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14.00 – 15.00
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15.00 – 16.00
Patryk Stefaniak
Katarzyna Piestrzyńska – Fudali
Andrzej Lipko
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14.00 – 15.00
Tomasz Froński
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14.30 - 15.30
Zbigniew Szatkowski
15.00 – 15.30
Marek Sobieski
Andrzej Lipko
Filip Barbachowski
Krystyna Dudziak-Piwowarska
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14.00 – 15.00
Henryk Komarnicki
15.00 – 16.00
Wojciech Dżoga
Jolanta Krauze
Jerzy Wojciechowski

Piątek
12.00 – 13.00
Marek Marczak
13.00 – 14.00
Artur Oliasz
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.

Wywiad z radną

Czy możemy czuć
się bezpiecznie?
O bezpieczeństwie, jak również o działaniach prowadzonych przez
specjalną komisję Rady Gminy i Miasta Bogatynia rozmawialiśmy
z Katarzyną Piestrzyńską-Fudali - Przewodniczącą Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności.
Pani Katarzyno, czy możemy powiedzieć, że w Bogatyni jest bezpiecznie? Co w ostatnim czasie
zmieniło się w kwestii bezpieczeństwa? Czy są to zmiany pozytywne, ewentualnie co należy zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców?
Wydaje się, że poczucie bezpieczeństwa, pomimo powodzi z 2010 roku, która je nieco
„osłabiła”, znacznie się poprawia.
Ze sprawozdania przedstawionego na sesji poświęconej bezpieczeństwu jasno wynika, iż
z roku na rok wzrasta poczucie
bezpieczeństwa wśród lokalnej
społeczności. Dużą rolę w procesie budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców odgrywa monitoring miasta. System monitorowania, oparty na
stacji dozoru wizyjnego w siedzibie Straży Miejskiej, przyczynia się do wzrostu wykrywalności popełnianych wykroczeń bądź przestępstw, co ma
swoje przełożenie na wzrost
poczucia
bezpieczeństwa
mieszkańców miasta. W naszym społeczeństwie coraz częściej obserwujemy odruchy poszanowania prawa poprzez reakcję na przejawy jego łamania. W naszej gminie m.in.
Straż Miejska, która wspólnie
z Policją patroluje osiedla, spełnia swoje zadania, dzięki czemu mieszkańcy mogą się czuć
bardziej bezpiecznie. Wszelkie inicjatywy podejmowane
na rzecz poczucia bezpieczeństwa mają wymiar korzystny

dla mieszkańców naszej gminy.
Moim zdaniem, by poprawić
bezpieczeństwo miasta należałoby rozważyć opracowanie programu „Bezpieczne
miasto”, którego głównym celem byłoby nawiązanie stałej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wypracowania strategii zapobiegania
przestępczości oraz budowania wzajemnego zaufania i więzi społecznych. Ponadto należy
zainwestować w dodatkowe kamery w mieście.
Czy mieszkańcy zgłaszają swoje
sprawy bezpośrednio do komisji?
Jakie sprawy najczęściej prowadzi Komisja ds. Obywatelskich
i Praworządności?
KOiP poza m.in. opiniowaniem
projektów uchwał, rozpatruje
skargi i wnioski naszych mieszkańców nie tylko w sprawach
bezpieczeństwa. Spotykamy się
również z przedstawicielami
Rad Sołeckich i Osiedlowych
w celu zapoznania się z ich bieżącymi problemami. Jako przewodnicząca Komisji organizuję wizje lokalne na terenie naszej gminy. W roku ubiegłym
włączyliśmy się do współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Zagospodarowania
Przestrzennego w zakresie melioracji oraz czyszczenia rowów
na terenie miasta i gminy Bogatynia, co zamierzamy kontynuować w bieżącym roku. Wszelkie pisma kierowane do Komisji przez mieszkańców naszej
gminy są wnikliwie przez nas
analizowane, tak, by w najbar-

Bogatynia przewodniczy w „Małym Trójkącie”
W Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni,

w sprawie skarg
i wniosków
mieszkańców, przyjmują:
Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Grzmielewicz
Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Jerzy Stachyra w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 17.00 w budynku
przy ul. Daszyńskiego 1
(I piętro, pokój nr 15)
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 17.00
w budynku przy ul. I-go Maja

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi Interesanta, ul. Daszyńskiego 1, parter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.
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Przekazanie
Prezydentury

dziej rzetelny i efektywny sposób rozwiązać zgłaszane przez
lokalną społeczność problemy.
W jaki sposób mieszkańcy mogą
zgłaszać swoje problemy?
Mieszkańcy swoje problemy mogą zgłaszać osobiście
w godzinach pełnienia dyżurów radnych. Ponadto każdy
z mieszkańców ma prawo złożyć za pośrednictwem Biura
Rady UMiG w Bogatyni w formie pisemnej podanie, które
dotyczy określonego problemu.
Podczas obrad Komisji, w trakcie omawiania spraw różnych,
obywatele mają możliwość zabrania głosu i przedstawienia
sprawy, która jest problematyczna do rozwiązania. Ponadto mieszkańcy za pośrednictwem Internetu mogą również
przesyłać drogą elektroniczną
sporne kwestie, zapytania odnośnie działania m.in. naszej
Komisji.
W ostatnim czasie – szczególnie
w naszej gminie – mówiąc o bezpieczeństwie, wszyscy mamy na
myśli „bezpieczeństwo przeciwpowodziowe”. Jak ocenia Pani
proces postępującej odbudowy
oraz działania prowadzone przez
Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Bogatyni?
Powódź jaka miała miejsce
w 2010 r. w znaczny sposób doprowadziła do zniszczenia naszego miasta. Proces odbudowy naszej miejscowości to poszczególne etapy, których zadaniem jest odbudowa m.in.
infrastruktury miejskiej. Gmina Bogatynia, dzięki wsparciu
finansowemu ze środków zewnętrznych, mogła udźwignąć
ciężar finansowy odbudowania
tak zniszczonego miasta. Zaangażowanie wielu osób w proces
pozyskiwania, realizacji i rozliczania promes ma swoje odzwierciedlenie w postępach
prac związanych z usuwaniem
skutków powodzi.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bogatyni, jako zespół osób odpowiez realizacji zadań w roku 2011
oraz sprawozdanie finansowe.
Omówiono także plan budżetu na rok 2012 Związku Miast.
Podczas obrad zatwierdzono
zaktualizowany statut Związku
oraz II Wspólną Strategię Roz-

Fot. UMiG Bogatynia

VI kadencji Rady Gminy
i Miasta Bogatynia

Katarzyna Piestrzyńska Przewodniczca Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności.

dzialnych m.in. za monitorowanie oraz ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wypełnia swoje obowiązki
prawidłowo, tak, by mieszkańcy gminy mieli poczucie bezpieczeństwa w miejscowości,
w której żyją wspólnie z rodzinami. Po powodzi GCZK przygotowało odpowiednie poradniki w formie ulotek „na wypadek powodzi”, dodatkowo uruchomiono bezpłatny serwis informacyjny, dzięki któremu
obywatele otrzymują za pomocą smsów informacje o wszelkich zagrożeniach powodziowych. Ponadto GCZK opracowuje i aktualizuje plany reagowania kryzysowego.
KOiP w ramach swojej działalności ma zaplanowaną na
kwiecień 2012 r. kontrolę magazynu Sztabu Kryzysowego
(wizję lokalną), której celem
jest m.in. weryfikacja sprzętu,
który z uwagi na doświadczenia z 2010 r. musi być sprawny oraz posiadać odpowiedni
standard, tak, by w razie jakiegokolwiek zagrożenia powodzią był w 100% niezawodny.
Mieszkańcy gminy Bogatynia,
pomimo tych tragicznych wydarzeń związanych z powodzią, mogą czuć się bezpiecznie. W razie jakichkolwiek problemów dotyczących bezpieczeństwa KOiP, po otrzymaniu
od mieszkańców takich sygnałów, wnikliwie przeanalizuje
zgłoszony problem.
woju „Małego Trójkąta”. Spotkanie było również okazją do
zaprezentowania i podsumowania całorocznej pracy członków Międzynarodowego Parlamentu Dziecięco-Młodzieżowego „Nysa”.

Burmistrzowie trzech
partnerskich miast.

15 marca br. w Hradku nad Nysą, podczas sesji Wspólnej Rady, odbyło się uroczyste przekazanie prezydentury Związku Miast „Małego
Trójkąta” Bogatynia- Hradek nad Nisou- Zittau. Ważnym punktem
obrad było podjęcie uchwały budżetowej oraz zatwierdzenie sprawozdania z działań Związku.
Już po raz 14 odbyło się spotkanie Wspólnej Rady Związku
Miast „Mały Trójkąt”. W obradach uczestniczyły władze samorządowe trzech miast partnerskich, radni z trzech stron,
a także zaproszeni goście.
Przez ostatni rok prezydentu-

rę w Związku sprawował burmistrz Hradka Martin Puta. Podczas ostatniego spotkania insygnia władzy w „Małym Trójkącie” przejął na kolejny rok burmistrz Andrzej
Grzmielewicz. W trakcie sesji zatwierdzono sprawozdanie

w w w.bogat ynia.pl

Fot. UM Hradek n. Nisou

Dyżury
radnych

Konsultacje transgraniczne

Kod QR do wideo

w sprawie budowy
bloku 11
Fot. UMiG Bogatynia

Wyburzanie
chłodni
kominowej

W ciągu 4 najbliższych lat w Turowie powstanie nowy blok energetyczny o mocy 460 MW. Tym
samym nowa instalacja zastąpi sukcesywnie wyłączane bloki energetyczne, które powstały 40 lat temu. Co prawda nowy
blok nie zastąpi mocy wytwórczej 3 starych bloków, ale jak zapewniają fachowcy z Elektrowni
Turów znacząco wzrośnie jego
sprawność, a także ma być o wiele bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Ważne jest
również to, że nowy blok energetyczny to dla mieszkańców Bogatyni i okolicznych miejscowości szansa na utrzymanie miejsc
pracy w spółce będącej częścią
giganta energetycznego, jakim
jest PGE.
Przy tego typu projektach konsultacje transgraniczne są obligatoryjnym działaniem. Jednak tylko strona czeska zgłosiła chęć udziału w postępowaniu, natomiast strona niemiecka zrezygnowała z prawa do
udziału w rozmowach. Konferencja rozpoczęła się przed południem i trwała kilka godzin.
Przewodniczącym
spotkania
był burmistrz Andrzej Grzmielewicz, natomiast sekretarz Daniel Fryc przedstawił zebranym
informację na temat dotychczasowego przebiegu postępowania. Podczas konsultacji specjaliści z elektrowni, kopalni oraz
Energoprojektu
przedstawili

szereg informacji na temat samego przedsięwzięcia oraz ewentualnych przewidywanych skutkach oddziaływania na środowisko naturalne. Wszyscy zgodnie
podkreślali, że powstający „blok
11” pod każdym względem będzie odpowiadał wysokim i restrykcyjnym wymogom dotyczącym wszelkich parametrów,
m.in. związanych z emisją pyłów, gazów oraz hałasu. Jak zaznaczali fachowcy z biura projektowego oraz specjaliści ochrony środowiska – niektóre parametry będą co najmniej 50-krotnie mniejsze niż przewidują
normy. „Każdy zakład przemysłowy - także Elektrownia Turów – emituje zanieczyszczenia
- jest to niejako sprawa naturalna. Najważniejszą sprawą wynikającą z raportu jest fakt, że emisja zanieczyszczeń po wybudowaniu nowego bloku nie będzie
wiele większa od emisji z istniejących sześciu bloków. Wszystkie
emisje, które badaliśmy są zdecydowanie niższe od normatywnych – zarówno tych wynikających z przepisów Unii Europejskiej, jak i takich, które wynikają z normatywów Światowej Organizacji Zdrowia. W skrajnym
przypadku, czyli tym najbardziej niekorzystnym emisje będą około 50 razy niższe niż przewidujące to normy – podkreślam, że jest to przypadek skrajny. W przypadku innych emisji
te wielokrotności są jeszcze niż-

sze. W związku z tym uważamy,
że nie ma żadnych przeszkód
– przynajmniej tych wynikających ze środowiska, które mogłyby uniemożliwić budowę nowego bloku” – powiedział Leszek
Sebesta z Norweskiego Instytutu Badania Powietrza – Oddział
Polska. Obecnie przygotowywany jest protokół z przebiegu konsultacji, który ostatecznie będzie podlegał zatwierdzeniu zarówno przez polską, jak i czeską
stronę. Jak podkreśla burmistrz
Andrzej Grzmielewicz: „Gminie
Bogatynia zależy na tej inwestycji, ponieważ zapewni ona bezpieczeństwo funkcjonowania nie
tylko dla samorządu, ale przede
wszystkim dla mieszkańców”.
I jak dodaje „decyzja w sprawie
środowiskowych uwarunkowaniach musi być wyważona oraz
uwzględniać wszelkie aspekty
i wnioski stron uczestniczących
w postępowaniu”.
Nowa instalacja spełni wysokie
wymogi stawiane przy realizacji
tego typu przedsięwzięć. W tym
miejscu należy dodać, że stare
bloki energetyczne (8,9,10) były
projektowane w technologii końca lat 60 ubiegłego stulecia – natomiast nowy blok energetyczny
zostanie wybudowany z zastosowaniem najnowszych technologii.
W chwili obecnej trwa postępowanie związane z wyłonieniem
wykonawcy. Do postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji zgłosiło
się 5 firm. Do kolejnego trwającego właśnie etapy przeszły tylko 3 firmy: Alstom, Doosan oraz
Hitachi. Na dziś trudno ocenić, kto będzie realizatorem tego strategicznego przedsięwzięcia, ale jak dodaje Dyrektor Oddziału Roman Walkowiak „trwa
postępowanie przetargowe, któ-

re wyłoni ostatecznego wykonawcę – dla tego typu inwestycji w Europie szacuje się, że będzie to koszt w granicach od 2,5
do 3 mld zł. Oczywiście zależy to
od bardzo wielu rzeczy, nie tylko od rynku ale również od doboru technologii”. Tym samym
jest to jedna z najważniejszych
inwestycji w sektorze energetycznym. Nowa instalacja to nie
tylko zysk dla spółki PGE, ale
również wymierne korzyści dla
mieszkańców regionu, bo jak
podkreśla dyrektor Walkowiak:
„zamieniamy jednostkę na bardzo nowoczesną, która na pewno pozwala ekologicznie lepiej
funkcjonować” i jak dodaje „budżet Bogatyni jest bardzo mocno
związany z funkcjonowaniem
obu zakładów – kopalni i elektrowni – przychody do budżetu
będą duże, ale również utrzymane zostaną miejsca pracy. Trzeba
również powiedzieć, że taka jednostka daje gwarancję firmom
zewnętrznym – jest to przedłużenie funkcjonowania przedsiębiorstwa o następne 40 lat”.
Jednym z działań związanych
z planowaną inwestycją jest
przygotowanie miejsca pod budowę nowego bloku energetycznego. W związku z tym istniejące – wyłączone z obiegu – chłodnie kominowe wymagają wyburzenia (zachodnia brama Elektrowni Turów). Pierwsza z trzech
chłodni została wyburzona 17
marca br. – relację wideo z tego wydarzenia można obejrzeć
w internecie lub korzystając z zamieszczonego obok QR kodu.
Ostatnia, trzecia chłodnia będzie
wyburzona wiosną 2013 roku.
Wtedy to przewiduje się, że Elektrownia Turów otrzyma wszystkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje związane z budową
„bloku 11”.

Fot. UMiG Bogatynia

21 marca br. w Elektrowni Turów odbyły się transgraniczne konsultacje w związku z trwającym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
popularnie nazywanego „budową bloku 11”. Organem wydającym
decyzję jest burmistrz jako podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego, na której terenie realizowane będzie to zadanie. W konsultacjach ze stroną czeską uczestniczyli również specjaliści z Elektrowni i Kopalni Turów, przedstawiciele generalnej i regionalnej inspekcji ochrony środowiska, a także firma Energoprojekt
z Katowic, która jest autorem raportu oddziaływania na środowisko.

w Elektrowni Turów
17 marca 2012
godz. 15:33

w w w.bogat ynia.pl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

Wizualizacja projektu nowego bloku energetycznego.

3

Kolejna ważna gminna inwestycja
oddana do użytku

W budynku wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną,
elektryczną i grzewczą, stolarkę okienną i drzwiową, wylano
nowe posadzki, przebudowano
pomieszczenia, stawiając nowe
ścianki działowe, ocieplono,
wykonano wentylację budynku wraz z położeniem nowej
elewacji, wybudowano podjazd
dla niepełnosprawnych oraz
wiatrołap. Generalny remont
pozwolił także na zagospodarowanie poddasza, gdzie urządzono i wyposażono salę treningową ze sprzętem do
ćwiczeń fitness.

Mieszkańcy chętnie korzystają z nowych możliwości, jakie
daje im ten nowoczesny obiekt.
Organizują spotkania i wieczorki z okazji różnych świąt,
między innymi „Dzień Kobiet”, „Dzień Matki”, czy też
inne okolicznościowe spotkania. W ramach zajęć rozwijających zainteresowania działa tam sekcja wokalno-teatralna, gdzie trenują swój warsztat
wokalny członkowie zespołu
„Yamayka”, którzy swoimi występami uświetniają szereg imprez, zarówno na terenie gminy
Bogatynia, jak i na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Prężnie funkcjonuje także
świetlica, która stanowi istotną
część działalności Domu Kultury w Zatoniu. Są to zadania
mające na celu zagospodarowanie czasu wolne-

Na sali treningowej odbywają się ćwiczenia
oraz zajęcia fitness.

Fot. BOK Zatonie

nie takich dziedzin sztuki jak:
muzyka, śpiew, zajęcia teatralne, czy też plastyczne. Tuż
obok gruntownie wyremontowanego obiektu zagospodarowany został teren, który tworzy wymarzone miejsce rekreacji wraz z placem zabaw dla
najmłodszych. „Zielone miejsce” wypoczynku z zadaszonymi altanami do grillowania,
szachownicą, ławkami, wybrukowanym podestem pozwala na organizowanie zabaw na
świeżym powietrzu dla szerokiego grona mieszkańców.

W pozostałych pomieszczeniach zorganizowano: pracownię komputerową wraz z dostępem do internetu, bibliotekę
oraz pomieszczenia z urządzeniami do gier i zabaw dla najmłodszych użytkowników. Kapitalny remont pozwolił także
na stworzenie na parterze budynku dużej sali ze sceną i profesjonalnym nagłośnieniem,
umożliwiając organizowanie
koncertów i występów różnych grup tanecznych, wokalnych, czy też teatralnych. Zagospodarowano i doposażono
także zaplecze gastronomiczne, umożliwiając przygotowywanie na miejscu spotkań okolicznościowych.

Atrakcji nie zabrakło także na zewnątrz.

Fot. BOK Zatonie

Remont rozpoczął się z początkiem zeszłego roku i biorąc pod uwagę olbrzymi zakres
prac, można powiedzieć, że
przeprowadzony został w rekordowym tempie. Tak sprawnie i szybko, a co najważniejsze, fachowo przeprowadzona modernizacja, pozwala teraz w pełni korzystać nie tylko
podopiecznym Domu Kultury,
ale służy także całej społeczności, w tym lokalnym organizacjom, takim jak prężnie działający Klub Seniora przy Radzie
Osiedla nr 6. Zmodernizowany, przebudowany, unowocześniony i kompleksowo wyposażony obiekt to także miejsce, z którego chętnie korzysta
młodzież i dzieci z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz
maluszki z Publicznego Przedszkola nr 7. Organizowane tam
imprezy kulturalne, konkursy, festyny, spotkania i zabawy
służą aktywnemu wypoczynkowi oraz pozwalają na upowszechnia-

Tak zmodernizowany obiekt
służy całej społeczności lokalnej. Z całą pewnością jest
to miejsce, gdzie mieszkańcy
w każdym wieku znajdą coś dla
siebie spośród licznych atrakcji oferowanych przez filię Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
w Zatoniu.

Występy artystyczne dzieci i młodzieży
na scenie.

Fot. BOK Zatonie

Dom Kultury w Zatoniu to kolejny gruntownie odremontowany
obiekt użyteczności publicznej w naszej gminie. O zasadności tej inwestycji nie trzeba nikogo przekonywać, bowiem to jedyna na tamtym terenie placówka skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Razem z niedawno oddanym do użytku kompleksem boisk „Orlik” oraz zagospodarowanym terenem wokół tworzy teraz prawdziwe centrum
kulturalno- rozrywkowe tej miejscowości.

blioteki, internetu, czy też fachowej pomocy instruktorów.
Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 14 do 20.

Fot. BOK Zatonie

Inwestycja
w uśmiech

go dzieci i młodzieży w roku
szkolnym oraz w czasie ferii zimowych, czy też wakacji. Korzystają z niej dzieci i młodzież
w różnym wieku. Zajęcia dopasowane są do wieku i umiejętności uczestników. W ich zakres wchodzą: zajęcia plastyczne, integracyjne, profilaktyczno-wychowawcze oraz mające
na celu propagowanie folkloru
i tradycji, ale także niosące pomoc w nauce. Podopieczni, pod
troskliwym okiem opiekunów,
mogą swobodnie odrabiać lekcje, korzystając ze zbiorów bi-
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Fot. BOK Zatonie

Fot. BOK Zatonie

Dzieci w nowoczesnej pracowni
komputerowej Domu Kultury.

Zawody Strong-Man Przedszkolaków

Mali siłacze
W dwóch placówkach: w Zatoniu i w Przedszkolu
nr 6 przeprowadzono Zawody
Strong-Man Przedszkolaków.
Wszystkie dzieci brały udział
w typowych konkurencjach siłowych, jakie na co dzień wykonują zawodowcy. Wyciskały
prawdziwą „belkę”, „sztangę”
oraz tarczę „gladiatora”. Największym zainteresowaniem

Fot. Gladiator Bogatynia

Podczas jednej z konkurencji pod
czujnym okiem instruktora.

cieszyła się konkurencja związana z załadunkiem „kul Atlasa” na specjalne platformy. Nasi milusińscy bardzo poważnie
potraktowali całą rywalizację
i z ogromnym zaangażowaniem wykonywali poszczególne konkurencje. W nagrodę
każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom – kolorowankę, a także zdrowe soczki
i świeże owoce. W Przedszko-

Dzieci w czasie trwania
zawodów Strong - Man
Przedszkolaków.

w w w.bogat ynia.pl

lu nr 6 wspólnie z „Gladiatorami” zawody prowadził burmistrz Andrzej Grzmielewicz,
który w profesjonalny sposób
objaśniał dzieciom różne fakty
i ciekawostki związane z dawnymi czasami, w których żyli
i walczyli prawdziwi gladiatorzy. Dzieci otrzymały od Pana
Burmistrza pamiątkowe medale-bryloczki z herbem Bogatyni. Zawody odbyły się w miłej atmosferze i co najważniejsze, przy pełnym zadowoleniu
wszystkich maluchów, które
w tych dniach były prawdziwymi stong-manami.

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. Gladiator Bogatynia

Początek 2012 roku był dla Stowarzyszenia Sportowego „Gladiator” okresem przygotowań do nowego sezonu sportowego. Znaleźli jednak czas na zorganizowanie imprezy
dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
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Okrągły jubileusz

XX-lecie Straży Miejskiej

Fot. UMiG Bogatynia

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę uczniów

Nowe auto dla
niepełnosprawnych
Od teraz dzieci dojeżdżające do szkół i przedszkoli z okolicznych
miejscowości będą przewożone nowym i specjalnie przystosowanym samochodem dla osób niepełnosprawnych. Jest to zakup dla
uczniów, ma on usprawnić ich dojazdy na zajęcia lekcyjne.
12 marca br. burmistrz Andrzej
Grzmielewicz dokonał oficjalnego przekazania nowego auta
marki Volkswagen Caravelle.
Jednostką, która odpowiada za
organizację dojazdów uczniów
do szkół oraz dysponuje pojazdem jest Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

Ankieta zakończona - nagroda wręczona

Konkurs
rozstrzygnięty

Średnio bus pokonuje dziennie od 160 – 180 km, jeżdżąc po
miejscowościach znajdujących
się na terenie Gminy Bogatynia.
Zakupując samochód tego typu
Gmina realizuje obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne.
Dotychczas użytkowany pojazd zakupiony został w 2004
r. Teraz zostanie on odpowiednio dostosowany do działań i potrzeb Straży Miejskiej,
a następnie im przekazany. Samochód zostanie okratowany
i oklejony, a także wyposażony
w sygnał świetlny i dźwiękowy.

Fot. UMiG Bogatynia

Codziennie bus dowozi dzieci i młodzież do szkół i przed-

szkoli oraz odwozi je po zakończonych zajęciach. Nowy
samochód ma ułatwić poruszanie się, zapewnić bezpieczeństwo oraz wygodę przewożonym dzieciom. Jest on w pełni przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych. Zakup pojazdu w połowie sfinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON).

Nowy Volkswagen Caravelle specjalnie przystosowany
dla niepełnosprawnych uczniów.
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Szczególne wyrazy uznania
i wyróżnienia otrzymali: Komendant Straży Miejskiej Dariusz Pobiedziński, starsi in-

spektorzy Straży Miejskiej:
Marek Gołaczyński i Jan Żytko (20 lat pracy) oraz Zastępca
Komendanta Straży Miejskiej
Dominik Kowalczyk (19 lat
pracy), a także pan Robert Raczyński oraz panie Dorota Domańska i Angelika Kruk.

Do 29 lutego br. można było brać udział w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni. Warunkiem uczestnictwa było wypełnienie ankiety „Aktywny Samorząd - Aktywni Mieszkańcy”, która przez cały czas trwania konkursu dostępna była na
stronie internetowej www.bogatynia.pl.

Wręczenie głównej nagrody dla
zwycięzcy ankiety „Aktywny Samorząd – Aktywni Mieszkańcy”.

Celem ankiety było zebranie podstawowych informacji i opinii mieszkańców na tematy związane z Gminą Bogatynia.
Jawne losowanie nagrody głównej, którą był laptop, odbyło się
7 marca br. w sali konferencyjnej urzędu miasta. Szczęśliwym zwycięzcą okazał się pan
Artur Wierzbicki, któremu nagrodę osobiście wręczył burmistrz Andrzej Grzmielewicz.
Ponadto co dziesiąty uczestnik

w w w.bogat ynia.pl

Fot. UMiG Bogatynia

ja Grzmielewicza wyróżnienia
i podziękowania. Gorące życzenia oraz gratulacje złożył
również Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Patryk Stefa-

ży porządku i bezpieczeństwa
w naszym mieście i gminie.
Wszyscy zgodnie podkreślili, iż
jest to zawód bardzo wymagający i niebezpieczny.

Kod QR do linku video

Z okazji okrągłego jubileuszu
20 rocznicy powołania i owocnego funkcjonowania Straży
Miejskiej, stróże prawa otrzymali z rąk burmistrza Andrze-

niak. Podczas uroczystości doceniono sumienne wykonywanie obowiązków, podkreślono
wysoki stopień zaangażowania
funkcjonariuszy w wykonywaną pracę oraz koordynację prowadzonych działań. Najbardziej zasłużeni funkcjonariusze to osoby z wieloletnim stażem pracy, którzy stoją na straKod QR do linku video

Podczas sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia, która odbyła się 15
marca 2012 wyróżniono zasłużonych strażników miejskich w Bogatyni. Sesja w głównej mierze poświęcona była sprawom bezpieczeństwa w Gminie.

ankiety otrzymał upominek promocyjny
w postaci kalendarza ściennego na 2012 rok. Nagrodzeni to:
Adrian Andruszkiewicz, Jan
Glas, Kamil Różański, Henryk
Izydorczyk, Włodzimierz Gębuś, Katarzyna Czop – Zamożna i Agnieszka Oleksik.
Wszystkim uczestnikom ankiety składamy serdeczne podziękowania, a zwycięzcy gratulujemy - Wydział Komunikacji Społecznej.

Nasze
maleństwa

Kontynuujemy cykl prezentowania maleństw, które przyszły na świat w oddziale położniczym
naszego szpitala. Przedstawiamy dzieci urodzone w styczniu i lutym 2012 roku.

Angelika Elżbieta Ostrówka
1 stycznia 2012

Patryk Podolski
2 stycznia 2012

Maja Stępniak
2 stycznia 2012

Olaf Starzewski
6 stycznia 2012

Emil Kościański
7 stycznia 2012

Kacper Kacprzak
9 stycznia 2012

Wiktor Ruta
9 stycznia 2012

Amelia Izabella Nadolska
10 stycznia 2012

Michał Rybak
10 stycznia 2012

Blanka Zimnicka
11 stycznia 2012

Oliwia Króliczak
11 stycznia 2012

Nataniel Chałupka
14 stycznia 2012

Szymon Józefowicz
14 stycznia 2012

Amelia Kościukiewicz
15 stycznia 2012

Mateusz Fałkowski
18 stycznia 2012

Wiktoria Leśniewska
18 stycznia 2012

Oliwier Rybiński
19 stycznia 2012

Krzysztof Wapniarczuk
25 stycznia 2012

Oliwier Lencki
27 stycznia 2012

Karol Gowin
27 stycznia 2012

Wiktor Mokijewski
31 stycznia 2012

Andrzej Uber
2 lutego 2012

Martyna i Marta Wzorek
3 lutego 2012

Bartosz Stojek
4 lutego 2012

Bartłomiej Boryczewski
10 lutego 2012

Sebastian Jarmaszewicz
13 lutego 2012

Jakub Gałach
20 lutego 2012

Oliwer Król
23 lutego 2012

Julia Zwolińska
24 lutego 2012

Borys Suchocki
24 lutego 2012

Katarzyna Jarmakiewicz
24 lutego 2012

Nikodem Szot
26 lutego 2012

Szymon Pupko
27 lutego 2012

Aleksandra Ilnicka
28 lutego 2012

Lena Siek
28 lutego 2012

Badania mammograficzne
Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki” we współpracy z NZOZ Medica Centrum Nowoczesnej Diagnostyki w Łodzi
oraz „MegaMed” Sp. z o.o. Oddział Centrum Medyczne Turów, organizuje badania mammograficzne. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w przedziale wiekowym 50 – 69, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii. Natomiast dla kobiet, które nie mieszczą się w w/w przedziale wiekowym, ale ukończyły 35 rok życia, badanie
jest płatne i wynosi 60 zł.
Badania wykonywane będą w następujących terminach i miejscach:
• 19 kwietnia 2012 r.- PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów • 20 kwietnia 2012 r. - PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Turów • 21 kwietnia 2012 r. - Bogatyński Ośrodek Kultury
Zapisy na badania prowadzone są pod nr telefonów: stacjonarny - (42) 254-64-10 komórkowy - 517 544 004. Dodatkowe informacje odnośnie badań można uzyskać także w Bogatyńskim Stowarzyszeniu „Amazonki”, pod numerem telefonu 889 696 556.
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młodych żużlowców w Polsce, „…daje niesamowitą frajdę, choć żeby go pokochać należy wsiąść na motor…”. Niemniej jednak kariera żużlowca jest ciężka i wymaga wielu
wyrzeczeń oraz dużych nakładów finansowych. Koszt jednego motoru kształtuje się w okolicy 30-40 tys. zł. Zawodnik
w trakcie sezonu korzysta z minimum trzech maszyn. Dochodzi do tego również koszt związany z częściami zamiennymi.
Bogatynia, dzięki świetnemu
zapleczu sportowemu, stała się

Zawodnicy tej dyscypliny zawsze w marcu trenują na tego typu torach, jak mówi Rafał
Dobrucki, trener Falubazu, jazda na tak dobrze przygotowanym obiekcie jest idealnym treningiem przed rozpoczęciem
sezonu żużlowego. Pod okiem
właśnie Rafała Dobruckiego
w naszym mieście doskonalili swe umiejętności: Krzysztof
Jabłoński, Patryk Dudek, Łukasz Jankowski, Adam Strzelec, Kacper Rogowski oraz Remigiusz Perzyński. Trening na
torze motocrossowym miał na

celu przyzwyczajenie zawodników do szybkości i utrzymanie
prawidłowej sylwetki na motorze. Żużlowcy, oprócz treningów motocrossowych, korzystali również z sali gimnastycznej, siłowni i basenu. Zadowolony z pobytu (w Bogatyni) swoich zawodników oraz
z intensywnych przygotowań
do sezonu był Robert Dowhan,
prezes zarządu Falubazu, który
odwiedził swoich podopiecznych. Żużel jest kontuzyjnym
sportem, ale, jak mówi Patryk
Dudek, jeden z najlepszych

Kod QR do linku video

Aktualni mistrzowie Polski, żużlowcy Falubazu Zielona Góra przez
cztery dni, od 7 do 10 marca gościli w Bogatyni. Sześciu zawodników
przygotowywało się do nadchodzącego sezonu w Ekstralidze Żużlowej na bogatyńskim torze motocrossowym.

atrakcyjnym miejscem dla wielu sportowców. Potwierdzeniem jest tegoroczny przyjazd
żużlowców z Zielonej Góry, czy
chociażby ubiegłoroczna wizyta kadry lekkoatletów z Bahrajnu oraz organizacja licznych
imprez sportowych. Zarówno
Falubaz, jak i samo miasto Zielona Góra są z Bogatynią w bliskim kontakcie od lat. O bliskości i współpracy mówił właśnie Robert Dowhan. Dużego
wsparcia mogliśmy doświadczyć po katastrofalnej powodzi w 2010 roku, kiedy to właśnie zielonogórzanie jako jedni

Pamiątkowe zdjęcie z mistrzami.

Największy rajd-maraton terenowy w Europie

Fot. AR.GE Breslau Rallye GmbH

Drezno-Wrocław 2012

Rajd Drezno-Wrocław to obecnie największy rajd-maraton terenowy w Europie. Rozegrany zostanie w dniach 30 czerwca - 7 lipca. Trasa imprezy to około 1100 km po bezdrożach, głównie poligonów
w zachodniej części Polski, od Drawska Pomorskiego, przez tereny
gminy Bogatynia, aż do niemieckiego Lipska.
Impreza ma charakter sportowo - przeprawowy z elementami nawigacji. Rozgrywana jest
głównie na terenach poligonów, gdzie uczestnicy doświadczą bardzo szybkich tras po lasach lub czołgowiskach, głębokich brodów oraz trudnych
przepraw przez podmokłe tereny.
Rajd Drezno-Wrocław jest największą w Europie rajdową imprezą OFF-ROAD gromadząca
wokół siebie około 1500 uczestników, w tym 300 załóg.
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W tym roku przypada już XIX
edycja tego kultowego rajdu.
U źródeł jego powstania była
przygoda kilku pasjonatów jazdy w terenie. Dzisiaj to wielki
międzynarodowy event, w którym biorą udział załogi z całego świata (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Włochy, Polska, USA, Izrael, Ukraina, Rosja, Słowacja, Czechy, Austria,
Australia).
Rajd rozgrywa się na terenie
Niemiec (10%) i Polski (90%).
Dużo błota na przemian z ku-

z pierwszych pospieszyli z pomocą naszemu miastu. Tegoroczna ich wizyta jest niejako
formą podziękowania za udzieloną wtedy pomoc i wsparcie.
Po zgrupowaniu w Bogatyni
zawodników czekają ostatnie
poprawki przy sprzęcie i wyjazd na tor w Gnieźnie. Ekstraliga żużlowa rusza w kwietniu,
a Falubaz Zielona Góra rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzowskiego. Mamy nadzieję, że zgrupowanie w Bogatyni przyczyni się do sukcesu,
czego życzymy zielonogórskim
żużlowcom.

rzem – oto, co czeka w tym roku uczestników największego
do tej pory maratonu przeprawowego.
Załogi walczą w kategoriach:
motocykle, quady, samochody
terenowe i ciężarówki. W tym
roku dla samochodów sportowych po raz drugi utworzona została klasa sportowa, która rozegrana będzie od 5 do 7
lipca.
Organizatorem rajdu jest
AR.GE Breslau Rallye GmbH
Henrik Strasser przy wsparciu organizacyjnym lokalnych
władz ze strony polskiej oraz
klubów off-road, między innymi OFF-ROAD TEAM 4x4 Bogatynia.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. UMiG Bogatynia

Falubaz
trenował
w Bogatyni

www.falubaz.com

Mistrzowie Polski na
bogatyńskim torze
motocrossowym

Bogatyńscy Odyseusze po raz kolejny w Gdańsku

Młodzi Odyseusze.

Powalczą o tytuł
Mistrzów Polski
Od 6 lat wyjeżdżają na finały
ogólnopolskie do Gdańska –
najpierw jedna drużyna, w kolejnych latach 2 drużyny.

seusza, również absolwenta
PG1, a obecnie ucznia Liceum
Ogólnokształcącego – Marcina
Kempskiego.

W 2012 roku padł rekord – 3
bogatyńskie drużyny uzyskały kwalifikacje do finału. Jedna z nich działa przy Bibliotece
Publicznej MiG Bogatynia. Są
to absolwenci PG1 w Bogatyni,
trenowani przez byłego Ody-

Pozostałe drużyny pracują z dwoma trenerkami – nauczycielkami i bibliotekarkami
S. Sułkowską (trenuje drużyny
od 2006 r.) i D. Stachyrą (trenuje drużyny od 2008 r).

Fot. Bogatyńscy Odyseusze

Młodzi Odyseusze mają już

Bogatynianka laureatką konkursu

Zdolny Ślązak
Gimnazjalista
Jagoda Dąbrowska jest uczennicą klasy 3d Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni. W ostatnim czasie osiągnęła bardzo duży sukces, który zapewne
będzie miał wpływ na przebieg jej dalszej nauki. Jagoda pomyślnie
przeszła I i II etap konkursu „Zdolny Ślązak Gimnazjalista”.

Jagoda Dąbrowska- laureatka konkursu „Zdolny Ślązak
Gimnazjalista”

Doskonalenia Nauczycieli we
Wrocławiu. Jagoda zakwalifikowała się do ścisłego finału
w ramach bloku przyrodniczego i humanistycznego. Osta-

Fot. UMiG Bogatynia

Konkurs „Zdolny Ślązak Gimnazjalista” organizowany jest
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem

Fot. Bogatyńscy Odyseusze

Od 6 lat w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni, dzięki udziałowi w Odysei Umysłu, uczniowie rozwijają swoją kreatywność, uczą
się współpracy w grupie i rozwiązywania problemów na wiele różnych sposobów.

na swoim koncie 2 tytuły Mistrzów Polski – w roku 2008
i 2010.
3 marca 2012r. Odyseusze zawojowali eliminacje regionalne we Wrocławiu. Podobnie jak
w ubiegłym roku, w eliminacjach wzięły udział 3 odysejowe drużyny i dzięki swojej kreatywności awansowały do finału.
Drużyna w składzie: Ania Łyp,
Sandra Stal, Agata Orpel, Oliwia Bunak, Natalia Mitka, Kamil Ostrowski, Mateusz Marciniak zajęła I miejsce w Problemie Długoterminowym „Uczeni na tropie” w II grupie wiekowej. Drużyna pracowała
z trenerkami: Sylwią Sułkow-

ską i Dorotą Stachyrą.
Drużyna w składzie: Karolina Orluk, Amanda Izdebczuk,
Paulina Czernatowicz, Magda Gąsiorowska, Łukasz Sasal,
Konrad Skiba zajęła II miejsce
w Problemie Długoterminowym „Pomocny patrol” w grupie wiekowej III. Jest to ogromny sukces, gdyż gimnazjaliści
byli najmłodsi w swojej grupie wiekowej i pokonali 6 innych drużyn. Grupa pracowała z trenerkami: Sylwią Sułkowską i Dorotą Stachyrą.
Najstarsza drużyna, złożona
z uczniów szkół ponadgimnazjalnych, reprezentująca Publiczną Bibliotekę MiG Bogatynia w składzie: Anna Kowal-

ska, Gabriela Wojnarowska,
Oktawia Motylewska, Wiktoria Ziaja, Adrian Spich, Kamil
Gwizd zajęła II miejsce w Problemie Długoterminowym „Temat-dylemat” w III grupie wiekowej. Drużynę trenuje Marcin
Kempski.
Wszystkie drużyny będą reprezentowały nasze miasto w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 31.03 – 01.04
2012 r. w Gdańsku.
Wiemy, że zrobią wszystko, co
w ich mocy, aby zająć jak najlepszą lokatę.
Dorota Stachyra,
Sylwia Sułkowska

tecznie uzyskała najwyższy tytuł – laureata - z chemii i z języka polskiego. Należy wspomnieć, że Jagoda była na tym
szczeblu jedyną gimnazjalistką
z powiatu zgorzeleckiego. Dzięki swojemu sukcesowi uczennica została zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych oraz
matematyczno – przyrodniczych, uzyskując maksymalną
ilość punktów. Jagoda jest bardzo zdolną uczennicą. Mimo
swoich ogromnych sukcesów
nie wywyższa się, jest skromna i zawsze pozostaje sobą.
Oprócz tytułu laureata w konkursie „Zdolny Ślązak Gimnazjalista” Jagoda ma jeszcze na
swoim koncie szereg innych
osiągnięć, m.in. w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju
Turystyczno – Krajoznawczym
PTTK, gdzie zajęła I miejsce
w etapie powiatowym i w eliminacjach wojewódzkich oraz
I miejsce w kategorii „Najlepszy krajoznawca” w eliminacjach wojewódzkich. Jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, o czym może świadczyć II
miejsce w VIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewające nutki”, a także I miejsce
w quizie wiedzy o swoim rodzinnym mieście „Bogatynia
dawniej i dziś”. Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

w w w.bogat ynia.pl
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Promesa
Ministra
Spraw
Wewnętrznych

dla Bogatyni
W piątek 16 marca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Podsekretarz Stanu Stanisław Rakoczy wręczył promesy Ministra Spraw Wewnętrznych dla
gmin i powiatów z Dolnego Śląska. Promesę z rąk wiceministra odebrał burmistrz Andrzej Grzmielewicz. Bogatynia otrzymała 8,5 mln zł.
W sumie w ciągu dwóch ostatnich lat rząd przekazał dolnośląskim samorządom na pomoc w odbudowie zniszczonej
infrastruktury prawie 230 mln
zł. Najbardziej poszkodowana
Bogatynia otrzymała wsparcie
w wysokości około 43 mln zł na
odbudowę infrastruktury oraz
ponad 30 mln zł w formie zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców na remonty

i odbudowę zniszczonych domów. Łączna ilość środków pomocowych przekazanych przez
rząd wyniosła blisko 90 mln zł.
Promesy przyznano 67 dolnośląskim jednostkom samorządu terytorialnego – 11 powiatom i 56 gminom. Pomoc przeznaczona zostanie na odbudowę i remonty między innymi
dróg, mostów, rowów melioracyjnych i budynków komunal-

nych. Największe dofinansowa-

nie wśród dolnośląskich samorządów otrzymała Bogatynia
8,5 mln zł, powiat jeleniogórski 7,5 mln zł, powiat lubański
7 mln zł oraz gmina Leśna 2,4
mln zł.

Przekazane środki umożliwią odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej nasze-

go miasta w ulicach: Bojowników o Wolność i Demokrację,
Nadbrzeżna, Armii Czerwonej,
Partyzantów, Kolejowa, Biskupia, Listopadowa, Dworcowa,
Dobra, Waryńskiego.
Podczas uroczystego wręczania
promes o zabranie głosu poproszono burmistrza Andrzeja Grzmielewicza. Burmistrz
jako jedyny spośród prawie 80
samorządowców miał okazję
w imieniu mieszkańców złożyć
serdeczne i gorące podziękowania za otrzymywane wsparcie i ogromną życzliwość, okazywaną naszej gminie ze strony zarówno pana Wojewody,
jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W swoim wystąpieniu podkreślił jak niezwykle istotne są środki finansowe
przyznawane na odbudowę naszego miasta.
Wiele słów uznania padło
w stronę naszej gminy z ust pana wiceministra Stanisława Rakoczego, który podkreślał, że
„Bogatynia to gmina dotknięta wielką tragedią i klęską. Nie
pozostanie to w zapomnieniu.
Takie gminy należy wspomagać tym bardziej, że środki, któ-

re do tej pory zostały przekazane, są naprawdę w naszej ocenie w sposób fantastyczny zagospodarowane i nie tylko udaje

się usuwać skutki, ale miejsca
te pięknieją i są ładniejsze niż
przedtem” –mówił minister
Rakoczy.

Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa kilkakrotnie wizytował nasze miasto, zapoznając się z sytuacją
i oceniając potrzeby oraz wykorzystanie środków finansowych. Podczas wręczania promes mówił, że „Bogatynia jest
w sytuacji szczególnej i niewątpliwie to nie koniec rządowej
pomocy. Przekazane środki są
pierwszym pakietem pomocowym przekazanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i zgodnie z zapowiedziami kolejne będą przekazane
w połowie roku”. Podkreślał, że

„Ubiegły rok w odbudowie Bogatyni był kluczowy i już widać, że gmina i państwo poradziły sobie z usuwaniem skutków powodzi.”

Dotacja zostanie udzielona na
podstawie umowy zawartej
z gminą po przekazaniu niezbędnej dokumentacji do Wojewody Dolnośląskiego do 31 maja br. Jak zapewnia burmistrz
Andrzej Grzmielewicz „Większość dokumentacji jest już gotowa i w najbliższym czasie możemy spodziewać się ogłoszenia
przetargów na wykonanie inwestycji”. Niewątpliwie na tak
dużą pomoc rządową wpłynęło niemal 100% wykorzystanie
poprzednio przyznanych promes oraz dobrze układająca się
współpraca samorządu i Urzędu Wojewódzkiego.
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Fot. UMiG Bogatynia

Kod QR do linku video

Promesa
– przyrzeczenie, obietnica dokonania jakiejś czynności lub spełnienia danego świadczenia, a także zobowiązanie organu państwowego do wydania decyzji po dopełnieniu przez zainteresowanego odpowiednich formalności. Jest to jednocześnie nazwa
dokumentu zawierającego dane przyrzeczenie.
żródło: http://pl.wikipedia.org
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Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Na wypadek powodzi

Priorytety w działaniach władz
samorządowych

Bezpieczeństwo
w gminie
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego to jedno z najważniejszych zadań własnych gminy, na które władze samorządowe kładą szczególny nacisk. W celu jego realizacji na terenie gminy
Bogatynia prowadzone są liczne działania mające na celu koordynację gwarantującą bezpieczeństwo mieszkańcom.
W tym celu zostało powołane do życia Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego, jako służba, do której zadań należy między innymi: monitorowanie występujących klęsk
żywiołowych i prognozowanie
rozwoju sytuacji, realizowanie
procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej oraz prowadzenie polityki informacyjnej związanej
ze stanem klęski żywiołowej,
opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego, planowanie wsparcia
organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej, przygotowywanie warunków umożliwiających koordynowanie pomocy humanitarnej.

informować ludność o zagrożeniach. W mieście znajdują się 3
syreny oraz 4 na terenach wiejskich. Siedziba Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego posiada niezależne zasilanie
w energię elektryczną oraz łącze
internetowe, co pozwala w sposób niezakłócony koordynować
akcję i prowadzić bieżący monitoring. Z kolei przenośne komputery, wyposażone w odpowiednie aplikacje pozwalają na
sprawne działanie i przewidywanie sytuacji nawet poza siedzibą centrum. Innym, równie
ważnym, środkiem przekazu
informacji jest usługa sms- info, dostępna bezpłatnie dla każdego mieszkańca, a dzięki której już ponad 3,5 tys. osób otrzymuje aktualne komunikaty.

Dzięki najnowszym rozwiązaniom sprzętowym, w jakie wyposażone jest Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego prowadzone są skoordynowane
działania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Do najnowszych rozwiązań należy system
syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta i gminy, za pośrednictwem których
można bezpośrednio z centrum

Od roku na terenie gminy Bogatynia w eterze nadaje lokalna rozgłośnia ArtRadio, która w sytuacjach zagrożenia jest
niezastąpionym środkiem przekazu informacji dla mieszkańców, o czym mogliśmy przekonać się choćby podczas ostatniego zagrożenia z 29 lutego br.
To właśnie na falach 104,8 fm
wszyscy możemy na bieżąco śledzić sytuację i komunikaty do-

Fot. UMiG Bogatynia

Magazyn obrony cywilnej i przeciwpożarowej.

Fot. UMiG Bogatynia

Jedna z narad
w Gminnym
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego.

Osoby poszkodowane,
pozostające w swych zalanych
domostwach posługują się
następującymi sygnałami
w celu otrzymania pomocy:

kolor biały oznacza, że

wzywamy pomocy, by w sposób
szybki i bezpieczny opuścić
zagrożone miejsce

• Radio na baterię nastawione na
stację lokalną 104.8 FM
• Opaski odblaskowe dla dzieci.
• Koc lub śpiwór.
• Telefon komórkowy (pamiętaj,
aby go nie używać do niepotrzebnych rozmów).
• Zarejestruj swój nr telefonu
komórkowego w usłudze SMS
Info wysyłając SMS o treści
„TAK” na numer +48 661 000 008

kolor czerwony

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia poleca

bezpłatny serwis informacyjny

jest sygnałem wzywania pomocy
medycznej

SMS Info Bogatynia

kolor niebieski

sygnalizuje potrzebę otrzymania
żywności i wody
Jako sygnału można użyć: ﬂagi
w stosownym kolorze, ręcznika,
prześcieradła, poszewki czy większego kawałka materiału. Dobrze jest
umocować materiał do jakiejś tyczki.

Przygotuj się
Miej zawsze w domu:
• Latarkę z zapasową baterią.
(Pamiętaj, aby nie używać otwartego ognia i lamp naftowych).
• Zapas czystej wody do picia.
• Apteczkę z niezbędnymi lekami.
• Ciepłe ubranie (jeśli to możliwe
odporne na przemakanie).

Co to takiego?
SMS
„TAK”
na numer
+48To 661
000 008
bardzo proste

SMS INFO Bogatynia to nowa, darmowa usługa
informacyjna skierowana do wszystkich chętnych,
świadczona przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni. Jej celem
jest dostarczanie aktualnych wiadomości oraz ważnych
komunikatów i ostrzeżeń dotyczących Bogatyni i okolic.

Informacyjny sms przychodzi bezpośrednio na telefon
komórkowy osoby, która uprzednio zarejestrowała swój
numer w systemie.
Aby się zarejestrować w usłudze SMS INFO Bogatytnia
należy wysłać wiadomość tekstową (sms) o treści: TAK
pod numer telefonu 661 000 008

W czasie zagrożenia powodziowego:
• Słuchaj lokalnej stacji radiowej
104,8 FM.
• Osobiste
To nic dokumenty
nie kosztuje* owiń w folię
zabezpieczającą
przed
zalaniem.
Usługa, przez cały okres trwania,
jest zupełnie
darmowa *jedyny wydatek to koszt smsa aktywującego według
• Rzeczy
cenne
przenieś
na
wyższe
stawki operatora osoby aktywującej usługę.
kondygnacje
iw
możliwości
więcej szczegółów
na miarę
www.bogatynia.pl
ukryj je przed nieproszonymi
gośćmi.
wytnij i zachowaj

tyczące zagrożonych miejsc.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oprócz monitoringu i informowania mieszkańców jest przygotowane do
bezpośredniego działania w razie wystąpienia wszelkich zdarzeń. W magazynie obrony cywilnej i przeciwpożarowym zabezpieczony jest sprzęt niezbędny do niesiania pomocy w różnych sytuacjach. Znajdują się
w nim między innymi niezbędne kombinezony, maski, agregaty, przenośne oświetlenie, motopompy czy rękaw przeciwpowodziowy. Jednym z najnowszych nabytków centrum jest
maszyna do napełniania worków z piaskiem, która niezwykle usprawnia działania przeciwpowodziowe. Sprzęt ten stanowi jedynie dodatkowe wyposażenie, ponieważ doskonale przygotowanymi do działań
są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ściśle współpracujące właśnie z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W gminie Bogatynia funkcjonują cztery takie jednostki
OSP: w Działoszynie, Kopaczowie, Porajowie i Sieniawce. Do
zadań OSP należy między innymi udział w akcjach przeprowa-

dzanych w czasie pożarów, wypadków, klęsk żywiołowych,
zagrożeń ekologicznych i wielu innych sytuacjach kryzysowych. Działające na naszym terenie jednostki są dobrze wyposażone. W ciągu ostatnich lat do
trzech OSP zakupiono nowe samochody bojowe, a w ubiegłym
roku OSP Sieniawka przystąpiło do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co stanowi duże wyróżnienie i potwierdzenie wysokiego poziomu wyszkolenia i zaplecza tej
jednostki. Kwestie bezpieczeństwa wiążą się również z dobrą
współpracą samorządu i Policji. W naszej gminie wygląda
to niemal wzorowo. Rokrocznie samorząd Bogatyni doposaża funkcjonariuszy tutejszego
komisariatu zakupując sprzęt
komputerowy, czy radiowozy.

sze straży miejskiej wspomagają działania policji. Do zadań
straży miejskiej należy również
monitoring miasta, znacznie
poprawiający bezpieczeństwo.
W trosce o sprawne reagowanie
i działania w sytuacjach kryzysowych GCZK zakupi opaski
odblaskowe dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy,
które posłużą jako system identyfikacji w stanie zagrożenia.
Bezpieczeństwo mieszkańców
oraz niski stopień przestępstw
jest niezwykle ważny, dlatego
samorząd Bogatyni realizuje
tak wiele zadań. Jest to często
zauważane i doceniane w kraju, a także na arenie międzynarodowej.

W działaniach dotyczących bezpieczeństwa niewątpliwie ważną rolę pełni straż
miejska. Zajmuje się ona przede
wszystkim prewencją, ale również bardzo często funkcjonariu-

w w w.bogat ynia.pl
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• Wyłącz prąd i gaz (zakręć butlę).
• Przygotuj się do ewakuacji,
zabierając rzeczy tylko niezbędne.
• Nie używaj w żadnym wypadku
wody ze studni ani tym bardziej
wody gruntowej.
• Zaopatrz się w żywność
niepodatną na warunki
zewnętrzne.
Nakaz ewakuacji potraktuj jako
decyzję bezdyskusyjną!
Po powodzi
• Pozostań w miejscu ewakuacyjnym do momentu decyzji władz
o możliwości powrotu.
• Dokonaj wstępnej oceny stanu
zabudowań. Pęknięcia, rysy,
odchylenia od pionu. Jeśli tylko
odniesiesz wrażenie, że budynek
stanowi zagrożenie nie wchodź do
niego.

ORLIK 2012
14 kwietnia 2012, godz. 12.00

12:00 - uroczyste przecięcie wstęgi
- poświęcenie kompleksu ORLIK 2012

Pamiętaj
Zachowaj rozsądek, nie poddawaj
się panice, zachowaj trzeźwość
umysłu, staraj się podejmować
decyzje niekolidujące z działaniami
ekip ratunkowych. Nie dyskutuj
z jej członkami.

- wystąpienia okolicznościowe
- program artystyczny przygotowany przez uczniów
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Działoszynie
- mecz towarzyski, zabawy i konkurencje sportowe
- zwiedzanie obiektu

Materiał przygotował zespół Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Bogatyni

- poczęstunek

Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Spotkanie podsumowujące

Tel. +48 75 77 25 200
Tel. +48 75 77 25 201
Tel. +48 75 77 25 202
Tel. +48 75 77 25 203
fax +48 75 77 25 209

Finał Ligi Kręgli

e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@bogatynia.pl

W środę 21 marca na boisku Orlik w Zatoniu, wraz z rozpoczęciem wiosny ruszyła Liga Piłki Nożnej. Na boisku o sztucznej nawierzchni, występują drużyny w 12 osobowych składzie (w tym 5 zawodników rezerwowych), gra natomiast odbywa się w czasie 40 minut (2x20 minut).
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serdecznie zaprasza do Działoszyna
na uroczyste otwarcie i poświęcenie
kompleksu boisk

• Zgłoś natychmiast powstałe szkody
do ﬁrmy ubezpieczeniowej.
• Nim przystąpisz do sprzątania
domu, mieszkania, posesji zrób
zdjęcia dokumentujące poziom
strat.
• Bezdyskusyjnie pozbądź się
żywności, która w jakikolwiek
sposób miała kontakt z wodą.
Przed zamieszkaniem postaraj
się jak najszybciej o dezynfekcję
i wysuszenie pomieszczeń.

Liga Piłki Nożnej
Rozgrywki są prowadzone na
podstawie
obowiązujących
przepisów gry w piłkę nożną z zastrzeżeniem zmian wymienionych w obowiązującym
regulaminie. Do udziału w lidze zgłosiło się sześć amatorskich drużyn, które w przeciągu 5 kolejek rozegrają 15 spotkań systemem „każdy z każdym”. Inauguracyjne spotkanie
rozpoczęło się o godz. 17:30.
Jako pierwsze wystąpiły zespoły Drużya X kontra Chiń-

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BOGATYNIA

ska, mecz zakończył się wynikiem 4:2. Kolejni na trawę weszli Moto Cross oraz Red Devils, po upływie czasu 40 minut
i gwizdku sędziego odnotowano wynik remisowy 2:2. Ostatnie spotkanie wiosennej kolejki
przebiegło pomiędzy drużynami Madmen vs. FC Mieszanka,
zakończone wysokobramkowym wynikiem 4:5.
Strzelcy bramek:
• Drużyna X- Marek Gorczy-

16 marca 2012 na kręgielni Zespołu Szkół z OI w Bogatyni odbył się
finałowy turniej Ligi Kręgli – edycja 2011. W siódmym podsumowującym całą ligę turnieju wzięło udział 11 Pań i 7 Panów.
Każdy z uczestników wykonał
po dwie kolejki rzutów, po zsumowaniu punktów najlepsza
była Anetta Kempska (299pkt.),
na 2 miejscu uklasyfikowała się Anna Górska (234 pkt.),
a na 3 miejscu Stanisława Wąsicka (218 pkt.). Wśród Panów
najlepszy był Bogusław Piwnicki (273 pkt.), 2 miejsce zajął Edward Cichosz (263 pkt.),
a 3 miejsce Andrzej Kruk (251
pkt.).

ca 2 bramki, Marek Bogdau,
Marcin Piotrowski
• Chińska – Krzysztof Fajfrowski, Sebastian Nagajek
• Moto Cross – Piotr Szulc,
Rafał Fajfrowski
• Red Devils – Piotr Porębski,
Łukasz Krakowski
• Madmen – Emilian Górowski, Zdzisław Sutryk, Mateusz Oszust 2 bramki
• FC Mieszanka- Arkadiusz
Jasiński 2 bramki, Piotr Achciński 2 bramki, Wiesław
Paszkiewicz
Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 11 kwietnia
2012 r. Zapraszmy.

W całym cyklu rozgrywek, po
zliczeniu 6 najlepszych wyników z turniejów i odjęciu jednego z najsłabszym wynikiem
przy podziale na 2 kategorie
Pań i Panów 1 miejsce zajęła Anetta Kempska zdobywając łącznie 1557 pkt i Sławomir
Nędziak z rezultatem 1780 pkt.,

w w w.bogat ynia.pl

na 2 miejscu uklasyfikowali się
Małgorzata Król (1402 pkt.)
i Edward Cichosz (1635 pkt.), 3
miejsce zajęli Irena Kucharska
(1373 pkt.) i Bogusław Piwnicki (1546 pkt.)
Ze względu na dużą ilość
uczestników (34 osoby) i długi czas trwania ligi, która rozpoczęła się w marcu 2011, a zakończyła w marcu 2012 przyznano również nagrody pocieszenia za miejsca IV-VI. Nagrodzeni to: Stanisława Wąsicka
(1342 pkt.), Jolanta Kruk (1315
pkt.), Teresa Majewska (1244
pkt.), Andrzej Kruk (1528 pkt.),
Jan Pietruszko (1504 pkt.),
Adam Kucharski (1385 pkt.).
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w następnej edycji.

Fot. OSiR Bogatynia

W czasie powodzi

Dzieciom przypnij oznaczenia
identyfikacyjne. Może to być
opaska lub nawet zwykła kartka
z adresem i telefonem kontaktowym do rodziny lub znajomych
(najlepiej kilka numerów kontaktowych, w tym do osób spoza
terenów zalewowych).

Fot. OSiR Bogatynia

• Osoby starsze i dzieci w miarę
możliwości odeślij w bezpieczne
miejsce, np. do rodziny lub
do przyjaciół poza terenem
powodzi. Przekaż dziecku opaskę
odblaskową oraz swój numer
telefonu.
• Pojazdy i maszyny rolnicze
przenieś w bezpieczne miejsce, np.
wzniesienie naturalne.
• Pamiętaj, aby usunąć z przewidywanego miejsca powodzi wszelkie substancje chemiczne, środki
toksyczne i owadobójcze.
• Zwierzęta gospodarskie i domowe
przenieś w bezpieczne miejsce.
Pamiętaj, aby ze względów
bezpieczeństwa nie pozostawały
na uwięzi.

Bogatyński Ośrodek Kultury

Konkursy Recytatorskie
Jury po wnikliwej analizie prezentacji postanowiło przyznać
kolejne miejsca i wyróżnienia
w poszczególnych kategoriach:
Recytacja: I miejsce – Hanna
Urban, II miejsce – Katarzyna
Wyszyńska, III miejsce Joanna
Szubert, Noemi Dymarska
Poezja śpiewana: I miejsce –
Roksana Juszkiewicz, II miejsce – Emilia Nowiczuk, III
miejsce – Krystian Porabik.

ry odbędą się eliminacje miejsko-gminne 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Konkurs adresowany jest do
młodzieży szkół średnich, jak
również wykonawców indywidualnych, studentów, pedagogów oraz wszystkich dorosłych,
którzy chcieliby zaprezentować

swoje zdolności i umiejętności. W konkursie oceniane będą cztery kategorie: turniej recytatorski, turniej poezji śpiewanej, turniej wywiedzione ze
słowa oraz turniej jednego aktora. Laureaci wezmą udział
w Eliminacjach Rejonowych,
które odbędą się 14 kwietnia
2012 roku o godz. 10.30 w Jeleniej Górze w sali widowiskowej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Zapraszamy!

Fot. Krzysztof Kasprzyk

W czwartek 8 marca 2012 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbyły się miejsko-gminne eliminacje do
57 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Kolejna możliwość zaprezentowania się podczas konkursu recytatorskiego już w czwartek
29 marca 2012 r. o godz. 10.00.
Wtedy też w sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultu-

„Dieta cud”
W piątek 16 marca 2012 r. o godz. 19.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl w znakomitej obsadzie
pt.: „Dieta cud”.

Uczestnicy eliminacji
57 Dolnośląskiego
Konkursu
Recytatorskiego

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom
i ich opiekunom. Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych
etapach konkursu.

Komedia odchudzająca

Spektakl, to zabawna opowieść
o dwóch ostatnich dniach na
planie reality show w domu
Slim Brothera. Trzy finalistki walczyły o wielką wygraną,
która oprócz pokaźnej kwoty
miała przynieść zwyciężczyni
sławę, status gwiazdy i dostatnie życie. Byliśmy świadkami
heroicznej walki każdej z nich
o stratę choćby kilku gramów.
Jednak w pewnym momencie
nieprzewidywalne zdarzenie
zmusiło trzy zwaśnione strony do solidarnej walki o szczęśliwy finał. W rolach głównych
wystąpiły Adrianna Biedrzyńska, Ewa Kuklińska, Grażyna
Barszczewska oraz Mimi Kokoski.

Jak powiedziała wychodząca
z sali widowiskowej pani Teresa: „To było kolejne wspaniałe spotkanie z teatrem w Bogatyni”. Zachwycona publiczność
w uznaniu za wspaniały i profesjonalny kunszt aktorski nagrodziła artystów owacjami
i oklaskami. Spektakl obejrzało ponad 500 osób!
Bogatyński Ośrodek Kultury,
to wyjątkowe miejsce przepełnione aromatem sztuki, zapachem muzyki, smakami urokliwych i niezapomnianych
spotkań z niecodziennymi osobowościami. Już dziś zapraszamy na kolejne sztuki, przedstawienia i koncerty przygotowane specjalnie dla Państwa.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Rozśpiewany, wesoły i kolorowy X Festiwal
Piosenki Dziecięcej

Dzień Kobiet w BOK

Kobieta jak wiosna
W czwartek 8 marca 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się wyjątkowy koncert z okazji
Dnia Kobiet zatytułowany „Kobieta jak wiosna”. Gwiazdą koncertu
był Mariusz Kiljan z zespołem.

We wtorek 13 marca 2012 r. o godzinie 16.00 w sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się X Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wielkie Maluchów Śpiewanie”. Na scenie obejrzeliśmy małych artystów z Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych z terenu
Miasta i Gminy Bogatynia.

Mariusz Kiljan

wtarzalnego Dnia, w którym
piękno, uśmiech, delikatność
i zmysłowość obchodzą swoje wielkie święto. Bo z kobietą
piękny jest świat …
Wchodzące do sali widowiskowej Panie, ze słodkim upominkiem oraz najserdeczniejszymi
życzeniami witał zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia pan Jerzy Stachyra.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Czwartek 8 marca w Bogatyńskim Ośrodku Kultury był
dniem, w którym wszystkie
Panie mogły poczuć wiosenne promienie słońca i przenieść
się w świat radości i uśmiechu.
Ten wspaniały wieczór był spotkaniem z artystą, który opowiadał o pięknie, jakie wnoszą kobiety w otaczający nas
świat. Koncert był doskonałym zwieńczeniem tego niepo-

Wielkie Maluchów
Śpiewanie
Składamy serdeczne podziękowania wychowawcom i opiekunom za przygotowanie dzieci
do występów. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali upominkami i okolicznościowymi
dyplomami. Licznie zgromadzeni goście przybyli wesprzeć
małych piosenkarzy w debiucie scenicznym. Maluchy wykazały się niezwykłą odwagą
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i śmiałością w swoich prezentacjach. Usłyszeliśmy piosenki nawiązujące do pięknej, wiosennej pory roku. Prezentacje
utworów z dziecięcego repertuaru wzruszyły licznie zgromadzoną publiczność, obudziły wspomnienia i wywołały
uśmiech na twarzach widzów.
Gratulujemy!
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rocznica
Biblioteki

Wielkimi krokami zbliża się Światowy Dzień Książki i Dzień Bibliotekarza. W tym roku nasza placówka obchodzi również jeszcze jedno,
najważniejsze święto: 65 rocznicę utworzenia Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Bogatyni. W związku z tym serdecznie zapraszamy na różnorodne imprezy zorganizowane z myślą o mieszkańcach
naszej gminy.

25 kwietnia (środa) – w tym
dniu nasze działania skupią się
przede wszystkim na najmłodszych czytelnikach. Iluzjonista otworzy przed nimi wrota świata magii. W holu obok
szatni dostępna też będzie pokonkursowa wystawa prac
uczniów „Biblioteka – to lubię
i namaluję”.

Z książką w plecaku
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy i Sekcja Turystyki
Rekreacyjnej „BOG-TUR” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni zaprasza wszystkich rowerzystów na
rajd rodzinny
Dnia 12.05.2012 (sobota)
wyjazd spod Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni o godz.
845, powrót około godz. 1800
Trasa: Bogatynia – Świeradów; Świeradów – Bogatynia

Fot. Biblioteka Publiczna Bogatynia

Długość trasy: 2 x 30 km.

27 kwietnia (piątek) – będzie
dniem otwartym w bibliotece.
Przyjdźcie zobaczyć, jak wygląda nasza praca „od kuchni”.
O godzinie 17 ogłosimy zwycięzcę radiowego „Konkursu
Literkowego”, który w nagrodę zostanie „jednodniowym”
dyrektorem biblioteki. Do jego obowiązków będzie należało oficjalne otwarcie festynu
rodzinnego w Parku im. C. A.
Preibischa. W czasie trwania
imprezy będzie można obejrzeć wystawy okolicznościowe w holu biblioteki. Na przybyłych, małych i dużych, czekać będzie jeszcze wiele innych
atrakcji. O godzinie 20 zapraszamy do „Biblioteki po godzinach” na film. Tym samym
rozpoczynamy cykl seansów
filmowych, które odbywać się
będą w tym roku w Czytelni
dla Dorosłych.
8 maja (wtorek) – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wychodzimy z murów biblioteki.

14

Wycieczka rowerowa

Wszystkich chętnych prosimy, aby zabrali ze sobą:
• sprawny rower;
• paszport lub dowód osobisty;
• dobry humor;
• aby zapewnić bezpieczeństwo, młodych uczestników do lat 18 obowiązują kaski rowerowe.
Każdy uczestnik odpowiada indywidualnie za bezpieczne zachowanie w ruchu drogowym. (Ubezpieczenie we własnym zakresie).

Fot. Biblioteka Publiczna Bogatynia

Fot. Biblioteka Publiczna Bogatynia

23 kwietnia (poniedziałek) –
od tego dnia słuchajcie porannych audycji w Artradiu. Rozpocznie się wtedy „Konkurs Literkowy” – jeden z wielu jubileuszowych. Od godz. 10 wszystkich bibliofilów zapraszamy
na kiermasz „Książka za Złotówkę”. Impreza w zeszłym roku cieszyła się ogromną popularnością. Mamy nadzieję, że
w tym roku powtórzy swój sukces.

O godzinie 17 ogłosimy wyniki konkursu fotograficznego „Przyłapani na… czytaniu”.
Otwarta zostanie też wystawa
złożona z prac konkursowych.
Uroczystość uświetni występ
duetu gitarowego „Klimatronik”. Tego dnia wszystkich odwiedzających bibliotekę czekają jeszcze inne miłe niespodzianki. Jeśli chcecie się przekonać jakie, przyjdźcie do nas.

Fot. Biblioteka Publiczna Bogatynia

65

Fot. Biblioteka Publiczna Bogatynia

Bawmy się i świętujmy razem

Urządzamy Wielkie Czytanie.
Weź swoją ukochaną książkę
i przyjdź do Parku im. C. A.
Preibischa o 12 - W samo południe!
12 maja (sobota) - tego dnia
przy współpracy z Sekcją Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur” przy Ośrodku Sportu
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i Rekreacji zorganizujemy dla
Was Rowerowy Rajd Rodzinny „Z książką w plecaku”. Chęć
wzięcia udziału w rajdzie należy zgłosić w siedzibie biblioteki
(Wypożyczalnia).
Zapraszamy! Bawmy się i świętujmy razem!

Tax Free, to zespół z Dolnego Śląska, którego członkowie pochodzą
m.in z Wrocławia, Zgorzelca i … Bogatyni. W niedzielę 11 marca br.
na antenie Polsatu wyemitowano drugi odcinek programu „Must be
the music. Tylko muzyka”. Zespół Tax Free zaprezentował swój utwór
„Rozmowa bez nikogo”. Swoim wykonaniem muzycy zachwycili
wszystkich jurorów i otrzymali 4 głosy na „tak” – dzięki temu wezmą
udział w dalszej części programu. Dodamy tylko, że dwóch członków zespołu pochodzi z Bogatyni - Ryszard oraz Sławomir Kosiorek.

Cała Bogatynia trzymała kciuki za udany występ Tax Free.
Na kilka dni przed emisją programu na stronach internetowych lokalnych portali mogliśmy odnaleźć wiele informacji
o zespole oraz jego muzykach.
Wszyscy byli dumni z ich występu i obecności w programie,
a jury bez cienia wątpliwości

szą radość widać było w telewizji podczas programu. Ważne dla nas było to, że autorytety
muzyczne w Polsce wypowiedziały się na temat naszej twórczości. Usłyszeliśmy, że nasza
muzyka jest dobrze zaaranżowana i bije z niej mądrość. Naszą radością i sukcesem jest to,
że przeszliśmy dalej z taką opinią. Co będzie dalej? Nie wiemy. Decyzja należeć będzie do
jurorów i widzów.
Wszyscy szukają Tax Free w internecie, na facebooku, na
youtube…

Rozmowa ze Sławomirem Kosiorkiem

Fot. Aleksander Pitura

Jak mówią sami o sobie: Gramy Tax Free - bez obciążeń, bez
granic, bez kompleksów - profesjonalnie i z dużą dozą melodii, nie bez rytmu i bardzo harmonijnie…

Tax Free

oceniło ich występ dając „4 razy tak”.
Przypomnijmy – w skład zespołu wchodzą: Ryszard Kosiorek (Bogatynia), Sławomir Kosiorek (Zgorzelec, rodem z Bogatyni), Waldemar Pasternak
(Wrocław), Krzysztof Żesławski (Wrocław), Konrad Skowroński (Warszawa), Grzegorz
Sulikowski (Kluczbork).
O rozmowę poprosiliśmy Sławomira Kosiorka – managera
Tax Free.
Tax Free przeszło do dalszego
etapu w programie „Must be the
music”, proszę powiedzieć co dalej…
Tax Free przeszło dalej, bardzo
się z tego powodu cieszymy.
Może jednak zanim opowiem,
co będzie dalej, wspomnę o początkach tej całej zabawy. Najpierw odbył się precasting
w wielu miastach w Polsce,
m.in. w Gdańsku, Gdyni, Lublinie czy we Wrocławiu. My
zagraliśmy 10 grudnia w Lublinie. Na wszystkie precastingi zgłosiło się 18 tys. wykonawców i zespołów, z nich wyłoniono 160 zespołów. Mieliśmy
przyjemność znaleźć się w tej
grupie. Był to dla nas wielki
sukces. Przeszliśmy dalej. Na-

Po programie oglądalność
klipów na youtube znacząco wzrosła. Często wejścia poparte są również pozytywnymi komentarzami. Jest to dla
nas bardzo budujące, sprawia,
że chce nam się grać i wiem, że
idziemy w dobrym kierunku.
Jest to wektor, który sprawia,
że droga, którą idziemy jest dobra. Kolejna liczba, która nas
bardzo satysfakcjonuje. Gdyby
nie było pozytywnego, odzewu
oznaczałoby to, że musimy zająć się czymś innym.
W takim razie ile wejść na klip
„Rozmowa bez nikogo” odnotowaliście?
W tej chwili jest to ponad 125
tys. wejść. Sprawdzamy statystki i wynika z nich również
to, że wspierają nas nie tylko
mieszkańcy Bogatyni i Zgorzelca. Jest to dla nas budujące
i sprawia, że chce nam się grać
i komponować. Wiem, że idziemy w dobrym kierunku, a co
najważniejsze - po tych statystykach - rośnie zainteresowanie naszym zespołem w branży muzycznej, wśród tzw. czołówki producentów i wytwórni
muzycznych w naszym kraju.
Na dziś nie mogę więcej o tym
mówić ☺.

Widać, że bardzo mocno wszyscy członkowie zespołu starają się promować regiony, z których pochodzą: Bogatynia,
Zgorzelec, Wrocław. Mocno
podkreślacie również to, że jesteście z Bogatyni.
Tak, stąd się wywodzimy, tu
urodziłem się ja i mój brat. To
tu powstał bardzo ważny dla
nas zespół Kramer, zespół, który funkcjonuje już długi czas,
a ostatnie jego lata to bardzo
dobry rozwój muzyczno-biznesowy. Muszę tu wspomnieć
o jeszcze jednej bardzo ważnej osobie, z którą od początku prowadzimy twórczy okres
Zespołu Kramer, a obecnie
Tax Free - to Krzysztof Żesławski - to osobna, długa historia
z czasów Akademii Muzycznej we Wrocławiu – niektórzy
z naszych znajomych, nazywają Krzyśka trzecim bratem...☺
powiem tylko, że to właśnie
on w większości pisze te świetne piosenki, Krzysiek pilnuje również spraw muzycznych
w zespole – to świetny muzyk
i kompozytor. Dzięki temu zespołowi, a nawet agencji muzycznej, mogliśmy zdecydować
się na wyprodukowanie grupy Tax Free. Kosztowało nas to
wiele przedsięwzięć i inwestycji. Cała logistyka inwestycyjna

Często wspieracie również lokalne inicjatywny, które dzieją się
tu na miejscu – w Bogatyni…
To prawda, od zawsze utożsamiałem się z Bogatynią. Stąd
bardzo chętnie angażujemy się
w różne inicjatywy. Wszystkie
sprawy muzyczne narodziły się
właśnie tu. To właśnie w Bogatyni powstał pomysł stworzenia zespołu, pierwszy program
telewizyjny, udział w „Kawie
czy herbacie?”, pierwszy koncert podczas Karbonaliów. Stąd
poszła iskra i inicjatywa utworzenia zespołu. Wraz z moim
bratem Ryśkiem dążyliśmy to
tego, aby dać coś od siebie dla
miasta, dla naszych znajomych
i przyjaciół.
Co chciałby Pan przekazać czytelnikom naszego Biuletynu?

Sławomir Kosiorek - manager
Zespołu Tax Free.

Chciałem bardzo serdecznie
podziękować
mieszkańcom
Bogatyni za wszystkie komentarze i e-maile, było tego naprawdę bardzo dużo. Czujemy
ogromne wsparcie z tego regionu. Jest tu wielu wspaniałych
ludzi i dla nich będziemy grać
i promować ten rejon.
Chciałem jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Porajowie, wszystkich uczniów oraz
całe grono pedagogiczne.
Zapraszam również na stronę
internetową www.taxfree.fm
oraz na nasz facebook-owy fanpage.

Występ Zespołu Tax Free podczas
Karbonaliów w 2009 r.

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. Aleksander Pitura

Dlatego też chciałem bardzo
podziękować wszystkim muzykom, którzy pracowali i pracują w Zespole Kramer, bo bez
nich nie byłoby sukcesu Tax
Free.

Fot. Aleksander Pitura

w muzyków sesyjnych, samochody, studia, nagrania, teksty. Mimo, iż większość muzyki piszemy sami, było to spore
przedsięwzięcie, które sfinansowaliśmy z środków własnych.

w w w.bogat ynia.pl
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oznakowania w sposób trwały,
umożliwiający ich identyfikację.

Corel Corporation

Elektroniczne
znakowanie
zwierząt gmina realizuje od
sześciu lat, stanowi ono ważny punkt nowego programu.
Psy czipowane w naszej gminie
wpisywane są do bazy danych
INDEXEL, dzięki czemu, jeśli
zgubią się lub zostaną skradzione i wywiezione za granicę, po
znalezieniu będzie można je łatwo zidentyfikować i zawiadomić właściciela.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zwierzęta

w naszej gminie
„Zwierzę, jako istota żyjąca,
zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt).
Projekt uchwały pn.: „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt z terenu
Gminy Bogatynia” poddany zostanie pod obrady Rady Miasta
i Gminy Bogatynia. Zakłada on
m.in. zabezpieczenie w budżecie gminy na dany rok środki
finansowe na zadania dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich
bezdomności.
Przygotowanie programu nakreśliła nowelizacja ustawy
o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia b.r. Zgodnie z nowelizacją do 31 marca każda z gmin musi przyjąć
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Oczywiście bohaterami większości
zapisów są koty i psy - najczęściej dotknięte bezdomnością.
Program zakłada również opiekę nad zwierzętami dzikożyjącymi.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Bogatynia
odnosi się do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich.
Większość działań określonych
w Programie dotyczy psów i ko-
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tów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa
w całym kraju, również w Bogatyni.
W Schronisku dla Zwierząt
w Dłużynie Górnej, z którym
gmina współpracuje od lat,
przebywa na co dzień ok. 190
psów i 20 kotów. W roku 2011
do schroniska trafiło ok. 90
psów z terenu naszej gminy.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego
głównymi przyczynami są:
• niekontrolowane rozmnażanie,
• porzucanie zwierząt przez
właścicieli,
• ucieczki zwierząt,
• łatwość pozyskiwania zwierząt,
• panujące mody na dane rasy
zwierząt,
• brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod
zapobiegania bezdomności,
ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Według raportu Najwyższej
Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia
23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje
się na wysokim poziomie i ma
tendencję wzrostową.
Elektroniczne znakowanie psów
jest jedną z form zapobiegania
bezdomności zwierząt. Zgodnie z Regulaminem utrzymania
porządku i czystości w gminie
zatwierdzonym uchwałą Rady
Gminy i Miasta Bogatynia Nr
XXXIV/301/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r., osoby utrzymujące psy oraz tchórzofretki, zobowiązane są do dokonania ich

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna
z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też:
1. Schronisko dla Zwierząt
w Dłużynie Górnej Gm.
Pieńsk czipuje wszystkie
trafiające tam zwierzęta –
w 2012 roku w ten sposób
oznakowano ok. 136 zwierząt;
2. Urząd Miasta i Gminy Bogatynia do 2010 roku finansował akcję czipowania psów
–zaczipowano łącznie ok. 2
tys. psów, których właściciele
zamieszkują na terenie miasta i gminy Bogatynia. Od
roku 2011 koszt elektronicznego znakowania zwierzęcia
pokrywa właściciel.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach
oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej
rozrodczości zwierząt. Program
zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji
i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów.
Koty wolno-żyjące, bytujące
głównie w piwnicach budynków
mieszkalnych, są elementem
ekosystemu miejskiego, a ich
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać
ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach
ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji
kotów wolno-żyjących, w tym
jej zdrowotności, Urząd Miasta i Gminy Bogatynia finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji
oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby społecznie
opiekujące się tymi zwierzętami
(karmicieli) poprzez zapewnienie karmy dla kotów.
Realizacja wszystkich zadań,
określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt
trafiających pod opiekę Schroniska dla Zwierząt w Dłużynie
Górnej. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta
i Gminy Bogatynia, za pośrednictwem Wydziału Ochrony
Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu. Realizatorami Programu są:

• Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia, za pośrednictwem
Wydziału Ochrony Środowiska i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu;
• Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce – Koło w Dłużynie Górnej prowadzącym Schronisko dla Zwierząt w Dłużynie Górnej;
• Straż Miejska w Bogatyni;
• Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich;
• Placówki Oświatowe.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe Programu to:
• Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez
sterylizację i kastrację zwierząt, w szczególności psów
i kotów oraz usypianie ślepych miotów zwierząt domowych, których właścicielami
są mieszkańcy Gminy;
• Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszej gminy;
• Sprawowanie opieki nad kotami wolno-żyjącymi, w tym
ich dokarmianie;
• Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
• Odławianie
bezdomnych
zwierząt;
• Zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
• Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad
zwierzętami poprzez promowanie prawidłowych postaw
i zachowań w stosunku do
zwierząt.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt,
w szczególności psów i kotów,
realizują:
• Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na
stan zdrowia i/lub wiek;
• Wydziały Ochrony Środowiska, poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno-żyjących (karmicielom) zaświadczeń na zabiegi sterylizacji
i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi gmina podpisała umowę;
• IOP dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie
z warunkami zawartej z nim
umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony
przez zakład leczniczy dla
zwierząt.
Sprawowanie opieki nad kotami
wolno-żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje:
• Wydziały Ochrony Środo-
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wiska i Zagospodarowania
Przestrzennego, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno-żyjących, którzy zarejestrowani są w Wydziale IOP oraz
wydawanie zaświadczeń na
zabiegi kastracji, sterylizacji i leczenia zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla
zwierząt.
• Podejmowanie
interwencji w sprawach zwierząt żyjących, przy udziale Straży
Miejskiej;
• Zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno-żyjącym z terenu
gminy Bogatynia w zakładach leczniczych z którymi
gmina zawarła umowę.
Podejmowanie
interwencji
w sprawach zwierząt padłych
w wyniku kolizji drogowych
przy udziale Przedsiębiorcy,
z którym gmina zawarła umowę na Zarządzanie PPZ i Zakładu pośredniego kat. 1 i firmy
utylizacyjnej.
Bezdomne zwierzęta padłe
lub poddane eutanazji z przyczyn humanitarnych zabezpiecza straż miejska. Następnie powiadamia osobę, która wykonuje usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami padłymi z terenu naszej
gminy w celu odebrania zwłok
i umieszczenia ich w Punkcie Czasowego Przetrzymywania Zwierząt. Następnie zwłoki
padłych zwierząt odbierane są
przez firmę utylizacyjną, z którą gmina zawarła umowę.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
realizują:
• Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania;
• Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, poprzez
promocję adopcji zwierząt
ze Schroniska; jak również
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in.
umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej.
Gmina w ramach programu we
współpracy ze Schroniskiem,
dzierżawcami lub zarządcami
obwodów łowieckich, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, prowadzi działania edukacyjno-informacyjne, m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, obowiązku znakowania zwierząt, a także świadomej i odpowiedzialnej
adopcji zwierząt ze schroniska.

Nie spalajmy odpadów
w piecach domowych

Wprawdzie sezon grzewczy się kończy, lecz w związku z wieloma
niepokojącymi zgłoszeniami, informujemy mieszkańców o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w domowych instalacjach
i urządzeniach centralnego ogrzewania oraz o ich szkodliwości dla
nas wszystkich.

Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się w temperaturach niskich, tj. w 200-500°C,
powodujące emisję zanieczyszczeń, szkodliwie wpływających na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi.
W trakcie spalania wydzielają
się dziesiątki substancji trujących, m.in.:
• pył (suchy) – odkładając się
w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka
i zwierząt zanieczyszczenia
roślin metalami ciężkimi,
• tlenek węgla (CO) – jest trujący dla ludzi i zwierząt.
Wiąże czerwone ciałka krwi,
utrudnia transport tlenu
w organizmie, oddziałuje na
centralny układ nerwowy,
• tlenki azotu jako NOx – są
przyczyną
podrażnienia
i uszkodzenia płuc, a odkładając się w glebie w postaci azotanów szkodliwie podwyższa ich zawartość w roślinach,

• dwutlenek siarki (SO2) –
u ludzi i zwierząt powoduje trudności w oddychaniu,
a u roślin zanik chlorofilu,
czego efektem jest zamieranie blaszek liściowych, jest
przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego,
co powoduje suche i mokre
opady kwaśnych deszczów,
• chlorowodór- tworzy z parą
kwas solny,
• cyjanowodór – tworzy z wodą kwas pruski.
Zwiększona szkodliwość niniejszych substancji wynika
dodatkowo z faktu, iż są one
emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli z kominów
naszych domów, w związku
z czym nie mogą być wyniesione na dużą odległość i rozproszone przez wiatr.
Szczególnie niebezpieczne są
tzw. dioksyny i furany – należące do najbardziej trujących
i rakotwórczych substancji na
świecie. Uszkadzają one wątrobę, płuca, nerki i zwiększają ryzyko powstawania nowotworów. Są podstępne. Ich działanie nie jest natychmiastowe,
mogą przez wiele lat kumulować się w naszej tkance tłuszczowej. Najbardziej narażone
na chorobotwórcze działanie

Dzieci
alkoholika
Czy dziecko wychowane w rodzinie z problemem alkoholowym będzie dźwigać przez długie lata dorosłego życia bagaż
cierpień i garb psychologicznych powikłań, zależy w dużej mierze od tego, jakie będą
działania trzeźwych członków
rodziny. Z ich pomocą syn czy
córka alkoholika może swoje bolesne doświadczenia wykorzystać w sposób konstruktywny, tak, by stać się silnym
i w pełni odpowiedzialnym za
swoje postępowanie. Janet G.
Woititz w swojej książce „Dorosłe dzieci alkoholików” po-

http://www.powiat-piaseczynski.info/

Spalaniu najczęściej poddawane są odpady typu: mieszane
materiały z opakowań, tworzywa sztuczne, plastik, folia, metal, puszki po napojach, butelki plastikowe po napojach, stare meble, a nawet opony.

daje kilka wskazówek, mogących pomóc w takim właśnie
wychowaniu dziecka. Oto niektóre z nich:
• Mów prawdę. Bądź uczciwy wobec swoich dzieci. Mają one bowiem trudności z rozpoznawaniem
prawdy. Doświadczają często rozczarowania z powodu niedotrzymania obietnicy przez pijącego rodzica.
Daj im prawo do wyrażania
uczuć. Gdy rozżalone dziecko powie „nienawidzę ojca”,
nie mów: „nie powinieneś
go nienawidzić, on jest chory”, gdyż w ten sposób obar-

furanów, dioksyn i metali ciężkich są dzieci, kobiety w ciąży i osoby o obniżonej odporności.
Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną
występowania alergii, chorób
krążenia, obniżają naszą odporność, mogą również generować choroby nowotworowe,
które coraz częściej występują u dzieci. Należy mieć świadomość, iż trucizny osiadają na
wszystkim, co nas otacza, również na owocach i warzywach
hodowanych w ogródkach.
Zgodnie z zapisami ustawy
o odpadach, która normalizuje postępowanie z odpadami, termiczne przekształcanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach
lub we współspalarniach odpadów. Zabrania się odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone
wymagania.

wielkogabarytowych
Zużyty sprzęt AGD, RTV, meble należy wystawić przy najbliższym dużym kontenerze lub pojemnikach na segregację. Wywóz
następuje jedynie w dni wymienione w harmonogramie.
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Data wywozu odpadów
wielkogabarytowych
z terenu miasta
z terenu gminy
Bogatynia
Bogatynia

kwiecień

06.04

20.04

13.04

maj

04.05

18.05

11.05

czerwiec

01.06

15.06

08.06

lipiec

06.07

20.07

13.07

sierpień

03.08

17.08

10.08

wrzesień

07.09

21.09

14.09

październik

05.10

19.10

12.10

listopad

02.11

16.11

09.11

grudzień

07.12

21.12

14.12

waniowe. Za nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów
w miejscach nieprzeznaczonych na ich utylizację, mieszkańcom grożą sankcje karne grzywna od 20 zł do 5 000 zł
lub areszt od 5 do 30 dni.

Dopuszcza się termiczne przekształcanie odpadów innych
niż niebezpieczne w domowych instalacjach, pod warunkiem, że należą one do kategorii odpadów z gospodarki leśnej, odpady z przetwórstwa
drewna oraz z produkcji płyt
i mebli – oczywiście bez domieszki lakierów czy farb (czyste odpady kory i korka, trociny, wióry, ścinki, drewno), papier, tektura, odpady opako-

Lekkomyślni właściciele budynków, ogrzewając mieszkania pozbywają się śmieci,
nie zważając niestety na skutki swojego postępowania. Spalanie śmieci w piecach domowych przynosi dużo szkody
dla naszego zdrowia i komfortu życia. Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płacimy własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych. Narażamy swój dom
na poważne niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że od jakości

czasz je poczuciem winy,
(jakie musi być podłe, skoro nienawidzi kogoś, kto jest
chory). Lepiej razem z dzieckiem przyjrzeć się bliżej temu uczuciu. „Wiem, o co ci
chodzi. Czasem wydaje mi
się, że ja też go nienawidzę,
ale tak naprawdę to nienawidzę tej choroby. Nienawidzę w niej tego, co sprawia,
że tata tak się zachowuje”tak rozmawiaj z dzieckiem
o swoich i jego uczuciach.
Emocje nieujawnione znajdą ujście jako problemy żołądkowe, depresja lub jeszcze inne objawy.
• Porzuć zaprzeczenie. Zaprzeczenie sprzyja alkoholizmowi i utrudnia walkę z nim. Jednak łatwiej jest
walczyć z czymś, o czym
wiemy niż z czymś nieznanym. Nie udawaj, że nie ma
problemu. Nie można zaprzeczyć rzeczywistości.
• Dostarczaj dzieciom wiedzy.
Powiedz im wszystko, co
wiesz o chorobie alkoholowej. Daj im literaturę, usiądź

z nimi, odpowiedz na wszelkie pytania, jakie tylko im
się nasuną. Może sama nie
znasz na nie odpowiedzi- nie
wstydź się tego powiedzieć.
• Nie ukrywaj przed dziećmi spustoszeń spowodowanych przez alkoholizm. Jeśli alkoholik niszczy rzeczy
w domu, najlepiej żeby zobaczył dowody tych zniszczeń.
Czasem, niestety, zdarza się,
że dzieci będą musiały to zobaczyć. Powiedz wtedy: „też
jest mi przykro, że musicie
to oglądać, ale tato musi widzieć, co się stało, inaczej nie
zapamięta’’. Gdy ochraniamy dzieci- w tym przypadku skazujemy je na słabość
i zagubienie. Wiedzą one, że
coś się stało, dlaczego więc
to zostawiać ich wyobraźni?
Wyobraźnia tylko pogorszy
obraz.
• Zachęcaj swoje dzieci, żeby chodziły na Al-Ateen i na
przeznaczane dla nich grupy terapeutyczne. Pomoże
to umocnić przekonanie, że
alkoholizm jest chorobą i że
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powietrza, którym oddychamy
zależy nasze zdrowie i życie.
Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym
żyjemy! Nie trujmy się sami!
Większa świadomość ekologiczna = zdrowsze społeczeństwo

http://elblag.wm.pl/

W trosce o zdrowie i środowisko

Harmonogram
wywozu odpadów

trzeba w ten sposób na niego
patrzeć. Jest to bardzo ważne dla budowania poczucia własnej wartości. Często
dzieci wysłuchują od pijanego rodzica okropne rzeczy,
wpajające w nie poczucie
winy. Nabierają przekonania, że gdyby nie ich niegodne zachowanie, tato by nie
pił. Taka postawa jest źródłem autodestrukcyjnych
zachowań przez długie lata.
Na Al- Ateen i grupach terapeutycznych dzieci uczą się
rozumieć, że nie są winne
zaistniałej sytuacji, uczą się
także mówić o swoich kłopotach i czuć się lepiej z samym sobą.
Opisane wyżej wskazówki nie
wyczerpują oczywiście całego
repertuaru pożądanych zachowań wobec dzieci trzeźwych
członków rodziny alkoholików.
Obejmują one boleśnie odczuwany obszar związany bezpośrednio z chorobą alkoholową
któregoś z rodziców.
Grzegorz Hryszkiewicz
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Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe.
W Niedzielę Palmową XV bogatyńska droga krzyżowa kończy
wędrówkę wiernych pod krzyżem misyjnym obok naszego
Kościoła.

I
KOŚCIÓŁ

Fot. UMiG Bogatynia

Proszę powiedzieć jak należy właściwie przygotować się do tych najważniejszych świąt – Świąt Zmartwychwstania Pańskiego?

Rozmowa z Wicedziekanem Dekanatu Bogatynia ks. Stanisławem
Ligajem – proboszczem parafii Św. M. M. Kolbe. Ksiądz Stanisław
pełni również funkcję Duszpasterza Energetyków Diecezji Legnickiej
oraz kapelana Energetyków Elektrowni Turów.
Czym obecnie żyje parafia M.M.
Kolbego?
Jesienią ubiegłego roku uruchomiliśmy stronę internetową
www.kolbe-bogatynia.pl – zamieściliśmy w niej, na początek,
galerię zdjęć prezentującą proces
budowy naszego kościoła, jak
również rubrykę z informacjami i ogłoszeniami dla parafian.
W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować panu Marcelowi Kasprzakowi, który pomógł
naszej parafii w uruchomieniu
strony, a także obecnie publikuje
na niej bieżące informacje.
Obecnie parafianie przez okres
Wielkiego Postu przygotowują się do najważniejszych świąt
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w życiu każdego katolika – świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Przygotowanie szło w kierunku
Rekolekcji Wielkopostnych, które rozpoczęły się w naszej parafii w II Niedzielę Wielkiego Postu, tj. 5 marca i trwały do 7 marca. Każdego dnia do południa
zorganizowane były konferencje i nauki dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
– rekolekcje prowadził ks. Marcin Saj – Polak, od 11 lat pracujący w Czechach, w Diecezji Litomierzyce.
Przygotowujemy razem z parafianami wystrój Grobu Pańskiego. Odprawiane są również
nabożeństwa wielkopostne –

Bezpośrednie przygotowanie do
Świąt Wielkanocnych to zaangażowanie w liturgię Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek to
wspomnienie ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Wielki Piątek, czyli dzień
męki i śmierci Pana Jezusa. Ważne są również te piękne zwyczaje, np. w Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów. Muszę również
zaznaczyć, że działający w naszej parafii Zespół Caritas będzie
zbierał przy okazji poświęcenia
pokarmów żywność, która następnie trafi do potrzebujących
rodzin z naszej parafii. Przygotowane będą kosze i kartony –
to u nas wieloletnia tradycja. Jest
to prawdziwy wymiar miłości
chrześcijańskiej – pomoc bliźniemu. Radujemy się z tego, że
są osoby, które dzielą się tym, co
mają z innymi.
Zachęcam szczególnie do
uczestnictwa w przepięknej Liturgii Słowa – Wielka Sobota to
Wigilia Paschalna Zmartwychwstania Pana Jezusa – sprawowana jest po zmierzchu i rozpoczyna się od obrzędu poświęcenia ognia, Paschału. Jest to także
przepiękna liturgia słowa, w której odnajdujemy wiele elementów
obecności Pana Boga w historii
zbawienia. Podczas sprawowania Liturgii dokonuje się poświęcenia wody oraz następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
z radosnym Alleluja.
W Parafii Św. Maksymiliana Mari
Kolbego znajduje się również Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej...
Tak. Prowadzimy w niej nabożeństwa dla mieszkańców Mar-

kocic – szczególnie mamy na
uwadze osoby starsze i schorowane z tamtego rejonu. Parafia
jest rozległa i liczy 5000 tysięcy
mieszkańców. W trakcie Triduum Paschalnego również w kaplicy odprawiona będzie Wielkoczwartkowa Eucharystia oraz
Wielkopiątkowe Nabożeństwo
Męki Pańskiej.
Jak w tym roku będzie wyglądał
przygotowywany właśnie Grób
Pański?
Nawiążemy w symbolice do serca – „I love kościół” [uśmiech]
czyli „kocham kościół” – wspólnotę, w której jest moje miejsce
od sakramentu chrztu świętego.
Mogę uchylić rąbka tajemnicy –
na tle krzyża będzie serce z napisem „Bądźmy świadkami miłości”. Symbol serca w naszym Kościele jest obecny już od Adwentu. Natomiast w Grobie Pańskim
znajdować się będzie duża figura
Chrystusa. Oczywiście również
kwiaty zdobić będą Grób Pański,
są to m.in. – hortensje, kalie.
Jakie jeszcze inicjatywy organizowane są w parafii?
Jednymi z wielu ważnych wydarzeń w kalendarzu parafii są coroczne, sierpniowe pielgrzymki
na Jasną Górę, a także festyn parafialny, podczas którego zbieramy fundusze na budowę naszego
kościoła. Postępy prac są widoczne, ale czeka nas jeszcze długa
droga. Jednym z ostatnio wykonanych zadań budowa granitowego ołtarza oraz wyposażenie
wnętrza świątyni.
Jest również wiele wydarzeń
i działań prowadzonych podczas Adwentu i Wielkiego Postu. Trzeba dodać również, że
w parafii współpracuje ze mną
ks. Piotr Sikorski – ksiądz Piotr
jest także nauczycielem katechezy w Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Bogatyni.
Czy chciałby ksiądz przekazać coś
naszym Czytelnikom?
Tak, owszem. Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,

w w w.bogat ynia.pl

Proboszcz Parafii Św. M.M. Kolbe ks. Stanisław Ligaj

Fot. UMiG Bogatynia

Rozmowa z wicedziekanem
ks. Stanisławem Ligajem

jako Proboszcz oraz mieszkaniec
Bogatyni, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, które kieruję przede wszystkim do parafian. Życzę obfitego przeżywania Świąt Wielkiej Nocy, radości ze Zmartwychwstania, wielu łask bożych, zdrowia, Bożego
Błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego. Chciałbym również skierować najserdeczniejsze życzenia do Pana Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Pana Patryka Stefaniaka oraz wszystkich
radnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. Z życzeniami pragnę dotrzeć
również do chorych, cierpiących
– tych, którzy są w różnych potrzebach – aby mieli zapewnienie, że będziemy kierować w ich
intencjach dar modlitwy. Niech
Pan Bóg błogosławi naszej gminie, miastu i wszystkim parafiom. Do życzeń pragnę dołączyć
słowa podziękowania – kieruję je
do tych, którzy przez modlitwę,
ofiarę, pomoc, życzliwość wspierają nas w dziele budowy kościoła. Zwracam się więc ze szczególnym podziękowaniem do parafian. Słowa podziękowania kieruję również do osób życzliwych
z miasta i okolic Bogatyni – dziękuję również wszystkim tym,
którzy wspierają nas radą oraz
działaniem w radzie budowy kościoła. Bóg zapłać.

Energia mieszkańców
Marta Justyńska i Artur Wieczorek z bogatyńskiego ArtRadia

Marta: 4 lata temu Artur zaproponował mi stałą współpracę,
bo usłyszał, jak opowiadałam
kiedyś o jakiejś książce czy filmie. Wiedział, że miałam za sobą małą przygodę z dziennikarstwem i już chyba wtedy czuł, że
poradzę sobie i z mikrofonem.
Tak się zaczęło.
Spędzacie ze sobą dużo czasu.
Słychać, że znacie się nie od dziśważna jest przyjaźń w zawodowych relacjach?
Artur: Oczywiście, że tak. Są też
momenty, kiedy nie możemy
na siebie patrzeć, ale to wynika
z faktu, że naprawdę bardzo dużo czasu wspólnie poświęcamy
radiu i to nie tylko na antenie.
Zdarza się często też tak, że kiedy mamy „wolne od siebie” nie
możemy się powstrzymać choćby od jednego telefonu, dotyczącego - rzecz jasna radia.
Marta: Puentującprzyjaźń kwitnie ☺.

radiowa

Artur: Jak zawsze ostrożna ☺.
Marta: ☺ [śmiech...]
Kto był autorem waszego duetu?
Marta: Artur!
Artur: Marta! Ale zupełnie poważnie, w momencie, kiedy dostaliśmy pozwolenie na granie
w eterze, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy skondensować nasze pomysły w jedną
całość, a osobno nie dalibyśmy

Marta: Tym bardziej nam miło,
że ten niezamierzony do końca plan udał nam się w 100%,
a słuchacze niewątpliwie nas
w tym przekonaniu utrzymują,
choćby wpisami czy wiadomościami o treści: „fajnie Was się
słucha”, czy „ale Wam tam wesoło”.
Radio radiem, ale macie też życie
prywatne- jak to godzicie?
Artur: To bardzo trudne pytanie.
W studiu ArtRadia spędzam 1516 godzin dziennie, więc gdzie
tu mowa o życiu prywatnym?
Weekendy na scenie, wolne dni
na bieganiu z papierami, wyjazdy służbowe- to wszystko ładnie
się „zaplata”. Ale człowiek może wiele i gdzieś w tym jednak to
życie prywatne jest.
Marta: U mnie prawie tak samo☺. Do tego jeszcze obowiązki domowe, ale na szczęście
mam wyrozumiałych domowników. Można logistycznie to
poukładać.
Jak udaje się Państwu pozyskać
do radia tylu interesujących prowadzących audycje autorskie?
Artur: A to już zasługa uroku
osobistego….Marty ☺. Ale serio: radio to nie spotkanie poglądów, ale ludzi. Mamy tu przyjaciół o biegunowo przeciwnych
myślach na temat świata, polityki, kultury itp., którzy mają jednak do siebie wzajemnie wielki
szacunek. Lubią się i cenią, ale
mogą też się ostro spierać nie
krzywdząc nikogo. Choć zdarza
mi się, że jestem nieznośny, mało wyrozumiały. Jednak teraz,
po dłuższym czasie cięższej, ale
wspólnej pracy wszyscy wiedzą,
jakie mamy cele i dążenia. Zgadzam się z opinią prezenterów,
że „Wieczorka albo się kocha,
albo nienawidzi”. Widać wszyscy mnie kochają ☺.
Marta: Nic dodać, nic ująć☺.
Przechodząc do pytań z gatunku

poważnych - czym różni się dziennikarstwo radiowe od pracy w innych mediach?
Artur: Radio od innych mediów różni się przede wszystkim szybkością, bo wymaga refleksu i aktualności. Wiąże się to z większym ryzykiem,
bo można powiedzieć coś, czego nie można odwołać. Ponadto w radiu trzeba umiejętnie zobrazować temat, bo przecież go
„nie widać”. Informacje dociera
do słuchacza tylko przez jeden
zmysł- słuch. Słuchacz nie ma
szansy do niej powrócić – dlatego nasze komunikaty muszą być
proste i zrozumiałe.
Jakie tematy mają największe
szanse zaistnienia na radiowej
antenie?
Marta: Pamiętajmy o tym, iż
jest to lokalna stacja muzyczno-informacyjna i tematy lokalne
to dla nas priorytet. W naszym
radiu liczy się przede wszystkim pomysł, sposób jego przedstawienia. Nie unikamy jednak spotkań z różnymi ludźmi
i wbrew opiniom jednostek- zapraszamy każdego, kto ma coś
do powiedzenia w różnych sferach naszego życia.
Jakie są najważniejsze źródła informacji dla dziennikarza radiowego?
Marta: Dla dziennikarza radiowego najważniejsze są źródła
wiarygodne, takie, które łatwo
i szybko można zweryfikować,
potwierdzić, dopytać, również
takie, na które możemy się powoływać.
Artur: Prowadząc rozgłośnię
radiową w małej gminie najważniejsza jest współpraca ze

Fot. archiwum ArtRadia

Artur: Ja zawsze lubiłem muzykę i od zawsze to radio służyło
mi do jej słuchania. Od tego się
zaczęło. Przez wiele lat czynnie
współpracowałem z wieloma lokalnymi muzykami, ale gdzieś
w głowie, prócz grania, zawsze
było radio. Kilka lat temu pomyślałem, że czas coś z tym
zrobić, opowiedzieć innym, iż
w muzyce każdy z ludzi coś dla
siebie znajdzie, a może odnajdzie cząstkę samego siebie. Jak
powiedzieć o tym innym? Proste, założyć radio ☺, najpierw
internetowe, a od 21 maja 2011
„ruszył” eter!

rady tego wszystkiego zrealizować. Szczerze mówiąc nawet nie
rozmawialiśmy o tym, że musimy tworzyć „radiową parę” –to
wyszło zupełnie naturalnie.

Fot. archiwum ArtRadia

Dlaczego właśnie ArtRadio stało się waszym pomysłem na życie?

wszystkimi – dosłownie! Przecież nie można sobie wyobrazić, że lokalna stacja pomija sfery
dotyczące każdej dziedziny życia społecznego ważne dla nas,
mieszkańców. Mam tu na myśli opcje polityczne, organizacje
pozarządowe, wyznania religijne itp. Zaskoczony jestem jednak
wypowiedziami i komentarzami
pojawiającymi się na bogatyńskich portalach nt. radia i prezenterów. No cóż – takie czasy.
Pani Marto, czy używa Pani forteli w przeprowadzanych wywiadach?
Marta: Każdy, szczególnie duży wywiad ma swoją strategię.
Oczywiście takich forteli dziennikarz używa. Im bardziej wyjątkowy wywiad, tym większe
do tego wywiadu jest przygotowanie, a im większe przygotowanie, tym więcej jest rozmaitych pomysłów na jego przeprowadzenie. Może to być rodzaj dyskusji, czasem przybierającej nieoczekiwany zwrot.
Trzeba mieć wizję początku
i końca rozmowy, jeżeli się ją
ma, to będzie to dobry wywiad
radiowy. Kluczowe jest nawiązanie dobrego kontaktu z roz-

mówcą i spowodowanie, by poczuł się rozluźniony i pewny tego, co mówi.
Jakie osoby mogą współpracować
z radiem, kto może zostać dziennikarzem?
Marta: Predyspozycje są oczywiste: odwaga, werbalność,
umiejętność formułowania wypowiedzi, zapytań, kreatywność. Dziennikarz to niekoniecznie osoba wykształcona w tym kierunku, choć jest
to mile widziane, ale człowiek
z pomysłem na siebie i z pomysłem na to, co chce przekazać.
Artur: Uzupełniając, dodam:
pasja, pasja to najważniejsze!
Jakie plany na przyszłość?
Artur: Już dziś mogę śmiało
stwierdzić, że zrobiliśmy dużo,
a zrobimy jeszcze więcej, wbrew
opiniom malkontentów, którzy
nie zawsze nas słuchają. Są też
i tacy, którzy z radiem współpracowali bardzo krótko „nie
wytrzymując ciśnienia”, jakie
towarzyszy ciężkiej pracy w radiu. Jeśli ktoś nie wierzy, że marzenia się spełniają, to ja i moja
ekipa jesteśmy dowodem na to,
że tak właśnie jest.

Poprosiliśmy, aby nasi rozmówcy dokończyli rozpoczęte zdania. Oto ich wypowiedzi.
Marta

Artur

Urodziłam (em) się w…

fajnych latach 70.

szpitalu.

Z zawodu jestem…

tym, kim chciałam być od 8
klasy szkoły podstawowej.

pasjonatem.

Moje ulubione zajęcie to…

rodzinne wycieczki.

mówienie.

Czas wolny spędzam…

na czytaniu.

w radiu.

Kiedy jestem zła (zły) to…

sprzątam ☺.

uciekajcie.

Najbardziej w Bogatyni
lubię…

moich fajnych znajomych.

ArtRadio.

Miejsce, z którym kojarzy
mi się Bogatynia to…

„Serbinów” i w latach
80-tych wieczne błoto.

szkoła „trójka”.

Na wakacje chętnie
wyjeżdżam…

z najbliższymi.

nad morze.

Moja ulubiona książka to…

trudno zliczyć, ale zdecydowanie ”Pachnidło”.

instrukcja obsługi
miksera radiowego.

Mój ulubiony film to…

”Misja”.

„Zapach kobiety”.

Mój ulubiony sport to…

od dziecka - narty.

sumo ☺.

Moim marzeniem jest…

nie powiem ☺.

marzeń się nie zdradza.

w w w.bogat ynia.pl
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Bogatynia od kuchni
„Ciasto jogurtowe”
Pani Mieczysława Motyka
z Bogatyni proponuje znakomite ciasto jogurtowe. Jest bardzo łatwe w przygotowaniu
i tak pyszne, że na jednym kawałku nie można poprzestać…
Aromatyczne i lekkie. Ładnie
rośnie, pięknie pachnie i wspaniale smakuje.

Przygotowanie:
Rozbijamy jajka, oddzielamy żółtka, ucieramy z cukrem

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Składniki: 6 jaj, 6 łyżek

i łączymy z mąką, proszkiem
do pieczenia, sokiem z cytryny i olejem. Pieczemy 30 minut w temperaturze 180 stopni.
Po wystudzeniu kroimy, nasączamy herbatą z cytryną i spirytusem.
Masa: Łączymy śmietanę, jogurt oraz ananasy, dodajemy
do tego, namoczoną w dwóch
łyżkach wody, żelatynę. Następnie przygotowujemy galaretki i lekko je studzimy,
po czym łączymy z wcześniej

mąki pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 szklanka
cukru, sok z jednej cytryny,
2 łyżki oleju, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Masa: 2 duże
śmietany 18%, 1 duży jogurt
naturalny, 2 galaretki cytrynowe, 2 łyżki żelatyny, 10 dag
ananasów kandyzowanych,
5 dag płatków migdałowych

Jeśli znacie Państwo ciekawy przepis, którym chcielibyście się podzielić, napiszcie do nas: bok@bok.art.pl
przygotowaną śmietaną.
Na polewę potrzebujemy
szklankę cukru, 2 łyżki śmietany oraz 2 łyżki kakao. Wszystko razem gotujemy i polewamy
ciasto. Dekorujemy według gustu. Smacznego!

radio Bogatynia

104.8 FM

Poniedziałek
8-14
14-15
15-18
18-19
19-20
20-21
21-8

Babski Poniedziałek - Marta Justyńska
Muzyczny Mix
Popołudnie z ArtRadiem
- Marcin Woroniecki
Wehikuł czasu - Jarek Żelazo
Popołudnie z ArtRadiem
- Marcin Woroniecki
Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
Muzyczny Mix

Wtorek

8-14
14-17
17-19
19-20
20-21
21-8

Środa

8-13
13-14
14-15

Dobre przedpołudnie - Marta Justyńska i Artur Wieczorek
Muzyczny Mix
Dub Z Wami - Grzegorz Dusza
Muzycznie, historycznie i okolicznie - Agnieszka Salata
Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
Muzyczny Mix
Dobre przedpołudnie - Marta Justyńska i Artur Wieczorek
Artradiowa Biblioteka Marty - Marta Justyńska
Muzyczny Mix

15-17
17-18
18-20
20-21
21-8

Lista Przebojów ArtRadia - Sławek Legeżyński
Muzyczny Mix
Moje zderzenie z muzyką - Wojtek Kulawski
Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
Muzyczny Mix

20.30-21Weekend z ArtRadiem Marcin Woroniecki
21-23 ArtRadiowa Lista Przebojów - Sławek Legeżyński
21-8 Muzyczny Mix

Dobre przedpołudnie - Marta Justyńska i Artur Wieczorek
Muzyczny Mix
Koktail - Łukasz Fronczak i Tomasz Syczyk
Muzyczny Tygiel - Przemysław Tracz
Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
Muzyczny Mix

15-18
18-20

Czwartek

8-14
14-16
16-18
18-20
20-21
21-8

Piątek

8-13

Dobre przedpołudnie - Artur Wieczorek i Aron Jędrzejczyk
13-17 Muzyczny Mix
17-19 Wolność w Muzyce - Bartłomiej Różycki i Tomasz Zagórski
19-21 Weekend z ArtRadiem Marcin Woroniecki
20-20.30Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak

KADR

Kino
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl
„Kobieta
w czerni”
Nie wiecie, po co przyszła, że
wróci, bądźcie pewni. To widmo ciemności, to Kobieta
w czerni – mówi legenda Crythin Gifford. W pobliżu opuszczonej posiadłości, po zachodzie słońca, pojawia się kobieca
postać ubrana na czarno. Zawsze, wkrótce potem w okolicy umiera dziecko. Po śmierci właścicielki Domu na Węgorzowych Moczarach do miasteczka przyjeżdża młody notariusz Artur Kipps (Daniel
Radcliffe), ma uporządkować
jej sprawy spadkowe. Niewiele może się jednak dowiedzieć.
Okoliczni mieszkańcy boją się
mówić o tym, co zdarzyło się tu
przed laty. W czasie odpływu
sam Kipps udaje się do przeklętego miejsca. Nie przypuszcza,
że przekraczając próg posiadłości, stanie się częścią przerażającej historii Crythin Gifford.

„Hans Kloss.
Stawka większa
niż śmierć”
Koenigsberg, 1945 rok. Hans
Kloss - agent polskiego wywiadu
o kryptonimie J-23 - wpada na
trop skarbu zrabowanego przez
nazistów. W intrygę zaangażowany jest stary znajomy Klossa
- Hermann Brunner. Kloss, próbując pokrzyżować plany wroga,
stara się ocalić z wojennej pożogi piękną Elzę, dla której gotów
będzie zaryzykować bezpieczeństwo swojej misji. Twórcy „Klossa” nie ukrywają inspiracji klasyką gatunku - filmami „Tylko dla
orłów” i „Komandosi z Navarony”. „Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć”, to trzymający
w napięciu, szpiegowski film wojenny utrzymany w klimacie legendarnego serialu, ale opowiedziany językiem współczesnego
kina - ze spektakularnymi efektami specjalnymi i dynamiczną,
pełną suspensu akcją.

Sobota

10-13
13-15

20-21
21-23
23-24
24-10

Sobota z ArtRadiem
Koktail - Łukasz Fronczak i Tomasz Syczyk
Muzyczny Mix
Wolność w Muzyce - Bartłomiej Różycki i Tomasz Zagórski
Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
Dub z Wami - Grzegorz Dusza
Rap przekaz - Tomasz Syczyk i Łukasz Fronczak
Muzyczny Mix

Niedziela

10-12
12-13
13-18
18-20
20-21
21-23
23-24
24-10

Niedziela z ArtRadiem
ArtRadio dzieciom - Julia Stachyra
Muzyczny Mix
Muzyczny Tygiel - Przemysław Tracz
Dobranocka do podusi bez tatusia i mamusi - Aldona Walczak
Moje zderzenie z muzyką - Wojtek Kulawski
Muzyka Nocą - Ania Capri
Muzyczny Mix

Data: 13-18.04. godz. 17.00
produkcja: Kanada,
Szwecja, Wielka Brytania
gatunek: dramat, horror
ceny biletów: 13,00 zł
normalny, 11,00 zł ulgowy

Data: 13-18.04. godz. 19.30
produkcja: Polska
gatunek: sensacyjny,
wojenny
ceny biletów: 13,00 zł normalny, 11,00 zł ulgowy

Fotozagadka
W cyklu Fotozagadka Redakcja „Bogatyni” proponuje
czytelnikom zabawę sprawdzającą znajomość Bogatyni
i okolic. Wszystkich, którzy rozpoznają obiekt na zdjęciu
i znają jego lokalizację zachęcamy do kontaktu. Prawidłową
odpowiedź należy przesłać najpóźniej do 10 kwietnia
2012 r., na adres: konkurs@bogatynia.pl W nadsyłanych
odpowiedziach prosimy o podanie imienia i nazwiska.
Poprzednia fotozagadka przedstawiała
detal architektoniczny na budynku przy
ulicy Kościuszki 10.
Prawidłową odpowiedź przesłała Pani Natalia Owczarek.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Wydawca: Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
Redaguje zespół: redaktor naczelny: Marcin Kiersnowski tel. 75 77 25 190, fax. 75 77 25 199, e-mail: redakcja@bogatynia.pl, redaktor techniczny: Piotr Grenda
Druk: Drukarnia i Agencja Wydawnicza „Argi”, ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław, www.argi.pl
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