właśnie w naszym mieście.
Obecnie pisarka pracuje nad
kolejną powieścią. Jest w niej
historia nie tylko Łużyc, ale
i Niemiec, i Polski. Jest to zbeletryzowana historia oparta na
faktach adresowana do każdego czytelnika, a zwłaszcza do
kolejnych pokoleń.
Wspomnianą we wstępie
wydaną w Niemczech Antologię, Halina Barań w imieniu
prezydenta PEN prof. Wolfganga Schlota wręczyła Dyrektorowi Biblioteki w Bogatyni Adamowi Balcerowi.
Halina Barań została również uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”.

nek, a przedstawiciele przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych odebrali w imieniu
placówki pamiątkowy dyplom
i statuetkę. Do zobaczenia za
rok!

Fot. Krzysztof Kasprzyk

W środę, 25 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się XVI Przegląd Widowisk
Jasełkowych „Jasełka 2017”.

Podczas Przeglądu obejrzeliśmy widowiska jasełkowe
w wykonaniu dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z terenu Miasta
i Gminy Bogatynia. Najmłodsi przedstawili urocze teatrzyki traktujące o narodzinach

nie zapraszamy już 7 marca
o godz. 18.00 do Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury na niezwykły
musical zorganizowany specjalnie z okazji Dnia Kobiet!
Bilety w cenie 30 zł do nabycia
w kasie BOK. Do zobaczenia!
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Upominki
muzyczne

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

W piątek, 6 stycznia, w Kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny odbył się Noworoczny
Koncert Kolędowo-Pastorałkowy. Patronat honorowy nad koncertem objął Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Pan Andrzej
Grzmielewicz.
Święto Trzech Króli uświet- kalny „Yamayka” wraz z chónili swym występem lokalni rem Zespołu Szkoły Podstaartyści z Miasta i Gminy Bo- wowej i Gimnazjum im. Święgatynia. Wystąpił zespół wo- tej Jadwigi Śląskiej z Działoszy-

na. Usłyszeliśmy najpiękniejsze
polskie kolędy oraz pastorałki, które przeniosły publiczność w przepiękny świąteczny czas pełen ciepła, miłości
i błyszczących płatków śniegu.
Dzieci do występów przygotowały Dyrektor Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury Pani Bożena
Mazowiecka oraz Kierownik
Chóru z Działoszyna Pani Danuta Kołodko. Organizatorami
Koncertu był Bogatyński Ośrodek Kultury oraz ksiądz Dziekan Jan Żak.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Noworoczny Koncert Kolędowo-Pastorałkowy

Świąteczny klimat

Jarmark Bożonarodzeniowy w Bogatyni
Przedświąteczny czas w Mieście i Gminie Bogatynia stał pod znakiem kolęd, klimatycznych stoisk, czy też żywej szopki - a wszystko przez pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany
przez stowarzyszenia i organizacje z terenu naszej gminy.
Jarmark
odbywał
się specjałów. Jarmark to również
w dniach od 19 do 22 grud- występy sceniczne. Mogliśmy
nia na placu po byłym dworcu wysłuchać kolęd w wykonaniu
PKS. Każdy kto w tych dniach zarówno dzieci z przedszkoodwiedził Jarmark, mógł za- li, młodzieży szkolnej jak i zekupić gwiazdkowy podaru- społów z terenu gminy. Nienek, napić się grzanego wina wątpliwą atrakcją była również
oraz skosztować świątecznych żywa szopka, a w niej zwierzę-

w w w.bogat ynia.pl

ta z Fundacji „Maja”. Jarmark
był okazją do zaprezentowania
pracy i twórczości lokalnych
stowarzyszeń i organizacji, które z wielkim zaangażowaniem
włączyły się w przygotowania
wydarzenia.
Dochód z imprezy został
przeznaczony na cele charytatywne oraz na potrzeby Fundacji „Maja”.
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Kwota zebrana przez Sztab 25.
Finału WOŚP nr 1010 w Bogatyni, to:

64 670,84 zł

Licytacja: 16 984,00 zł
Sponsorzy finansowi: 4 057,06 zł
Zbiórka puszek kwestarskich: 39 518,68 zł

w tym:
1. Przedszkola - 5 651,74 zł
2. Szkoły - 11 443,47 zł
3. „Oriflame” - 556,27 zł
4. Klub Puszystych - 1 332,76 zł
5. Fitness Świat „Aga” - 1 067,48 zł
6. SP ZOZ w Bogatyni - 994,17 zł
7. Wolontariusze Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - 11 665,70 zł
8. Stowarzyszenie Koła Gospodyń „Amarylis” - 1 544,45 zł
9. Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” - 306,66 zł
10. Bogatyński Klub Motorowy „Cross” i Twardziele Team Bogatynia - 2 936,69 zł
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni i Grupa Motocyklowa Bogatynia - 2 019,29 zł
Inne: 4 111,10 zł
w tym:
1. Przewalutowanie €, KČ, £ - 729,83 zł
2. „Big Puszka” przed BOK - 3 381,27 zł
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gatyni ufundowane przez
Andrzeja
Grzmielewicza
Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia (wylicytowano za
kwotę 1 700,00 zł)
• karnety na niezapomniane,
pełne emocji i wrażeń półgodzinne loty samolotem Czajka MP02 UL ufundowane
przez Włodzimierza Filipcow (wylicytowano za kwotę
1 620,00 zł)

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Krzysztof Kasprzyk

acje i „Kiermasz Książki”. Ponadto można było pomalować
twarz, w „świetlikowie” nabyć
fosforyzujące patyczki, a także spotkać się z Adamem Kusiakiem – Mistrzem Kaligrafii,
który pisał i rysował z WOŚP-em „coś szczególnego dla kogoś szczególnego”. „Amarylis” kusił ferią barw, smaków
i aromatów ciasta, zaś „Oriflame” roztaczał wokół czar natury. Pełnym wrażeń uczestnikom Panie z SP ZOZ mierzyły ciśnienie i inne parametry życiowe. Przedstawiliśmy
również program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży, a w nim między innymi
aranżacje wokalne i taneczne.
Wśród młodych talentów, które uświetniły bogatyński Finał
znaleźli się Klara Kisiel, Małgorzata Parada, Karolina Lipińska, Wojtek Olejarz, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego
„Turoszowianie”, Zespół Muzyczno-Wokalno-Instrumentalny ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Bogatyni, Michał Gietka, Karina Przybylska oraz zespół wokalny „Yamayka”. Gościnnie wystąpiła również Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury Pani Bożena Mazowiecka. Tuż po występach,
odbyła się niepowtarzalna licytacja wartościowych przedmiotów, rewelacyjnych gadżetów, nietuzinkowych karnetów
oraz Złotego Serduszka. Licytację poprowadzili: Anna Izydorczyk i Marcin Woroniecki.
Tutaj każdy z myślą o „wnuczku i dziadku” wypatrzył coś dla
siebie. Jak co roku zaprezentowaliśmy całe mnóstwo atrakcji
i niespodzianek, które wzbudziły wiele wrażeń i emocji,
ale przede wszystkim pozwoliły uatrakcyjnić 25. Finał WOŚP
i zebrać środki finansowe „Dla
ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom”. Zwieńczeniem 25. Finału
WOŚP było tłumnie oczekiwane światełko do nieba.
Kwota zebrana przez Sztab
25. Finału WOŚP nr 1010 w Bogatyni, to: 64 670,84 zł
Licytacja: 16 984,00 zł
w tym m.in.:
• „Złote Serduszko” Sztabu 25.
Finału WOŚP nr 1010 w Bo-
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Fot. Krzysztof Kasprzyk

Już ćwierć wieku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy niesie
pomoc potrzebującym w całej Polsce. W niedzielę, 15 stycznia
2017 roku ponownie przekonaliśmy się, jak mocno i gorąco biją nasze serca.
Podczas 25. Finału kwesto- mierzyć kask, ubrać ochraniawało 80 wolontariuszy. Za- cze, rękawice, potrzymać kieprosiliśmy Państwa do Fit- rownicę, przejechać się, obejness Świat „Aga” na spinning, rzeć sprzęt ratujący zdrowie
fit ball, pilates, zumbę, cardio, i życie ludzkie, zapytać nieABT. Ochotnicza Straż Pożar- malże o wszystko. W holu Bona i Grupa Motocyklowa Bo- gatyńskiego Ośrodka Kultury
gatynia zaprezentowały samo- przygotowaliśmy również kierchody, motocykle oraz sprzęt masz rozmaitości, czyli „Pchli
ratowniczy. Bogatyński Klub targ”, na którym prezentowaMotorowy „Cross” i Twardzie- liśmy całe mnóstwo niezwykle
le Team Bogatynia zaprosili na oryginalnych cudeniek „Serspotkanie z motorami tereno- ducha Serca Serduszka”, czywymi. Te niecodzienne spotka- li ręcznie wykonane piękne,
nia na „trawnikowo-chodni- małe i duże, kolorowe ślicznokowym torze” przy PSP i BOK ści, ponadczasowe i niezastącieszyły się ogromnym powo- pione „Przytulanki, podkładdzeniem. Warkot silników był ki pod kubeczki…”, fantastyczwymarzoną okazją aby przy- ne, balonowe, tęczowe kre-
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25. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

• Vouchery na wykonanie tatuażu ufundowane przez Roberta Florka Studio Tatuażu
Artystycznego „Robi Tattoo” (wylicytowano za kwotę 860,00 zł)
• karnety na ”Spotkania przy
pysznej kawie” ufundowane przez Burmistrzów: Andrzeja Grzmielewicza, Monikę Oleksak (wylicytowano
za kwotę 810,00 zł)
• pyszny i cudny tort 25. Finału
WOŚP ufundowany dla naszego Sztabu nr 1010 w Bogatyni ufundowany przez Mieczysława i Jacka Nitarskich
Cukiernictwo-Piekarnictwo
„Duet” w Pieńsku (wylicytowano za kwotę 650,00 zł)

Fot. Krzysztof Kasprzyk

WOŚP 2017
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wym oraz tym, którzy przekazali rzeczy i usługi do licytacji;
Dyrektorom, Prezesom, Członkom Instytucji i Stowarzyszeń, którzy aktywnie włączyli
się w przygotowanie tego dnia;
Pracownikom
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury; Policji za
opiekę roztoczoną nad wolon-
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• odpalenie „Światełka do Nieba” ufundowanego przez Firmę „Bieleccy Bus” Agnieszkę
i Krzysztofa Bieleckich (wylicytowano za kwotę 510,00 zł)
• voucher na 7 lub 14 noclegów dla 2 osób w wybranych ośrodkach wypoczynkowych na terenie całej Polski ufundowany przez Artura Sienkiewicza Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Zgorzeleckiego (wylicytowano za kwotę 410,00 zł).
Dziękujemy:
Wolontariuszom i ich Opiekunom; Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom Przedszkoli i Szkół
z terenu Miasta i Gminy Bogatynia; Rodzicom, którzy przygotowali dzieci do prezentacji scenicznych; Darczyńcom finanso-

tariuszami, Pani Dyrektor PKO
BP S.A. Oddział 1 w Bogatyni za
rozliczenie naszego sztabu; Straży Miejskiej za czuwanie nad
bezpieczeństwem uczestników
„Światełka do Nieba” i oczywiście Mieszkańcom Miasta
i Gminy Bogatynia za aktywny udział w publicznej zbiórce, licytacji, życzliwość, hojność i dobre serca. Był to przede
wszystkim Finał, który przygotowaliśmy dzięki Państwu, naszym sponsorom, darczyńcom
i współorganizatorom, ludziom
wrażliwym, życzliwym o gorących sercach i pełnych dobrej
woli niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.
Współorganizacja:
PKO BP Oddział 1 w Bogatyni Gabriela Gniadzik, Komisariat Policji w Bogatyni Tomasz Rogulski i Jarosław Samelski, „Balcer” Reklama i Poligrafia Paweł Balcer, Usługi
Złotnicze Agata Komarnicka,
„Pawex” Violetta Vonczina,
„Chmpion” Jelenia Góra Jacek Sosnowski, „Dom Weselny” Izabela Łuków, Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni
Krzysztof Suszczyński, Bogatyński Klub Motorowy „Cross”
Artur Oleksak, Adam Kusiak,
Bogatyńska Grupa Motocyklowa Izabela Święcicka, Twardziele Team Bogatynia, „Oriflame” Elżbieta Kalwasińska,
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Bogatynia Adam Balcer, Stowarzyszenie Koła Gospodyń “Amarylis” Maria Muszyńska, SP ZOZ w Bogatyni Ewa Szczepkowska, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i DPS
„Jędrek” w Opolnie Zdroju Sylwia Puta-Świercz, Pracownia
Integracyjna „Bez Barier” Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
ArtRadio Bogatynia 104,8 FM
Artur Wieczorek, TV Bogatynia Magdalena Kościańska, „To
i Owo” Mariola Walter, TPD
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością
„Integracja Bez Barier”, Straż
Miejska w Bogatyni Mirosław
Nowak wraz z placówkami
oświatowymi z terenu naszej
gminy.
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II bogatyńska edycja

Bieg Wilczym Tropem
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Konrad Wysocki oraz radny Rady Miejskiej w Bogatyni Filip Barbachowski zapraszają wszystkich
miłośników biegania na piątą edycję ogólnopolskiego biegu Tropem Wilczym - biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bieg odbędzie
się na bogatyńskim Zalewie 26 lutego o godzinie 12.00.
W tym roku, poza dystan- ci ostatniego Żołnierza Wyklęsem podstawowym 1963 metry, tego - Józefa Franczaka ps. Laktóry ma wymiar symbolicz- lek, organizatorzy poszerzyli
ny i nawiązuje do daty śmier- ofertę o dwa dystanse: 500 me-

10
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trów dla dzieci, całych rodzin
i mniej wprawionych biegaczy,
oraz 3926 metrów, który jest
podwojonym dystansem podstawowym. Wśród atrakcji imprezy jest partyzanckie ognisko i pieczenie kiełbas. Zapisy były prowadzone na stronie:
www.tropemwilczym.pl – jednak będzie również możliwość,

aby zgłosić swój udział bezpośrednio przed startem biegu.
Na stronie internetowej organizatora
ogólnopolskiego
możemy również przeczytać
historię tej wspaniałej imprezy.
W 2011 r. dzień 1 marca został
ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944 – 1963

w w w.bogat ynia.pl

w obrębie przedwojennych granic RP. W 2013 r. grupa pasjonatów i działaczy społecznych
postanowiła
zorganizować
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała
charakter surwiwalowy, a wzięło w niej udział 50 uczestników.
Rok później, dzięki wielkiemu
zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg
zaczął nabierać rozpędu i został
przeniesiony w miejsce, znane
z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski.
Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter
ogólnopolski i na stałe wpisuje
się w kalendarz wydarzeń biegowych.
Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali
wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi
w kwestii współpracy z władzą
komunistyczną. Propaganda
PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach,
więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa
oraz Informacji Wojskowej.
Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko
na terenach obecnej Polski, ale
również Kresach Wschodnich,
wchodzących w skład II RP, zagarniętych przez Sowietów po
konferencji jałtańskiej. Co również bardzo istotne - w Bogatyni w ostatnim czasie jedna z ulic
otrzymała nazwę Żołnierzy
Niezłomnych, co w sposób jednoznaczny wskazuje na wielki
szacunek oraz pamięć o wielkich, polskich bohaterach.
„Bieg Tropem Wilczym” będzie odbywał się w Bogatyni
już po raz drugi i wiadomym
jest, że liczba uczestników
znacznie przekroczy tą, z roku ubiegłego. W imprezie biorą
udział całe rodziny, bez względu na wiek, czy nawet formę sportową, ponieważ w tym
przypadku najważniejsze jest
same uczestnictwo, a nie osiągnięty wynik.
W imieniu organizatorów
zapraszamy wszystkich Mieszkańców z wszelkimi patriotycznymi emblematami, tj. koszulki, flagi. Serdecznie zapraszamy na tę wyjątkową historyczno-patriotyczno-sportową
imprezę. Biegniesz?
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Liga halowej piłki nożnej 2017

Mistrzostwa Miasta w Tenisie Stołowym

W sobotę 11 lutego miała miejsce ostatnia, piąta kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej. Wśród sześciu drużyn startujących w tegorocznych rozgrywkach najlepszą okazała się K5 Cartel, która
wygrała wszystkie mecze. Drugie miejsce przypadło Chińskiej,
a trzecie zajęli Madmen. Poza podium odpowiednio znaleźli się
Marakany, Magicy i Green Team.
Trzy najlepsze drużyny już teraz zapraszamy na kootrzymały pamiątkowe pu- lejne imprezy organizowane
chary oraz nagrody rzeczowe. przez Ośrodek Sportu i RekrePrzyznano również wyróżnie- acji. Będą to Turniej Rad Osienia indywidualne. Najskutecz- dlowych, który odbędzie się
niejszym strzelcem Ligi został 4 marca 2017 w ZSzOI w BoRadosław Pietkiewicz (K5 Car- gatyni oraz Turniej Piłkartel) z wynikiem 14 strzelonych ski w ramach II Międzynarobramek. Najlepszym bramka- dowego Festiwalu Sportu, 8
rzem wg. organizatorów został kwietnia 2017, na boisku przy
Krzysztof Kadzewicz (Chiń- Liceum Ogólnokształcącym
ska). Miłośników piłki nożnej w Bogatyni.

Zwycięstwem
dziewcząt
z Liceum Ogólnokształcącego
i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni zakończyły się rozegrane 11. 01. br.
w sali LO Mistrzostwa Miasta
w Tenisie Stołowym Dziewcząt
i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych.
Każda ze szkół miała prawo
wystawić do zawodów po 2 ekipy. Do zawodów wśród dziewcząt zgłosiła się drużyna gospodarzy i „Górnika” a wśród
chłopców 2 ekipy ZSZ oraz jedna z „Ogólniaka”. Drużyna tenisa stołowego składa się z 3 zawodników (2 w składzie podstawowym i rezerwowy, który
może grać w deblu). Pięciosetowe mecze rozgrywane są według zasady - najpierw 2 gry
singlowe, następnie debel, a po
nim kolejne 2 gry singlowe.
Turniej dziewcząt był bardzo jednostronnym widowiskiem, ponieważ dziewczęta
z „Ogólniaka” wygrały gładko
3:0 i zdobyły puchar oraz zło-

Ponadgimnazjalne
zmagania

Rozgrywki
zakończone
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te medale.
Wśród chłopców złoty medal i puchar zdobyli uczniowie
„Górnika” oznaczeni jako 1,
którzy pewnie wygrali dwa spotkania po 3:0. W meczu, który
decydował o „srebrze” zawodnicy stoczyli pięciosetowy pojedynek, w którym minimalnie lepsi okazali się zawodnicy
LO i to oni mogli się cieszyć ze
srebrnych medali. Brąz zdobyli
uczniowie ZSZ drużyna 2.
Mistrzowie i wicemistrzowie Bogatyni uzyskali awans
do finału powiatowego, któ-
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ry odbędzie się 06.02 w Zgorzelcu. Gratulujemy i życzymy
sukcesów w Mistrzostwach Powiatu.
ZSZ Bogatynia – Drużyna 1 - Patryk Domański, Kacper Górak. Drużyna 2 – Bartosz Górak, Mateusz Majdański. Opiekun Michał Lisiak.
LO Bogatynia - Grzegorz
Sucholas, Łukasz Prystupa, Jakub Kowalski. Opiekun Andrzej Olek.
Organizator Imprez
Międzyszkolnych
Wojciech Mikulski

Dwójka najlepsza pod siatką

Zawody
międzyszkolne
Sukcesem uczennic z Gimnazjum nr 2 w Bogatyni zakończyły
się rozegrane 26.01.br. Mistrzostwa Miasta i Gminy Bogatynia
w Siatkówce Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.
W tym roku Mistrzostwa roz- oraz walkę w każdym secie.
Mistrzostwa
przebiegały
grywane były w formie turnieju,
w którym uczestniczyły 3 szkoły w bardzo miłej i sympatycz- Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nej atmosferze, mecze toczyły
nr 2 i Gimnazjum z Porajowa. się zgodnie z duchem fair play,
Turniej rozegrano w Sali Zespo- a wszystko zostało perfekcyjnie
łu Szkół z Oddziałami Integra- przygotowane przez p. Gabrielę
Uber. Organizatorem zawodów
cyjnymi (Gimnazjum nr 2).
Najlepszą drużyną okaza- był OSiR Bogatynia.
Na zakończenie wszystły się reprezentantki bogatyńskiej „Dwójki”, które wygra- kie drużyny otrzymały medały z Porajowem 2:0 i „Jedynką” le oraz puchar. Reprezentacje
2:1. W meczu, który decydował dziewcząt GM 2 i GM 1 Bogao srebrnych medalach Gim- tynia awansowały do półfinału
nazjum nr 1 okazało się lepsze powiatowego, który odbędzie
i gładko wygrało 2:0 z Porajo- się w Sulikowie i mamy nadziewem. Choć wyniki sugerują, że ję, że pokonają w nim swoje ryPorajów przegrał zdecydowanie walki i spotkają się ponownie,
oba mecze, jednak dziewczę- ale już w finale Mistrzostw Pota pokazały chwilami napraw- wiatu. Życzymy im tego z cadę dobrą grę i ambitną postawę łego serca i czekamy na dobre

wieści z parkietów.
Gimnazjum nr 2 w Bogatyni – Martyna Karadzios, Małgorzata Maciocha, Liwia Szatkowska, Karolina Gowin,
Klaudia Kicmal, Magdalena
Szczecińska, Hanna Piotrowska, Laura Ciunel, Natalia Sala,
Nikola Łańska, Wiktoria Grzesiak – Niemczok. Opiekun Gabriela Uber.
Gimnazjum nr 1 w Bogatyni – Aniela Smolarek, Alicja
Bałajewicz, Oliwia Sokołowska, Oliwia Wasilewska, Natalia Polanowska, Paulina Wiśniewska, Julia Droń, Karolina
Kaczmarek, Marta Kawecka,
Nikola Bartosik, Kaja Baluta,
Natalia Połoczańska. Opiekun
Damian Czarniecki.
Gimnazjum w Porajowie –
Adrianna Szabat, Nikola Żygadło, Oliwia Stojak, Oliwia Oduchowska, Sandra Kruczyńska, Aleksandra Kiżuk, Nikola Szewczyk, Nikola Jochaniak,
Klaudia Wielgus. Opiekun Ewa
Iżykowska
Organizator Imprez
Międzyszkolnych
Wojciech Mikulski

Najlepsi siatkarze są w „Jedynce”

Męskie granie
Sukcesem uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni
zakończyły się rozegrane 30 stycznia Mistrzostwa Miasta i Gminy Bogatynia w Siatkówce Chłopców Szkół Gimnazjalnych.
W tym roku Mistrzostwa, nie oraz Gimnazjum w Porajopodobnie jak u dziewcząt, roz- wie. Zawody rozegrano w Sagrywane były w formie tur- li Zespołu Szkoły Podstawowej
nieju, w którym udział wzięły i Gimnazjum w Porajowie.
Turniej rozgrywano systeGimnazjum nr 1, Gimnazjum
nr 2, Gimnazjum w Działoszy- mem każdy z każdym. Mecze

rozgrywane były w 2 setach do
21 pkt. W przypadku remisu
o zwycięstwie decydowała różnica „małych punktów”.
Po rozegraniu wszystkich
spotkań turnieju najlepsi okazali się reprezentanci bogatyńskiej „Jedynki” i to oni w geście triumfu podnieśli puchar
i odtańczyli „taniec radości” ze
złotymi medalami na szyi. Srebro przypadło Gimnazjum nr
2, a brązowe krążki zdobyli reprezentanci Działoszyna.
Bardzo „gościnni” okazali się gospodarze, którzy zajęli
ostatecznie 4 miejsce.
Zawody przebiegały bardzo
sprawnie i szybko, mecze były rozgrywane zgodnie z duchem fair play. Wszystko zostało perfekcyjnie przygotowane
przez p. Jerzego Kacperskiego
i uczniów ZSPiG.
Mistrz i wicemistrz awansowali do Półfinału Powiatowego,
który zostanie rozegrany 03.02
w Zawidowie. Obu naszym
drużynom życzymy awansu do
ścisłego Finału.
Gimnazjum nr 1 w Bogatyni: Frankiewicz Jakub, Walczak Kamil, Kaczmarczyk Robert, Gurak Marcin, Włodarczyk Mateusz, Pujszo Jakub,

Spich Remigiusz, Czop Szymon.
Opiekun: Pistiolis Tomasz.
Gimnazjum nr 2 w Bogatyni:
Iwanicki Kacper, Tymochowicz
Radosław, Pawłowski Damian,
Szyliński Łukasz, Stefaniak
Konrad, Fajfrowski Michał, Konieczny Bartłomiej, Kaczmarczyk Damian, Ślązak Michał,
Paweł Kadzewicz. Opiekun:
Wawrzeło-Panfil Agnieszka.
Gimnazjum w Działoszynie: Łaźniewski Szymon, Rdaomski Krzysztof, Krauze Wiktor, Danielec Jakub, Banak Kac-
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per, Kiszel Patryk, Mieciecki
Krystian, Krywin Damian, Musielak Klaudiusz, Sojka Karol.
Opiekun: Pluciński Remigiusz.
Gimnazjum w Porajowie:
Szcześ Fabian, Dziedzina Jakub, Zarzycki Marceli, Łukjański Szymon, Kosiarski Oskar,
Rogalski Oskar, Wójcik Denis,
Dehmel Mateusz. Opiekun:
Kacperski Jerzy.
Organizator Imprez
Międzyszkolnych
Wojciech Mikulski
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Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje
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Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Powoduje stały wzrost problemów społecznych, stwarza zagrożenia i obniża ogólny poziom zdrowia społeczeństwa.
Przeciwdziałanie narkomanii należy do istotnych działań podejmowanych przez gminy. Dlatego też Gmina Bogatynia, nie odstając od obowiązków ustawowych, realizuje Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii (GPPN).
Działania wynikające z za- wanie osób uzależnionych do
dań Gminy kładą nacisk na za- podjęcia leczenia odwykowepobieganie negatywnym kon- go. Ważnym aspektem Prograsekwencjom używania nar- mu jest permanentne zwiękkotyków oraz na pomoc tera- szanie świadomości społecznopeutyczną, w tym motywo- ści lokalnej w kwestii uzależ-

nienia od substancji psychoaktywnych oraz uświadomienie,
że narkomania to zaburzenie
psychiczne jednostki, dotykające całej rodziny. Narkomania
to również problem niezwykle
złożony, który wymaga podejścia interdyscyplinarnego oraz
długofalowego. Konieczne jest
zatem traktowanie problemu
narkomanii w kontekście szeroko pojętej polityki społecznej. Na poziomie lokalnym,

pomoc dla osób zagrożonych
i eksperymentujących z narkotykami prowadzona powinna być w specjalistycznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) oraz w punktach
konsultacyjnych, poradniach
profilaktyki i leczenia uzależnień. Ważnym uzupełnieniem
oddziaływań profilaktycznych
w w/w zakresie jest prowadzenie programów psychokorek-

cyjnych dla społeczności lokalnej.
Gmina Bogatynia, wychodząc naprzeciw realnym potrzebom swoich mieszkańców,
jako jedno z ważniejszych zadań pomocowych, utworzyła Punkt Konsultacyjno – Informacyjno ds. Przeciwdziałania Narkomanii, który realizuje w/w oddziaływania.

Oferta Punktu zawiera pomoc terapeutyczną skierowaną zarówno do osób uzależnionych od narkotyków, jak
i członków rodziny, którzy
zmagają się z uzależnieniem
bliskiej osoby.
Szczegółowe zadania udzielanej pomocy skoncentrowane są na:
• prowadzeniu działań konsultacyjno-informacyjnych
w zakresie przeciwdziałania
narkomanii,

• udzielaniu porad i wsparcia emocjonalnego dla osób
uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami,
• motywowaniu do podjęcia
leczenia osób uzależnionych
od narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych
w tym dopalaczy,
• prowadzeniu
warsztatów
profilaktyczno – edukacyjnych,
• prowadzeniu grup wsparcia,
• upowszechnianiu informa-

cji na temat placówek terapeutycznych i programów
udzielających specjalistycznej pomocy osobom uzależnionych,
• konsultacjach psychologicznych dla osób zażywających
środki odurzające i ich rodzin,
• udzielaniu rodzinom, w których występują problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
• konsultacjach specjalistycz-

no - psychologicznych dla
członków rodzin, w których
występują problemy narkomanii,
• edukacji rodziców w zakresie zagrożeń związanych
z narkotykami.
Zespół pracowników Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania
Narkomanii tworzy aż czterech
certyfikowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii Specjalistów Tera-

pii Uzależnień:
• mgr Krzysztof Witkowski
• mgr Leopold Lisicki
• mgr Błażej Staniewski
• mgr Adam Balcer.
Od marca br. skład w/w zespołu wesprze mgr Tomasz
Dudziński - psycholog, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, psychoterapeuta
będący w trakcie procesu certyfikacji.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii, działający
w strukturach Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie
w Bogatynia, zaprasza do kontaktu telefonicznego bądź bezpośredni. W godzinach rannych i popołudniowych możecie Państwo skorzystać z poradnictwa specjalistycznego
bądź pomocowych grup wsparcia. W sprawach nagłych istnieje możliwość skorzystania
z porady/konsultacji w najbliższym terminie dyżuru specjalisty.
Obecnie w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym ds.
Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczynamy nabór do
warsztatów profilaktycznych
i grup wsparcia.
Oferujemy:
Warsztaty
profilaktyczne
skierowanych do młodzieży.
Adresatem oferty są młode
osoby w wieku 14 -21 lat, które
używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny
lub szkodliwy (warsztaty nie są
przeznaczone dla osób uzależnionych oraz używających takich substancji jak opiaty).
W ramach warsztatów korzystamy z programu profilaktyki selektywnej „Fred goes
net”. Program w Polsce został
wdrożony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na

temat szkodliwości używania
substancji psychoaktywnych
oraz zachęcenie ich do oceny
indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany
postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub
abstynencji. Grupa ma formę
otwartą, tzn. w każdym czasie
można dołączyć do zajęć, po
uprzedniej konsultacji indywidualnej z terapeutą prowadzącym. Warsztaty odbywają się
w każdy poniedziałek (patrz
harmonogram).
Zajęcia prowadzi: Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień - Adam Balcer / osoba
przeszkolona do prowadzenia
programu „Fred goes net”.
Kolejną naszą propozycją
jest:
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i szkodliwie używających narkotyków
Grupa przeznaczona jest dla
osób pełnoletnich (ukończone
18 lat). Oferta skierowana jest
zarówno do osób, które po raz
pierwszy podejmują próbę wyjścia z nałogu, jak i tych, którzy
mają za sobą różnego rodzaju
formy leczenia (detoksykacje,
ośrodki stacjonarne, poradnie uzależnień), ale nadal mają
trudność w utrzymywaniu abstynencji od narkotyków bądź
odczuwają dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu.
Grupa ma na celu:
• zwiększenie świadomości
własnej choroby,

• motywowanie do utrzymania abstynencji,
• motywowanie do podjęcia
leczenia w innej formie np.
ośrodek stacjonarny,
• trening zachowań abstynenckich i asertywności,
• mikroedukację,
• zapobieganie nawrotom choroby,
• wymianę doświadczeń między uczestnikami grupy,
• doświadczenie, że klient nie
jest osamotniony ze swoim
problemem.
Grupa ma formę otwartą,
tzn. w każdym czasie można
dołączyć do zajęć, po uprzedniej konsultacji indywidualnej
z terapeutą prowadzącym.
Jeśli uważasz, że używanie
narkotyków wpłynęło destrukcyjnie na Twoje życie i chcesz to
zmienić, zapraszamy do udziału w grupie wsparcia, gdzie
w atmosferze życzliwości i wyrozumiałości uzyskasz niezbędną pomoc.
Spotkania odbywają się:
w każdą środę (patrz harmonogram). Zajęcia prowadzi: Certyfikowany Specjalista Terapii
Uzależnień - Błażej Staniewski.
Kolejną pozycją naszej oferty jest:
Grupa wsparcia skierowana
do osób współuzależnionych.
Grupa wsparcia dedykowana jest osobom pozostającym
w związkach z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych.
Zapraszamy tych, którzy doświadczają

trudności, próbując przystosować się do destrukcyjnych zachowań swoich partnerów.
Osoby pozostające w bliskich związkach z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych, próbując
przystosować się do destrukcyjnych zachowań swoich partnerów czasami wpadają w pułapkę współuzależnienia. Poczucie bezsilności wobec zachowań partnera budzi złość,
lęk, frustrację, obniża poczucie własnej wartości, prowadzi
do stanów depresyjnych i powoduje problemy psychosomatyczne.
Grupa wsparcia, to przede
wszystkim możliwość ujawnienia skrywanych emocji i poszukiwanie konstruktywnych
rozwiązań problemów, związanych z uzależnieniem. Uczestnicy sami dla siebie, są najlepszym wsparciem terapeutycznym. Uzyskują świadomość, że
nie są sami, ze swoimi problemami, że inne osoby doświadczają tego samego.
Praca w grupie polega na nauce rozpoznawania własnych
schematów zachowań, które
wzmacniają istniejącą destrukcję. Celem udziału w grupie
jest określenie rozmiarów uwikłania w niszczącą relację i poszukiwanie rozwiązań dla siebie. Pomocna jest tu grupa i doświadczenie prowadzącego terapeuty. Udział w takich spotkaniach, pozwala uwolnić się
od niszczącego sposobu funk-

cjonowania i zmienia istotnie
sytuację w rodzinie.
Jeśli bliskie Ci są wymienione problemy, to zapraszamy do
udziału w grupie wsparcia dla
osób współuzależnionych.
Grupa ma formę otwartą,
tzn. w każdym czasie można
dołączyć do zajęć, po uprzedniej konsultacji indywidualnej
z terapeutą prowadzącym.
Spotkania odbywają się:
w każdy piątek (patrz harmonogram). Zajęcia prowadzi:
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień - Leopold Lisicki.
Tylko zmieniając swoje zachowanie, możesz zmienić zachowanie osoby uzależnionej.
Telefoniczne
konsultacje
prowadzone są w każdy czwartek. Możecie Państwo skorzystać z telefonicznej konsultacji z Koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Certyfikowanym przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii
Specjalistą Terapii Uzależnień
– Krzysztofem Witkowskim
(patrz harmonogram).
Z uwagi na finansowanie zadania przez Gminę Bogatynia
ze środków przeznaczonych na
realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii udział w grupach wsparcia i korzystanie z konsultacji
specjalistycznych przez mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia jest bezpłatny.
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Psycholog, Rekomendowany Psychoterapeuta
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
Integratywnej, w trakcie procesu certyfikacji.
Terapeuta biofeedback – mgr Tomasz Dudziński

Certyfikowany przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii Specjalista Terapii
Uzależnień – mgr Adam Balcer

Pełnienie dyżuru telefonicznego w Punkcie:

Pełnienie dyżuru telefonicznego
w Punkcie:

Pełnienie dyżuru telefonicznego w Punkcie (j.w)

20.00 - 20.30

18.15 - 20.00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancji psychoaktywnych.

Konsultacje specjalistyczne (j.w)

y Udzielanie informacji mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia nt. placówek leczniczo – terapeutycznych oraz świadczonej przez Punkt
pomocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

Pełnienie dyżuru telefonicznego w Punkcie:

16.30 -18.00

Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii Specjalista Terapii Uzależnień – mgr Błażej Staniewski

y Motywowanie Klientów do udziału w grupach wsparcia i warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez Punkt.- Pomoc Klientom Punktu – osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych w ustalaniu miejsc w placówkach leczniczo – terapeutycznych oraz oddziałach detoksykacyjnych.

y Informowanie Klientów o możliwych formach pomocy świadczonych przez Punkt: grupy wsparcia, konsultacje specjalistyczne, warsztaty profilaktyczne.

y Wstępne rozpoznanie problemu Klienta i ocena sytuacji życiowej.

Konsultacje specjalistyczne:

y Udzielanie informacji mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia nt. placówek leczniczo – terapeutycznych oraz świadczonej przez Punkt
pomocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

Pełnienie dyżuru telefonicznego w Punkcie:

9.00-13.30

Certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii Specjalista Terapii Uzależnień – mgr Leopold Lisicki

Punkt czynny: 9.00 – 13.30
16.30 - 20.30
Tel. 75 611 61 63

Środa

y Udzielanie informacji mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia nt. placówek leczniczo – terapeutycznych oraz świadczonej przez Punkt pomocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

Pełnienie dyżuru
telefonicznego w Punkcie:

16.30 - 17.45

Certyfikowany przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii Specjalista Terapii
Uzależnień – mgr Leopold Lisicki

Tel. 75 611 61 63

Punkt czynny: 16.30-19.30

Piątek

18.15 – 19.30
Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
(skierowana do żon, mężów, partnerów osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych).

y Motywowanie osób współuzależnionych do udziału w grupach wsparcia.

y Pomoc Klientom Punktu – osobom
uzależnionym od substancji psychoaktywnych w ustalaniu miejsc w placówkach leczniczo – terapeutycznych
oraz oddziałach detoksykacyjnych.

y Motywowanie Klientów do udziału
w grupach wsparcia i warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez Punkt.

y Udzielanie Informacji mieszkańcom
Miasta i Gminy Bogatynia (Klientów)
Konsultacje specjalistyczne:
o możliwych formach pomocy świadczonych przez Punkt: grupy wsparcia,
y Wstępne rozpoznanie problemu Klienkonsultacje specjalistyczne, pomoc psyta i ocena sytuacji życiowej.
chologiczna warsztaty profilaktyczne.
y Informowanie Klientów o możliwych
formach pomocy świadczonych przez
Punkt: grupy wsparcia, konsultacje specjalistyczne, warsztaty profilaktyczne.

y Wstępne rozpoznanie problemu
Klienta i zaoferowanie adekwatnej formy wsparcia/ konsultacji.

Telefoniczne konsultacje
specjalistyczne

Koordynator Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii,
Certyfikowany przez Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Specjalista Terapii Uzależnień
– mgr Krzysztof Witkowski

11.00 – 15.00
Wyłącznie dyżur telefoniczny
(+48) 783 295 470

Czwartek

59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 29 / e-mail.: punkt@bogatynia.pl / telefon: 75 611 61 63 (budynek PEC - wejście od strony podwórza)
Koordynator Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: Krzysztof Witkowski – telefon: (+48) 783 295 470

y Udzielanie informacji mieszkańcom Miasta i GmiUdzielanie informacji mieszkańcom Miasta
ny Bogatynia nt. placówek leczniczo – terapeutyczi Gminy Bogatynia nt. placówek leczniczo
nych oraz świadczonej przez Punkt pomocy w za– terapeutycznych oraz świadczonej przez
kresie rozwiązywania problemów uzależnień.
Punkt pomocy w zakresie rozwiązywania
Konsultacje specjalistyczne:
problemów uzależnień.
y Wstępne rozpoznanie problemu KlienKonsultacje specjalistyczne:
ta i ocena sytuacji życiowej.
y Wstępne rozpoznanie problemu
y Informowanie Klientów o możliwych formach pomoKlienta i ocena sytuacji życiowej.
cy świadczonych przez Punkt: grupy wsparcia, kony Informowanie Klientów o możliwych
sultacje specjalistyczne, warsztaty profilaktyczne.
formach pomocy świadczonych przez
y Motywowanie Klientów do udziału w grupach wsparcia
y Punkt: grupy wsparcia, konsultacje spei warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez Punkt.
cjalistyczne, warsztaty profilaktyczne.
y Pomoc Klientom Punktu – osobom uzależnioy Motywowanie Klientów do udziału
nym od substancji psychoaktywnych w ustalaw grupach wsparcia i warsztatach profiniu miejsc w placówkach leczniczo – terapeulaktycznych prowadzonych przez Punkt.
tycznych oraz oddziałach detoksykacyjnych.
y Pomoc Klientom Punktu – osobom
y Konsultacje psychologiczne dla osób współuzależnionych.
uzależnionym od substancji psychoaktywnych w ustalaniu miejsc w pla17.00 – 17.45
cówkach leczniczo – terapeutycznych
Pełnienie dyżuru telefonicznego w Punkcie (j.w.)
oraz oddziałach detoksykacyjnych.
Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.
16.00 -17.00
17.45 – 19.00
y Grupa wsparcia dla młodzieWarsztaty rozwoju osobistego dla osób wychodzących z uzależży/ warsztaty profilaktyczne.
nienia. (w tym: grupowy trening nauki zachowań asertywnych).

8.00 – 10.00

15.00 - 16.00

Tel. 75 611 61 63

Punkt czynny: 8.00 – 10.00
17.00 – 19.00
Tel. 75 611 61 63

Wtorek

Punk czynny: 15.00 -17.00

Poniedziałek

Harmonogram Pracy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Z kroniki Straży Miejskiej

Biblioteka Publiczna

Bezpieczeństwo Wieczór poetycki
i porządek
W dniu 28.12.2016 r. w godzinach wieczornych wspólny
patrol Straży Miejskiej oraz Policji w Bogatyni, podczas pełnienia służby patrolowej dostał
zgłoszenie od dyż. KP, iż przy
jednej z głównych ulic miasta,
nn. mężczyzna zamierza odebrać sobie życie. Z ustaleń wynikało, że mieszkaniec Bogatyni jest pod wpływem alkoholu. Po przybyciu na miejsce
patrol zastał mężczyznę wiszącego na kracie okiennej. Dzięki szybkiej, zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy udało się
uratować mężczyznę i zapobiec tragedii. Następnie funkcjonariusze przekazali mężczyznę pod opiekę wezwanego na

miejsce zespołu pogotowia ratunkowego.
W dniu 03.01.2017 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Bogatyni podczas pełnienia służby patrolowej na terenie miasta, zauważyli znanego
im z wcześniejszych interwencji mężczyznę, który wg pozyskanych informacji, poszukiwany jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto dzień wcześniej
w/w, usiłował zakłócić porządek publiczny w UMiG. Strażnicy miejscy ujęli poszukiwanego i niezwłocznie przekazali Policji.

25 stycznia w Czytelni dla dorosłych odbyło się spotkanie
autorskie z regionalną poetką Jolantą Zakrzewską. Podczas wieczorku poetyckiego
autorka zaprezentowała swoje utwory licznie przybyłym
gościom. Wiersze spotkały się
z wielkim uznaniem słuchaczy, którzy twierdzili, że w nich
odnajdują siebie, swoje przeżycia i uczucia.
Pani Jolanta Zakrzewska
pisze wiersze od niedawna.
Pierwszy tekst stworzyła 4 listo-

pada 2015 roku i tak zaczęła się
jej przygoda z pisaniem. Sama
o sobie mówi, że nie jest poetką,
tylko zwykłą mamą trójki dzie-

Setne urodziny

Piękny Jubileusz
Jubileusz 100 lat życia to niecodzienna i bardzo doniosła uroczystość. W Bogatyni swoje setne urodziny 9 stycznia 2017 roku obchodziła Pani Władysława Bielicka.
Najserdeczniejsze życzenia tkanie urodzinowe przebiegło
solenizantce złożył Burmistrz w miłej i serdecznej atmosfeMiasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, a także
wręczył okolicznościowy list
gratulacyjny, kwiaty oraz upominek. Życzenia złożył również
kierownik inspektoratu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu. W tej wzruszającej uroczystości Jubilatce towarzyszyli najbliżsi. Spo-

Punkt Interwencji Kryzysowej
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Poniedziałek godz. 17:00-18:00

rze. Pani Władysławie życzymy
wszystkiego najlepszego, aby
kolejne lata upływały w zdrowiu i szczęściu, by każdy dzień
był pogodny i radosny.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni
ul. II Armii WP 14, 59-920 Bogatynia

Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni
ul. II Armii WP 14, 59-920 Bogatynia

Grupa edukacyjno-wspierająca
dla osób doznających przemocy w rodzinie
Poniedziałek godz. 15:15 – 17:00

Pokój nr 10a, tel. 75 77 25 293
Zgłoś się jeżeli:

pokój nr 4, tel. 75 77 25 293

yy ktoś z twoich bliskich stosuje wobec Ciebie przemoc fizyczną,
yy ktoś z twoich bliskich rani Cię swoim zachowaniem lub słowami, wywołując u Ciebie poczucie cierpienia,
yy potrzebujesz informacji o różnych formach pomocy odpowiedniej dla Twojej sytuacji,
yy jesteś świadkiem przemocy domowej lub podejrzewasz, że dochodzi do niej u kogoś z Twojego
otoczenia,
yy jesteś sprawcą przemocy i nie potrafisz sam zaniechać agresji,
yy Pamiętaj, że występuje kilka form przemocy:
Przemoc fizyczna - zamierzone działanie sprawcy, zwrócone przeciwko fizyczności członka rodziny, mogące skutkować uszkodzeniami w ciele.

Zgłoś się jeżeli:
yy ktoś z twoich bliskich stosuje wobec Ciebie przemoc fizyczną,
yy rani Cię swoim zachowaniem lub słowami, wywołując u Ciebie
poczucie cierpienia,
yy masz już za sobą doświadczenie doznawania przemocy w rodzinie, wyzwoliłaś/eś się i potrzebujesz o tym opowiedzieć,
yy masz poczucie izolacji, odosobnienia, samotności, braku
wsparcia ze strony innych ludzi.

Przemoc czynna - faktyczne używanie siły fizycznej

yy Proponujemy Państwu udział w spotkaniach grupy edukacyjno-wspierającej dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Przemoc bierna – różne zaniedbania, celowe pozbawianie pożywienia, ograniczanie podstawowych praw, brak opieki (np. wobec dzieci, osób starszych).

Spotykają się tutaj osoby znajdujące się w:

Przemoc psychiczna- działania mające na celu poniżenie drugiej osoby, obrażenie, zastraszanie, pozbawianie wiary we własne możliwości, szantaż emocjonalny, manipulacja emocjami.

yy mające podobne doświadczenia;

Przemoc seksualna- zmuszanie drugiej osoby do jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej
wbrew jej woli.
Przemoc ekonomiczna- kontrolowanie finansów , zabieranie pieniędzy, odmowa możliwości
podjęcia pracy, niezaspokajanie potrzeb materialnych.
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ci. Ma wiele zainteresowań: piecze ciasta, haftuje obrazy, spaceruje z kijkami. Bierze udział
w wycieczkach z grupą Bog-Tur, do której należy od kilku
lat. Pracuje również zawodowo.
Podkreśla, że kocha przyrodę
i zwierzęta, co często odzwierciedla w swojej twórczości.

Nr 1 (81) styczeń - luty 2017

yy podobnej sytuacji;
yy przeżywające podobne emocje.
Uczestnictwo w spotkaniach grupy jest dobrowolne możesz dołączyć w dowolnym momencie, opuścić ją, kiedy chcesz i wrócić, gdy tego potrzebujesz.

w w w.bogat ynia.pl












Nasze
maleństwa

Marlenka Rohatyńska
14 listopada 2016

Bartuś Staś Banaszuk
17 listopada 2016

Fabian Kwasek
20 listopada 2016

Kevin Marian Kowalski
21 listopada 2016

Krystian Budka
21 listopada 2016

Kacper Uryga
23 listopada 2016

Antoni Pietrzykowski
6 grudnia 2016

Julia Zych
12 grudnia 2016

Martyna Matejek
12 grudnia 2016

Gabriel Serafin
14 grudnia 2016

Antonina Nowak
16 grudnia 2016

Natasza Kosińska
18 grudnia 2016

Krystian Stankiewicz
20 grudnia 2016

Filip Baranek
27 grudnia 2016

Amelia Wysocka
27 grudnia 2016

Piotr Sawczak
29 grudnia 2016

Filip Radoń
29 grudnia 2016

Wiktoria Furmantowicz
5 stycznia 2017

Karol Muszyński
7 stycznia 2017

Szymon Chmielewski
8 stycznia 2017

Aleksander Skiba
12 stycznia 2017

Radzimir Rzeźnik
12 stycznia 2017

Jakub Sęk
14 stycznia 2017

Antonina Wojciechowska
19 stycznia 2017

Daria Horodecka
19 stycznia 2017

Borys Danielecki
20 stycznia 2017

Paweł Siemaszko
21 stycznia 2017

Kuba Jaworski
22 stycznia 2017

w w w.bogat ynia.pl
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W karnawale, w karnawale pochwalamy wielkie bale …

BKM Cross

Uczniowie klas I – III, Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 3 ZSzOI w Bogatyni, jak nakazuje tradycja, wesoło bawili
się na karnawałowych balach.
Zarówno chłopcy jak i dziewczynki poprzebierani w pomy-

W sobotę 4 lutego w Multifukcjonalnym Centrum Trójstyku w Bogatyni odbyło się pierwsze „Forum Sportów Ekstremalnych”,
w które zostało zorganizowane przez Bogatyński Klub Motorowy Cross oraz grupę „Twardziele Team Bogatynia”.
W spotkaniu wzięli również z przeszkodami.
Omówiony został również
udział zaproszeni goście z firm,
instytucji oraz stowarzyszeń kalendarz imprez, które odz terenu Miasta i Gminy Boga- będą się na bogatyńskim torze
tynia. Podczas forum zostały motocrossowym. Przedstawia
zaprezentowane pokazy multi- się on następująco:
medialne sportów ekstremal- • 25.03.2017 „Motocross Race
Bogatynia”
nych takich jak: off road samochodowy, wyścigi rowerowe • 30.04.2017 „I Nocny Bieg
Twardziela”
MTB, motocross, czy też biegi

Tak się bawi
„Trójka”

słowe, a często wręcz niesamowicie piękne stroje pląsali przy
głośnej muzyce. Były też przerwy na konkursy organizowane przez wychowawczynie. Kto
nie był, nich żałuje!

Forum Sportów
Ekstremalnych

• 01.05.2017 „V Bieg Twardziela” oraz „V Bieg Małego
Twardziela”
• 27.05.2017 „Motocross Cup”
• 24.06.2017 „ VI Wyścig Rowerowy MTB”
• 02.09.2017 „Motocross Batti
MX Cup”
• 23.09.2017 „II Bogatyński
Turniej w Paintballu”
• Sudety Cross Country - termin ustalany
Już dzisiaj zapraszamy na
wspomniane powyżej zawody
oraz kolejne „Forum Sportów
Ekstremalnych”. Szczególnie
serdecznie zapraszamy na V
edycję Biegu Twardziela. Zapisy ruszyły! Wystarczy wejść na
stronęwww.datasport.pl i zgłosić swój udział!

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z Gminy Bogatynia
składam najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za trud i wysiłek w sprawowaniu
zaszczytnej funkcji.
Niech ta ważna funkcja społeczna – lidera polskiej wsi przynosi Państwu zadowolenie,
radość i życzliwość. Życzę odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów,
pozytywnej energii i przyjaznych ludzi. Życzę zdrowia, radości i pomyślności. Niech Wasza
praca będzie owocna i służy wszystkim przez długie lata.

Zeznania podatkowe za rok 2016

Prosimy o wsparcie
dzieci, młodzieży i seniorów niepełnosprawnych, którymi opiekujemy się od 34 lat.
Jako Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzimy głównie rehabilitację społeczną. Opiekujemy się również seniorami w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych i Seniorów.
Każda kwota pomoże nam realizować nasze cele.
By ofiarować nam 1% podatku wystarczy w pozycji
NR KRS wpisać: 0000198933
a w pozycji cel szczegółowy 1 % wpisać:
BOGATYNIA KOŁO 1.
Tak łatwo być dobrym - dobro powraca stokrotnie.
Dziękujemy za zrozumienie i okazaną pomoc
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Rozlicz PIT
Od 7 lutego 2017 r. trwa kolejna akcja zorganizowana przez Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy przy sporządzaniu zeznania podatkowego za
rok 2016.
Porad udzielają przeszko- piętrze. Akcja potrwa do 25
lone w zakresie prawa podat- kwietnia br. Dodatkowo urukowego Panie ze Stowarzy- chomione zostały punkty:
szenia „Amazonki” w każdy • w Bibliotece Publicznej
wtorek i piątek w godz. 17.00w każdy czwartek od godz.
18.00 w Bogatyńskim Ośrod11.00 do 12.00
ku Kultury, sala na pierwszym • w Świetlicy w Sieniawce

w w w.bogat ynia.pl

w każdą środę od godz. 17.00
do 18.00
• w Świetlicy w Porajowie
w każdą środę od godz.
18.00 do 19.00

Energia mieszkańców
Wystawa lokalnych artystów „Krechą i światłem malowane”
20 stycznia, na Dworcu Historii, odbył się wernisaż wystawy prac bogatyńskich twórców plastyków zatytułowanej
„Krechą i światłem malowane”. Organizatorem wystawy,
której patronuje Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia,
jest Bractwo Ziemi Bogatyńskiej, a jej przygotowanie koordynował Ryszard Sawicki.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonał prezes Bractwa Ziemi Bogatyńskiej Janusz
Baranowski, który przywitał przybyłych gości i na wstępie poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego dzień
wcześniej Piotra Palma - urodzonego w naszym mieście
przed wojną wyjątkowego człowieka, znawcę historii Bogatyni i zabudowy przysłupowej,
osoby znanej, lubianej i darzonej estymą. Słowo na otwarcie
wygłosił również prezes Stowarzyszenia „Krecha” Edward
Pruchnicki.

Zbigniew Gałucki

KRECHĄ I ŚWIATŁEM MALOWANE
Jolanta Chmielowska

-

- bez wątpienia, żyję nadal. Moje obrazy są
bardzo osobistą intymną wizją rzeczywistości
takiej, jaką odbieram. Maluję świat jakim go
widzę. Nie maluję rzeczy ładnych, zdarzeń wesołych, namacalnych, widocznych „gołym okiem”.
Pasjonuje mnie malarstwo średniowieczne –
Bosch, Bruegel są dla mnie niedoścignionymi
wzorami ! Uwielbiam
również
surrealizm, symbolizm, „magiczny
realizm”. Olej na płótnie skrupulatnie
drobiazgowy, fotograficzny realizm
jest tym, nad czym pracuję, jest tym,
czym chciałbym wyrażać…

Adam Ignatowicz

w Bogatyni. Absolwent Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu (kierunek plastyka) oraz
Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierunek grafika). Centrum jego
artystycznych zainteresowań stanowi rysunek
ołówkiem,
tradycyjne
techniki graficzne oraz
fotografia. Mąż, ojciec
trójki dzieci. Mieszka w Bogatyni. Wystawy:indywidualna „Grzegorz Urban - Spiegelsaal” (1994) Bogatynia, galeria StopArt w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, zbiorowe w ramach
bogatyńskich przeglądów środowiskowych.

- artysta, malarz

należy do grona

Kaliniak

-

urodzony w 1927 roku we Lwowie. Wzrastał wśród ludzi, którzy uprawiali malarstwo i scenografię. Po przygodzie z malowaniem olejami i pastelami rozpoczął
próby z malarstwem
akwarelowym.
„Ostatnio zauroczyła mnie strona architektoniczna zabudowy łużyckiej, którą
staram
się
zachować na moich obrazkach.
Moim idolem jest Julian Fałat, najwspanialszy polski
malarz – akwarelista, niezrównany malarz pejzaży
polskich, a przede wszystkim
pejzaży zimowych”.

- urodziłem się w

Jeleniej Górze. Na terenie Gminy Bogatynia przebywam 36 lat. Obecnie jestem
na emeryturze i oddaję się swojej twórczej pasji, czyli malowanie wieloma technikami jak olej, akryl, akwarela, pastel
itp. Moja przygoda z malowaniem trwa
od 1981 roku. Jest to dla mnie czysta
przyjemność. Maluję tak jak widzę…
W moim malarstwie rządzą takie obrazy jak: pejzaże zimowe, kwiaty, zwierzęta, ptaki czy też postacie święte. Są
też obrazy malowane z głębokiej potrzeby wewnętrznej. Lubię malować
góry, wysokie świerki otulone szatą
zimową. Należę do Bogatyńskiego Stowarzyszenia Plastyków „Krecha”.

Grzegorz Urban - urodzony w 1969 r.

czołowych artystów regionalnych naszej
gminy, przez 37 lat swojej artystycznej
działalności stworzył ponad 1600 prac ze
słomy z polskich zbóż o bardzo różnorodnej tematyce. Wykonane prace wystawia na
aukcjach charytatywnych jak też obdarowuje nimi przedszkola, szkoły, bogatyński
szpital czy ośrodek wychowawczy.
Swoje prace w formie wystaw prezentuje w Bogatyńskim Ośrodku
Kultury,
Bibliotece Publicznej w
Bogatyni oraz w Muzeum Historii
przy Bractwie Ziemi Bogatyńskiej.

Włodzimierz

- jest rodowitą Bogatynianką, pracuje w KWB
„Turów”. Już jako dziecko interesowała się rysunkiem i malarstwem. Dopiero w wieku 15 lat poczuła, co naprawdę znaczy sztuka malarstwa olejnego. Zaczęła malować pod okiem plastyka Wacława Świtalskiego w Bogatyńskim ośrodku kultury. Jej obrazy
za pomocą kontrastu, użytych światłocieni i tematu przedstawiają odczucia autorki, wnętrze i wizję
świata. Jej technika opiera się głównie na
malarstwie olejnym na płótnie, gdyż jest
najbardziej wdzięczna i elastyczna. Tematyka prac nie jest trudna, ale też nie
jest podana na „tacy”. W dorobku ma dwie
indywidualne wystawy.

Ryszard Barankiewicz - urodzony

i fotograf, urodził się w Bogatyni obecnie
mieszka w Zawidowie. Jest członkiem grupy
„Euro Art” od blisko 20 lat oraz Stowarzyszenia Bogatyńskich Plastyków „Krecha”.
Moje
zainteresowania
artystyczne wynikają z
potrzeby osobistej wypowiedzi, opisywania wrażeń
i przeżyć. Przyjemność opowiadania świata
swoimi słowami, własnym głosem i obrazem
zapoczątkowała moją drogę twórczą. Malarstwo, rysunek, fotografia - ciągle poszukuję nowych środków wyrazu.

Marian Lorek

Anna Naruszewicz

- do malo-

wania farbami akrylowymi namówiła mnie
przyjaciółka z Niemiec, zabrała mnie na
warsztaty i tak zaczęła się moja przygoda
z malarstwem. Malarstwo pozwala mi realizować swoje marzenia. Obecnie należę do
grupy plastyków "Krecha" w Bogatyni. Maluję w każdej wolnej
chwili, są to pejzaże
z różnymi porami roku,
przeważają jednak motywy kwiatowe. Każdy
dzień, moment, to, co czuję w danej chwili
tworzy niezwykłe wydarzenie w mojej zabawie farbami. Rozwijają moją fantazję i inspirują do ciągle nowych pomysłów. Świat farb
przenosi mnie w krainę baśni.

Wystawa lokalnych artystów „Krechą i światłem malowane” organizowana jest pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Grzmielewicza.

Ryszard Sawicki - jestem rodowitym Bogatynianinem. Już
w młodzieńczym wieku potrafiłem wydobywać z otoczenia piękno tego świata. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia „Bractwo Ziemi Bogatyńskiej” gdzie mam niesamowitą możliwość dalej uzupełniać się w tym kierunku. I tak przy
kolejnej, organizowanej wystawie na
temat regionalnych obiektów sakralnych miałem możliwość zetknięcia się
- poznania gry światła, koloru i formy
w technice witrażowej i to jest to,
o co mi całe życie chodziło. Zagłębiając się coraz bardziej w poznawanie
techniki witraży podjąłem pierwsze
próby tworzenia małych form witrażowych w tzw. Technice Tiffaniego.
Edward

Pruchnicki

-

we

wszystkim co nas otacza zawarte
jest piękno. Jak łatwo je odkrywamy,
zależy od nas samych. Wystarczy
szeroko otwierać oczy i znaleźć
odrobinę czasu na „smakowanie” tego
piękna. Dla mnie fotografia to sposób na tzw. „wolny czas”, to „super
zupa” ciągle gotowa do podania, w której kawałki obowiązków służbowych pływają
jak oka tłuszczu a gdzieś
głębiej elementy życia rodzinnego jak warzywa, bez
których strawa nie posiadała-

Bractwo Ziemi Bogatyoskiej
ul. Daszyńskiego 2

59-920 Bogatynia
Serdecznie polecamy wszystkim zainteresowanym
wystawę lokalnych artystów przygotowanych przez
Bractwo Ziemi Bogatyoskiej oraz Stowarzyszenie
Plastyków „Krecha”

www.bzb.org.pl

Zapraszamy do zwiedzania naszej wystawy
w dniach: środa godz: 16:00 do 18:00 oraz
sobota godz 16:00 do 18:00

rixon©bzb 2017
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Barbara Thiel

- urodziłam

się w malowniczym domku w Białej wodzie koło Nowego Sącza w
1963 roku. Malarstwo farbami
akrylowymi zaczęłam przed dwoma laty, w 2014
roku.
Maluję
obrazy o różnej
tematyce, bardzo
pasjonują
mnie kwiaty i krajobrazy. A także
często to moje emocje, uczucia i to
co dyktuje moja dusza...to cała ja,
Barbara.

Sławomir Zamożny

- trud-

nię się malarstwem sztalugowym najczęściej - w technice olejnej od
ponad 25 lat. Staram się aby moje
malarstwo było
szczere i proste, free style.
Wystawiam
regularnie
w
kraju i za granicą od wielu lat.
Prace najczęściej przekazuję na aukcje
charytatywne związane z leczeniem
dzieci i pomocą dla zwierząt.

Halina

Wełna

ur. we Wrocła-

wiu. Od 1957r. mieszkanka ziemi bogatyńskiej. Absolwentka Wydziału Ekonomii U. Wr. Od kilku lat zajmuje się
malarstwem. Malowanie jest uzupełnieniem jej osobowości. Jest wyrazem wolności zmysłów które może
przedstawić na wielu płaszczyznach twórczych jak np.; obrazy, rękodzieło. Wyróżniona na Dolnośląskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor 2016”.

Po krótkiej, multimedialnej
prezentacji każdego z twórców,
zaproszono gości do zwiedzania
ekspozycji, która zajęła trzy sale. W klimatycznych wnętrzach
starego dworca autobusowego wystawiono kilkadziesiąt
prac czternastu bogatyńskich
twórców: Ryszarda Barankiewicza, Jolanty Chmielowskiej,
Zbigniewa Gałuckiego, Adama
Ignatowicza, Włodzimierza Kaliniaka, Wojtka Kulawskiego,
Mariana Lorka, Anny Naruszewicz, Edwarda Pruchnickiego,
Ryszarda Sawickiego, Barbary
Thiel, Grzegorza Urbana, Haliny Wełny, Sławomira Zamożnego. Większość autorów zrzeszona w Stowarzyszeniu Plastyków
„Krecha”. Wachlarz przedstawionych technik jest bardzo szeroki - od rysunków ołówkiem
i pastelami począwszy, poprzez
malowidła akwarelowe, akrylowe i olejne, grafikę warsztatową, fotografię, obrazy wyklejane słomą, na witrażach kończąc.
Podobnie rzecz ma się z tematyką prac, która jest bardzo różnorodna - portrety, martwe natury, pejzaże realistyczne i fantastyczne, surrealizm, symbolizm,
mistycyzm.
Zgromadzone prace można będzie oglądać do końca
kwietnia w każdą środę i sobotę w godzinach 16.00-18.00.
Nr 1 (81) styczeń - luty 2017
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od kuchni
W tym miesiącu Pani Elżbieta Cieślińska poleca zupę
z łososia. Jest to bardzo oryginalny i pyszny pomysł na
pierwsze danie, którym z pewnością miło zaskoczysz swoich
bliskich. J
Przygotowanie: Por kroimy
w półplasterki. Na patelni rozgrzewamy masło i podsmażamy por do zeszklenia. Wrzucamy do garnka i zalewamy
4 szklankami wody, dodajemy
liść laurowy i doprowadzamy
do wrzenia. Następnie obieramy i kroimy ziemniaki w grubą kostkę i dodajemy do gotującej wody. Zmniejszamy troszkę

Poniedziałek
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 - „Wehikuł Czasu” - Jarek Żelazo
13:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem”
- Waldek Babarowski
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny
Wtorek
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem”
- Waldek Babarowski
19:05 - „Muzycznie, historycznie i okolicznie” - Agnieszka Salata-Niemiec
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny
Środa
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
16:05 - „Podsumowanie Sportowe”
- Maciej Czyżewski, Sławomir Skiba i Damian Sosnowski
17:05 - „Popołudnie z ArtRadiem”
- Waldek Babarowski

ogień i gotujemy do miękkości.
Filety z łososia kroimy w dużą kostkę i smażymy na maśle.
Następnie wrzucamy podsmażonego łososia do zupy i gotujemy przez 5 minut. Do jogurtu lub śmietany wlewamy tro-

„Porady na zdrady”

chę zupy, mieszamy i wlewamy
do garnka. Podgrzewamy jeszcze 2 minuty i doprawiamy do
smaku solą i pieprzem. Pozostaje tylko nalać zupę do miseczek i posypać natką pietruszki. Smacznego!

www.rybyswiata.pl

„Zupa z łososia”

KADR

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

18:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
19:05 - „Czytam dla was...”Ola Dobrowolska
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
21:05 - „A-Friko” - Grzegorz Dusza
22:05 - „Muzyczne szepty” - Anna Capriss
24:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny

Czwartek
07:05 - „No to Gramy” Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
15:05 - „Głos Młodzieży” - Damian Sosnowski
16:05 - „Popołudnie z ArtRadiem”
- Waldek Babarowski
18:30 - „Czwartek w Eterze” - Stowarzyszenie Razem Dla Bogatyni
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
20:40 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny

Piątek
07:05 - „No to Gramy” - Muzyczny Budzik
08:05 - „Poranek z ArtRadiem” - Kasia Mandyk, Artur Wieczorek, Sławek Legeżyński
12:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
20:05 - „Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
21:05 - „ArtRadiowa Lista Przebojów” - Sławomir Legeżyński
23:05 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Serwis Informacyjny
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Sobota
06:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny
10:10 - „Głos Młodzieży” - Damian
Sosnowski (powtórka)
11:10 - „Rozmowy Zdrowiem Dyktowane” - Dorota Bojakowska
12:30 - „Czwartek w Eterze” - Stowarzyszenie Razem Dla Bogatyni (powtórka)
14:15 - „Muzyka Pogranicza”
15:10 - „Czytam dla was” - Aleksandra Dobrowolska(powtórka)
17:10 - „Tu byłem...”- Grzegorz Żak
19:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
20:10 - „#Plotka” - Iza Wieczorek
21:30 - „ArtRadio Mix Night” - Mateusz Wojciechowski
22:40 - „No to Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Podsumowanie Tygodnia
Niedziela
06:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny
09:10 - „Rozmowy Zdrowiem Dyktowane” - Dorota Bojakowska (powtórka)
10:10 - „No to Gramy” - Budzik muzyczny
10:30 - Msza Święta z Kościoła Parafi Św.
Maksymiliana Marii Kolbego
12:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
13:10 - „Muzyczny kosmos czyli Wojna Domowa” - Iwona Majewska i Mateusz Połoczański
15.00 - „Jedno Radio Trzy Języki” - Wojtek Kulawski
16:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
19:10 - „ArtRadiowa Lista Przebojów” Sławomir Legeżyński(powtórka)
21:10 - „No To Gramy” - Muzyka non stop
Co godzinę Podsumowanie Tygodnia

„Maria SkłodowskaCurie”

Zdradzona w dniu ślubu Kalina i porzucona przez chłopaka Fretka, rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy
z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na
zlecenie testować lojalność ich
partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina ma
uwieść Macieja. Kalina doceniając klasę „przeciwnika”, bierze się do pracy ze zdwojoną
energią. Jednak tym razem cały
plan bierze w łeb. Serce dziewczyny – mimo podjętych postanowień – znów zaczyna bić
mocniej, a wielka miłość to tylko kwestia czasu.

„Maria Skłodowska-Curie”
to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu
naukowca, odkrywczyni dwóch
pierwiastków – polonu i radu,
ale przede wszystkim portret
niezwykłej kobiety, która dzięki swojej inteligencji i wiedzy
oraz nieprzeciętnym umiejętnościom zdołała przekonać do
siebie świat nauki, od zawsze
zdominowany przez mężczyzn.
Film to jednak przede wszystkim portret kobiety, jakiej nie
znaliśmy – czułej matki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, choć pełnej dylematów
i sprzeczności.

(2D)

(napisy, 2D)

PREMIERA !

PREMIERA !

Produkcja: Polska
gatunek: komedia romantyczna
data:
24-28.02.2017 r. godz. 18.00 (2D)
03-06.03.2017 r. godz. 20.00 (2D)

Produkcja: Belgia, Francja, Niemcy, Polska
gatunek: dramat kostiumowy
data:
03-06.03.2017 r. godz. 18.00 (napisy, 2D)
10-11.03. i 13-14.03.2017 r. godz. 18.00 (napisy, 2D)

Ceny biletów: 15,00 z³ normalny, 13,00 z³
ulgowy, 4,00 z³ okulary do seansów 3D.

Ceny biletów: 15,00 z³ normalny, 13,00 z³
ulgowy, 4,00 z³ okulary do seansów 3D.

Ogłoszenie
Rada Parafialna Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, w związku z przygotowaniami do obchodów 150 – lecia kościoła parafialnego
zwraca się z prośbą o udostępnienie wszelkich pamiątek dotyczących kościoła i parafii takich jak: dawne zdjęcia, widokówki,
fotografie ze ślubów, chrztów, komunii. Szczególnie cenne będą
pamiątki i zdjęcia z lat wcześniejszych do roku 1980. Przedmioty
bardzo prosimy dostarczyć do parafii w godzinach urzędowania
Biura parafialnego - środa: 15.00 - 17.00.
Wszelkich informacji udziela pan Henryk Nawrocki pod numerem telefonu 600 043 251

w w w.bogat ynia.pl

Kod QR do wersji PDF

Bogatynia

Składniki: 1 por, masło, 300
g ziemniaków, bulion, liść laurowy, 300 g filetów łososia (bez
skóry), 100 ml jogurtu naturalnego lub śmietany 30%, 1/2
pęczka posiekanej natki pietruszki, sól, pieprz.

