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W numerze:
„Blok 11” – nadal
brak decyzji

Przerwa w obradach
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy PGE GiEK S.A.

str. 3

Siła jest kobietą

Przedstawiamy sylwetki kobiet,
które doskonale odnajdują
się w zawodach teoretycznie
przypisanych mężczyznom.

str. 4

Bogatyńscy
Sybiracy

Czas odpoczynku, spotkań z przyjaciółmi, dobrej zabawy i ciągłego uśmiechu

str. 10

Fot. Remigiusz Naruszewicz

FERIE ZIMOWE

W 74. rocznicę masowej zsyłki
Polaków na Sybir spotkali
się, aby oddać hołd ofiarom
stalinowskiego reżimu.

str. 6

Dofinansowanie
sterylizacji
i kastracji zwierząt

W ramach ogólnopolskiej akcji „Łączy Nas Kobiecość”

Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”
organizuje

Badania

www.amazonki.bogatynia.pl

Mammograficzne
7 kwietnia - Przychodnia
przy ul. Wyczółkowskiego

Zapisy na badania
tel. 42 254 64 10
lub 517 544 004

Humanitarna metoda
ograniczenia nadpopulacji
zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

str. 14

Dyżury
radnych

VI kadencji Rady
Miejskiej w Bogatyni

Poniedziałek
15.00 – 16.00 Jerzy Wiśniewski,
Krzysztof Gnacy
16.00 – 16.30 Tomasz Korniak
16.30 – 17.00 Wincenty Szyrwiel

Wtorek

Czym zajmować się będzie rada w ostatnich miesiącach przed wyborami?

Plan pracy rady
30 stycznia br. Rada Miejska w Bogatyni przyjęła plan pracy na
2014 rok. Harmonogram, który jest załącznikiem do uchwały,
określa zagadnienia, jakimi powinny zajmować się poszczególne komisje problemowe, a następnie poszczególne tematy omawiane są w trakcie kolejno zwoływanych sesji.
Tradycyjnie styczeń jest mie- wiono sprawozdania dotyczące
siącem przygotowania i przyję- realizacji programów rozwiącia planu pracy. Za nami rów- zywania problemów i profilaknież luty, w którym przedsta- tyki uzależnień, a także „Gmin-

13.00 – 14.00 Dorota Bojakowska,
Filip Barbachowski

Katarzyna Piestrzyńska –
Fudali, Andrzej Lipko

Fot. UMiG Bogatynia

15.00 – 16.00 Patryk Stefaniak,

QR kod z linkiem do video

14.00 – 15.00 Krzysztof Peremicki

nego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2014
– 2017”. Radni uchwalili również plan pracy komisji problemowych, a także zapoznali się
z informacją o stanie realizacji nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
W kolejnych miesiącach
Radni otrzymają informacje na
temat: bezpieczeństwa publicznego, funkcjonowania bogatyńskiej służby zdrowia, przygotowania i realizacji inwestycji, działalności i sytuacji
ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego, o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Radni będą również zatwierdzać spra-

wozdania, m.in.: z realizacji
budżetu za 2013 rok, realizacji
uchwał Rady Miejskiej w Bogatyni, z realizacji zadań popowodziowych i kompleksowego rozliczenia prowadzonych
przez gminę zadań, z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok, z działalności placówek kulturalnych
i sportowych.
Wszystkich zainteresowanym polecamy również archiwum wideo z przebiegu obrad Rady Miejskiej w Bogatyni. Każdą sesję możemy obejrzeć korzystając ze specjalnego
kanału wideo (www.dailymotion.com/bogatynia) lub poprzez stronę internetową www.
bogatynia.pl (zakładka: Urząd
-> Rada Miejska – chcesz wejść
na stronę korzystając z telefonu
komórkowego? Zeskanuj QR
kod).

Środa
14.00 – 15.00 Tomasz Froński,
Piotr Ernest
14.30 - 15.30 Zbigniew Szatkowski
15.00 – 15.30 Marek Sobieski,
Andrzej Lipko, Filip Barbachowski,
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
14.00 – 15.00 Henryk Komarnicki
15.00 – 16.00 Wojciech Dżoga,
Jolanta Krauze, Jerzy Wojciechowski

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

W Urzędzie Miasta i Gminy

w Bogatyni, w sprawie

skarg i wniosków

Wojciech Ilnicki uzyskał pełne poparcie w wyborach na kolejną kadencję

Wybory w „Solidarności”
14 lutego delegaci Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy
PGE KWB Turów jednogłośnie powołali Wojciecha Ilnickiego na
funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej – w tajnym głosowaniu udział wzięło 108 delegatów. Pełne poparcie to najlepsza ocena, jaką mógł otrzymać „nowy – stary” Przewodniczący.
Kadencja Przewodniczące- wodniczący „Solidarności” Rego Komisji Zakładowej trwa gionu jeleniogórskiego Fran4 lata. Wybory rozpoczęły się ciszek Kopeć, a wśród gości
już w grudniu ubiegłego ro- zaproszonych znaleźli się rówku - w 42 obwodach rozpla- nież Wiceprezes PGE GiEK
nowanych na terenie całej ko- S.A. ds. Wydobycia Stanisław
palni pracownicy wybrali spo- Żuk, Dyrektor Oddziału PGE
śród siebie delegatów na Zjazd GiEK S.A. KWB Turów CezaKomisji Zakładowej. Następ- ry Bujak oraz Burmistrz Mianie delegaci wytypowani w po- sta i Gminy Bogatynia Andrzej
szczególnych oddziałach w taj- Grzmielewicz. Wszyscy granych wyborach wybrali Prze- tulowali Przewodniczącemu
wodniczącego Komisji Zakła- Wojciechowi Ilnickiemu osiądowej na nową kadencję (2014- gniętego wyniku, a także ży2018).
czyli dalszych sukcesów w tej
Na zjazd Komisji Zakłado- bardzo ważnej i odpowiedzialwej NSZZ „Solidarność” przy nej pracy.
PGE KWB Turów przyjechał
Wojciech Ilnicki sprawuje
również Przewodniczący Ko- mandat Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidar- misji Zakładowej NSZZ „Soliność” Piotr Duda oraz Prze- darność” przy PGE KWB Tu-

rów czwartą kadencję. Zapytany przez nas o plany na przyszłość i komentarz do wyniku
wyborów odpowiedział: „Przed
nami bardzo trudny czas. Musimy zmierzyć się z wieloma
trudnymi decyzjami i walczyć
o przyszłość Kopalni i jej pracowników. Naszym najważniejszym zadaniem jest ochrona pracowników i zapewnienie
jak najlepszych warunków pracy. Olbrzymim wyzwaniem dla
nas wszystkich jest utrzymanie miejsc pracy w tym bardzo
trudnym okresie, ponieważ
wydobycie jest uzależnione od
ilości węgla spalanego w Elektrowni Turów. Wierzymy, że
w najbliższym czasie zapadnie
decyzja o budowie nowego bloku energetycznego, a tym samym zapewni to ciągłość funkcjonowania miejsc pracy, bo to
jest tak naprawdę najważniejsze. Jeżeli chodzi o wynik wy-

mieszkańców, przyjmują:
Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Grzmielewicz

Zastępca Burmistrza ds. Polityki
Regionalnej Jerzy Stachyra
w każdy poniedziałek w godz.
15.00 – 17.00 w budynku przy ul.
Daszyńskiego 1 (I piętro, pokój nr 15)
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji
Dominik Matelski w każdy
poniedziałek w godz. 15.00 – 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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Przwodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ
„Solidarność” KWB Turów
Wojciech Ilnicki.

borów, które są już za nami, to
przede wszystkim chciałbym
podziękować członkom kopalnianej „Solidarności” za poparcie i zaufanie, jakim zostałem obdarzony. Ten wynik jest
dla mnie najlepszym podsumowaniem zakończonej kadencji
i niesamowitą motywacją do
dalszej pracy, dlatego raz jeszcze serdecznie dziękuję za powierzone zaufanie”.
W kolejnym wydaniu Biuletynu zaprezentujemy wywiad
z Przewodniczącym Wojciechem Ilnickim.

W dalszym ciągu brak decyzji

w sprawie „bloku 11”
14 lutego br. rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE GiEK S.A. z siedzibą w Bełchatowie (WZA) – niestety po rozpoczęciu obrad i zatwierdzeniu porządku posiedzenia ogłoszono 30-dniową przerwę. Jak podają branżowe portale energetyczne, rzekomo nie ma porozumienia w sprawie finansowania tej inwestycji pomiędzy resortem skarbu i gospodarki.
Sprawę budowy „bloku 11” parametrów – dziś wiemy, że
wielokrotnie
opisywaliśmy w ogólnej ocenie wygrywa
na łamach naszego Biuletynu. chińska oferta zaprezentowana
Zainteresowanie tym tema- przez Shanghai Electric Group,
tem jest ogromne, szczególnie z uwagi na olbrzymią różniw ostatnich miesiącach, kiedy cę cenową pomiędzy pierwszą
pojawiało się wiele obaw i wąt- i drugą ofertą. Należy zwrócić
pliwości, co do przyszłości no- uwagę na fakt, iż po raz kolejwego bloku energetycznego ny oferty przekraczają budżet
w Turowie.
PGE (najtańsza oferta przekraChińska oferta najtańsza
cza budżet o 257 mln zł).
Przypomnijmy, że w po- Resort finansów „boi się”
wtórnym przetargu na budo- chińskiego kapitału?!
Po
publikacji
artykuwę bloku 430-450 MW w Elektrowni Turów złożono trzy łu w styczniowym numeoferty - pierwszy przetarg unie- rze otrzymaliśmy sygnały od
ważniono z powodu przekro- mieszkańców, że powinniśmy
czenia przez oferentów budże- przekazać wiadomości na tetu zaplanowanego przez PGE. mat decyzji WZA – niestety
Ostatecznie najtańsza nale- po 14 lutego nie byliśmy w staży do Shanghai Electric, przy nie opublikować innej inforczym ma ona najniższe gwa- macji poza oficjalnym komurantowane parametry tech- nikatem. Niemniej jednak, po
niczne – jak wynika z informa- kliku dniach na branżowych
cji portalu wnp.pl. Budżet in- portalach energetycznych powestora opiewa na 2,829 mld jawiły się nieoficjalne informazł brutto. Otwarcie ofert odby- cje o braku porozumienia poło się 15 listopada 2013 roku. między Ministerstwem Skarbu
Oferty złożyły: Shanghai Elec- i Ministerstwem Gospodarki
tric Group (3,086 mld zł; 439,85 w kwestii finansowania tej inMW; sprawność 42,42%), kon- westycji. Powodem tej sytuacji
sorcjum Hitachi Power Europe ma być rzekomy brak zaufania
oraz Budimeksu (3,997 mld zł; resortu finansów do chińskie450 MW; 43,4%), a także Do- go kapitału, szczególnie w syosan Power Systems (4,012 mld tuacji, w której chińska firma
zł; 447,81 MW; 43,25%). Kryte- COVEC opuściła plac budowy
ria oceny ofert to w 85% cena, na autostradzie A2 (2011r.). Co
a pozostałe 15% stanowić bę- więcej, dziennikarze przypodzie ocena zaproponowanych minają, że COVEC otrzymało

800 mln zł kary i nie wypłaciło
jak dotąd ani jednej złotówki,
natomiast dwa chińskie banki
ciągle odmawiają wypłaty 120
mln zł gwarancji zabezpieczających kontrakt – oczywiście
nikt oficjalnie nie potwierdza
tych informacji, bo trwa przerwa w obradach WZA. Warto w tym miejscu dodać, że nawet, jeśli Skarb Państwa - jako
większościowy udziałowiec reprezentowany przez Ministra
Skarbu, zatwierdzi finansowanie tej inwestycji, to pełną odpowiedzialność za wybór oferenta i realizację inwestycji ponosić będzie Zarząd PGE GiEK
S.A. w Bełchatowie. Portal cire.
pl podaje za „Dziennikiem Gazetą Prawną” nawet trzy możliwe scenariusze w obecnej sytuacji. Pierwszy scenariusz zakłada odrzucenie chińskiej oferty
z powodu błędów formalnych.
Tak stało się w przypadku kontraktu na rozbudowę elektrowni Tauronu w Jaworznie, gdzie
inwestor wybrał ofertę Rafako i Mostostalu Warszawa, odrzucając propozycję chińskiego
CNEEC – następnie CNEEC
złożyło odwołanie, które sąd
odrzucił, a kontraktu do dzisiaj nie podpisano. Drugi scenariusz zakłada unieważnienie
przetargu z uwagi na przekroczenie przez wszystkich oferentów zaplanowanego budżetu
i ogłoszenie nowego przetargu,
ale to może oznaczać przedłużenie całego procesu o kolejne
2 lata. Niemniej jednak nie ma
gwarancji, że oferty będą niższe, a i Chińczycy mogą rów-

nież okazać się najtańsi. Dlatego wszyscy chcą wierzyć, że
zostanie wybrany trzeci scenariusz, w którym inwestor dołoży 250 mln zł i przekaże kontrakt na budowę nowego bloku
energetycznego dla Shanghai
Electric Group. To dla Elektrowni Turów być albo nie być,
dlatego że wyłączone zostały trzy najstarsze bloki i elektrownia produkuje w tej chwili mniej energii, przy praktycznie niezmienionych kosztach
stałych.
SKO podtrzymuje decyzję
Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza – kolejne zaskarżenie
tym razem do WSA – ekolodzy
nie odpuszczają?
26 lutego br. do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęło pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w sprawie skargi skierowanej
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie podtrzymujące decyzję Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza w sprawie środowiskowych uwarunkowań budowy
nowego bloku energetycznego
w Turowie.
Opole już wystartowało
W Opolu po kilku latach
przygotowań rusza budowa
bloku energetycznego o mocy 1000 MW. Jednostka opalana węglem kamiennym będzie jedną z największych i najdroższych inwestycji w branży energetycznej – koszt budowy pochłonie w sumie 12 mld
zł. Dostawy węgla mają zapew-
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nić wieloletnie kontrakty z Jastrzębską Spółką Węglową.
W trakcie przygotowań do budowy nowej jednostki w Opolu pojawiły się oficjalne komunikaty o braku ekonomicznego uzasadnienia dla realizacji
tej inwestycji - wiele mówiło się
o konflikcie pomiędzy „prezesem a premierem”, a sam były
już Prezes PGE Krzysztof Kilian, który był przeciwny tej inwestycji, ostatecznie złożył rezygnację z pełnienia funkcji.
Ta sytuacja rodzi poważne wątpliwości co do spójności działań pomiędzy rządem a strategicznymi spółkami skarbu
państwa. Największe zastrzeżenia budzi również brak strategii rozwoju i bezpieczeństwa
energetycznego naszego kraju.
W Niemczech takie kwestie są
przedmiotem umowy koalicyjnej partii rządzących.
Moc nowego bloku w Turowie wyznaczono na podstawie
szczegółowych analiz. Budowa
„jedenastki” ma zapewnić pełne wykorzystanie dostępnych
zasobów turoszowskiego węgla, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Elektrowni Turów – ale nie tylko o kopalnię i elektrownię tu chodzi.
Oba zakłady to motory napędowe całego regionu – handel
i usługi mogą funkcjonować na
obecną skalę tylko przy istnieniu zakładów przemysłowych.
Miejmy nadzieję, że bogatynianie, tak jak opolanie, będą mieli powody do zadowolenia…
Koniec końców przyszłość Bogatyni leży w przyszłości „bloku 11”.
Do tematu powrócimy w kolejnym wydaniu Biuletynu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE GiEK S.A. wznowi obrady 14 marca br.
PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Turów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ogłasza przerwę
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Bogatynianki w męskim świecie, one mają moc!

„Bogatynianki w męskim świecie” to artykuł, w którym przedstawiamy sylwetki bogatynianek,
które doskonale odnajdują się w zawodach teoretycznie przypisanych mężczyznom. Bohaterki
artykułu to ambitne, przebojowe, a zarazem uśmiechnięte i piękne kobiety, które każdego dnia
udowadniają, że są zdeterminowane i gotowe sprostać każdemu wyzwaniu. Potrafią spełniać się
zawodowo, łącząc przy tym karierę z rolą matki i żony. Udowadniają, że mają ogromną siłę, by
spełniać się zawodowo i odnosić sukcesy. Nie boją się mówić o swojej wartości, pokazując mężczyznom, że „siła jest kobietą”.

Pani Agnieszka Kurantowicz jest instruktorką nauki
jazdy kategorii B. Swoją przygodę z tym zawodem zaczęła 10 lat temu. Marzeniem pani
Agnieszki od zawsze była praca
z ludźmi, nic dziwnego, bo ma
do tego predyspozycje. W trakcie naszej rozmowy uśmiecha
się i żartuje, jakbyśmy znały się
od dawna. Jak mówi, jej przyjazne usposobienie doceniają kursanci. „Jazda samochodem fascynowała mnie od zawsze, szybko zrobiłam prawo
jazdy kategorii B, a do kierowania autem rwałam się odkąd
pamiętam. Kiedyś chciałam zostać nauczycielką, ale moje życie poukładało się inaczej. Dzisiaj śmieję się, że zawód, który
wykonuję ma wiele wspólnego z nauczycielem. Jest równie
ciężki i wymagający. Instruktor
to człowiek, który musi wykazać się odpowiednimi cechami
charakteru. Musi być niezwykle cierpliwy, skupiony, tolerancyjny, wzbudzający zaufanie
i mieć w sobie coś z psychologa.
Trzeba się wczuć w rolę, przewidywać sytuacje, które mogą się
zdarzyć, ale przede wszystkim
wziąć na siebie ogromną odpowiedzialność za kursanta i mieć
oczy szeroko otwarte na innych

uczestników ruchu drogowego.
Przecież nigdy nie wiadomo, co
się wydarzy na drodze. Uwielbiam tę adrenalinę, a także zawieranie ciągle nowych znajomości. Jestem w swoim żywiole. Każdy nowy kursant to nowa
historia, spędzamy ze sobą dużo czasu, jest okazja do wymiany doświadczeń, do pogadania
o życiu, problemach. Często takie znajomości zostają na długo.
To jeden z najmilszych aspektów mojej pracy. Do innych należy to, że praca nie ma sztywno określonych godzin. Często pracuję do późnych godzin
nocnych, w soboty czy też niedziele. Mój zawód jest typowo
usługowym fachem. To ja dostosowuję się do potrzeb klientów. Ale sukcesy moich kursantów rekompensują wszelkie niedogodności. Ich entuzjazm, zapał i energia są bezcenne, a życzenia, gratulacje i inne formy
serdeczności dopełniają całości. Pamiętam, jak idąc na kurs
instruktora obawiałam się, czy
dam radę w tym męskim świecie. Nieocenione było wsparcie
mojego męża. To on dopingował moim zamierzeniom. A na
moje pytania czy jestem dobrym instruktorem, zawsze odpowiada tak samo: „Zobacz,
ile masz dowodów sympatii od
swoich kursantów, to najlepsza
informacja świadcząca o tym,

Agnieszka Kurantowicz
– instruktor nauki jazdy
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Agnieszka
Kurantowicz –
instruktor nauki jazdy

jakim jesteś instruktorem”.
Wiem, że ma rację, bo faktycznie, idąc czy jadąc przez Bogatynię spotykam się z takimi
oznakami, a to machnięcie ręką, a to uśmiech i masa smsów
z różnych okazji. To najmilsze
akcenty mojego zawodu. Dzisiaj do mojej pracy podchodzę
bardzo spokojnie, już nie muszę nikomu nic udowadniać,
ale pamiętam czasy, gdy kobieta instruktor budziła mieszane
uczucia. Nie był to codzienny
widok. Teraz coraz więcej jest
kobiet uprawiający ten zawód,
ale gdy ja rozpoczynałam swoją przygodę z nauką jazdy byłyśmy jednostkami. Zawsze uważałam, że nieważna jest płeć
tylko cechy charakteru, które
decydują o tym, jakimi jesteśmy fachowcami, a stwierdzenie „baba za kierownicą” jest
wymyślone przez mężczyzn,
którzy za kółkiem radzą sobie
gorzej niż kobiety. Zupełnie się
nie przejmuję takimi stwierdzeniami, rozbawiają mnie. Myślę,
że kobiety mniej agresywnie
podchodzą do jazdy, mężczyźni machają pięściami, odgrażają się. Nie na darmo mówi się,
że kobiety łagodzą obyczaje –
tak chyba jest. Kobiety wnoszą
do pracy ciepło, sprawiając, że
mężczyźni zachowują się przy
nich łagodniej. Najważniejsze
jest jednak, żeby kochać to, co
się robi. Praca wykonywana
z sercem przynosi wiele satysfakcji i zadowolenia. Ja mam to
szczęście. Moja praca sprawia,
że czuję się szczęśliwa. Kobieta
– instruktor – w obecnych czasach już tak nie dziwi, ale nadal pozostaje zawodem wpisującym się w stereotyp „męskiego zajęcia”. Czasy się zmieniają. Dzisiejsze kobiety są bardziej niezależne, a zdobywając
konkretną wiedzę i umiejętności stają się przy tym coraz sil-

niejsze. Łączą rolę matki i żony z karierą zawodową. Z przyjemnością wykonuję swoją pracę, dając przykład mojej córce, że kobieta może spełniać
się zawodowo i być doskonałą gospodynią, a moi mężczyźni, czyli mój syn i mąż patrzą
na mnie z podziwem i szacunkiem, z czego jestem ogromnie
dumna. Instruktor nauki jazdy – to ciekawy, porządny i interesujący zawód, który wybrałabym jeszcze raz” – dodaje pani Agnieszka.

Elżbieta Bednarz –
kierowca autobusu

Dziesięciotonowa maszyna,
jaką jest autobus, to dla pani Eli
Bednarz żaden problem. Pani
Ela to jedyna kobieta w naszej
okolicy prowadząca autobus.
Na początku spotykały ją różne
sytuacje, jedne bardziej, drugie
mniej przyjemne, ale wszystkie
dzisiaj wspomina z uśmiechem
na twarzy. „Kiedyś pewien pasażer, zanim wsiadł do autobusu, obszedł go chyba z pięć razy. No cóż, pan po prostu się
bał. Zawsze się śmieję, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety
z Wenus. To oczywiście takie
żarty, dzięki którym zachowuję
zdrowy dystans do tego, co robię. W innych miastach kobie-

temu, bo stąd pochodził mój
mąż. Przez wiele lat nie pracowałam zawodowo, pomagałam
mężowi w prowadzeniu gospodarstwa, które z biegiem czasu
przestało być rentowne. Zaczęłam rozglądać się za jakimś zajęciem, ale wtedy jeszcze nawet
nie pomyślałam o takim. W ręce wpadła mi gazeta, w której
wyczytałam ogłoszenie o projekcie unijnym, dającym możliwość zrobienia kursu prawa
jazdy na autobusy. Tytuł projektu brzmiał tak zachęcająco:
Praca na obcasach - dla kobiet,
które nie boją się prawdziwie
męskich zawodów. Pomyślałam
sobie, dlaczego nie, przecież od
zawsze ciągnęło mnie do „męskiego świata”. Przykręcenie
przysłowiowej śrubki nigdy
nie stanowiło dla mnie problemu. Doświadczenie w dziedzinie jazdy też posiadałam, a prawo jazdy na ciągnik zrobiłam
jeszcze w szkole rolniczej. Zadzwoniłam więc pod wskazany
numer telefonu. Miły pan spisał moje dane, a w dalszej rozmowie okazało się, że spełniam
wszystkie kryteria, jakimi się
kierowali. Po dwóch miesiącach oddzwonili i zaprosili na
spotkanie rekrutacyjne do Jeleniej Góry i tak zaczęła się moja
przygoda. Wraz ze mną w kurElżbieta Bednarz
– kierowca autobusu

Fot. Piotr Grenda
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ty prowadzące autobus to widok coraz częstszy. U nas jestem pionierem i przecieram
szlaki dla innych odważnych
kobiet. To było dla mnie prawdziwe wyzwanie i trudne zadanie, bo kierowanie autobusem
nie należy do kobiecych zajęć.
Musiałam więc obalić ten stereotyp i każdego dnia udowadniam, że kobiety też umieją jeździć. Na co dzień współpracuję z mężczyznami. Z początku
bałam się, jak mnie przyjmą,
ale na szczęście moje obawy
zostały rozwiane. Nigdy też
nie dotarły do mnie żadne kąśliwe komentarze, może Panowie rozmawiają między sobą,
ale ja tego nie wiem. I dobrze,
wolę nie wiedzieć!” – śmieje
się pani Ela. „Przyjechałam tu
do Posady spod Bolkowa 25 lat
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sie uczestniczyło jeszcze 20 pań
z całego województwa dolnośląskiego. Na kursie uczyli nas
praktyki i teorii, a po egzaminach musiałam jeszcze zdobyć świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do przewozów osób. Teraz pozostało tylko zdobyć zatrudnienie. Mój
mąż patrzył na te moje działania z przymrużeniem oka, myślał, że na zdobyciu uprawnień
zakończę. Ale nie ja, myślałam
sobie – trzeba iść za ciosem.
O tym, że potrzebują kierowców w miejscowej firmie dowiedziałam się od znajomego.
Poszłam więc dowiedzieć się,
co i jak. Jakież było zdziwienie
pań w kadrach, które z początku myślały, że szukam pracy
dla męża. Moja odpowiedź, że
dla siebie, wprawiła je w zupeł-

kpt. Anna Czekańska
– 31 lat pracy
w Straży Pożarnej

Starszy Kapitan mgr Anna
Czekańska rozpoczęła służbę
w 1983 roku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Bogatyni. Swoją przygodę ze Strażą rozpoczęła od stanowiska
szefa sprzętowni. Rok później
ukończyła kurs szeregowych,
a w 1988 roku kurs podoficerski. Niemal z marszu rozpoczęła naukę w Szkole Podchorążych Pożarnictwa w Pozna-

kpt. Anna Czekańska
– 31 lat pracy w Straży Pożarnej

dosne, ale i nie brakowało tych
gorszych, przynoszących niekiedy rozczarowanie i zwątpienie. Zawsze jednak umiała sobie radzić z przeciwnościami
losu. Jej życiowym mottem jest
powiedzenie „Kobiety w straży
pożarnej nie mają łagodzić obyczajów – są strażakami.” Pani
Anna przy każdej sposobności
przypomina o tym swoim koleżankom po fachu. Otwarcie
też mówi, że kobiety muszą być
dwa razy lepsze od mężczyzn,
aby za ich plecami nie mówiono „A jak miało być, przecież to
baby…”. Teraz po latach ma podwójną satysfakcję, że przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej udowodniła nie
tylko sobie, że kobiety na równi z mężczyznami mogą z powodzeniem realizować postawione przed nimi zadania, również te związane z bezpośrednimi działaniami podczas akcji
ratowniczo – gaśniczych. Pani Anna o relacjach damsko-męskich mówi krótko: „Problem tylko w tym, że kobieta
musi udowadniać, że się nadaje, a mężczyzna niczego takiego czynić nie musi. Popełniony przez mężczyznę błąd przyjmowany jest naturalnie, ale nie
daj Boże, jeśli popełni go kobieta. Wtedy od razu pada pytanie – czy nadaje się do służby?”
Pani Anna odznaczona została
m. in. srebrnym medalem „Za
zasługi dla Pożarnictwa” oraz
Brązowym Krzyżem Zasługi.
„Dzisiejsze czasy pokazują, że
kobiet wykonujących tzw. „męskie zawody” jest coraz więcej.
Oczywiście, że odbywa się to
z różnym skutkiem, ale myślę,
że nie jest to negatywne zjawisko. Są panowie, którzy uważają, że kobiety nie do wszystkiego się nadają. Ale zdarzają
się sytuacje, że to kobiety radzą
sobie lepiej niż oni. Jak zwykle
wszystko działa w dwie strony.
Wiadomo, że gdzie diabeł nie
może tam babę pośle” – śmieje
się pani Anna.

Magdalena
Talarczyk Strongmenka

Pani Magda Talarczyk, jak
sama mówi, sport ma we krwi.
Od najmłodszych lat z powodzeniem trenowała lekkoatletykę. Wraz z dorastaniem zaczęła
interesować się także inną dziedziną sportu. Zaczęła uczęszczać na siłownię. Jej predyspozycje i silny charakter sprawiły, iż w niedługim czasie zdobyła Mistrza Dolnego Śląska,
a w Mistrzostwach Polski uplasowała się na dziesiątej pozy-

Magdalena Talarczyk
- Strongmenka

Fot. Prywatne archiwum Magdaleny Talarczyk

niu, którą ukończyła w 1991
roku. W tym samym roku została przeniesiona do służby
w wydziale prewencji Komendy Rejonowej SP w Zgorzelcu.
Z dniem 1 lipca 1992 roku została mianowana na stanowisko
zastępcy dowódcy JRG w Bogatyni, a w roku 2012 została dowódcą JRG w Bogatyni. W międzyczasie wielokrotnie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe, zyskując uznanie przełożonych i współpracowników.
Przez 10 lat pełniła również
funkcję Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogatyni. Obecnie przebywa na zasłużonej emeryturze, a o swojej kilkudziesięcioletniej pracy mówi tak: „My kobiety nie oczekujemy żadnych
specjalnych przywilejów, ani
taryfy ulgowej, dlatego nie zgadzam się ze stereotypem, że nadajemy się tylko do pracy w administracji. Wiem z doświadczenia, że mężczyźni lubią kobiety ekstremalne tylko przez
chwilę. Ot, wystrzeliliby babę
w kosmos, a potem po powrocie nosiliby na rękach, ale nie za
długo, za chwilę woleliby odetchnąć, że znów stoi przy garach. Czy powinnyśmy szukać
więc swojego miejsca w tak męskim zawodzie, jakim jest strażak? Oczywiście, że tak. Jako
kobieta w straży nigdy nie korzystałam z taryfy ulgowej, zarówno podczas rzeczywistych
zdarzeń, jak i szkoleń. Nigdy
też nie myślałam o sobie jak
o tzw. „słabej płci”. Wręcz przeciwnie, przy każdej sposobności przeciwstawiam się teorii,
że kobiety z reguły słabsze od
mężczyzn są gorsze w zawodach powszechnie uznawanych
za męskie. Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie każda kobieta ma predyspozycje, by być dobrym strażakiem, ale i nie każdy mężczyzna może nim zostać. To kwestia charakteru,
podejścia do życia i indywidualnych uwarunkowań” - dodaje pani Anna. Jak sama przyznaje, w okresie minionych 30
lat służby pożarniczej przeżywała różne chwile. Były te ra-

Fot. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

ne osłupienie. Jednak po chwili
niezręcznej ciszy zostałam poinformowana o szczegółach zatrudnienia. Długo nie musiałam czekać na pracę. W listopadzie 2010 roku odbyłam mój
pierwszy kurs. Nie było łatwo,
pamiętam jak się stresowałam.
Przecież prowadzenie autobusu
to jedno, ale odpowiedzialność
za pasażerów to osobna sprawa.
Nie wystarczy umieć kierować,
trzeba wziąć odpowiedzialność
za innych ludzi, dostosować
prędkość do warunków na drodze. Zima to nie jest dobry czas
na zdobywanie doświadczenia.
Na szczęście początki mam
już za sobą i jak do tej pory
nie spotkałam się z taką sytuacją, w której czułabym, że jako kobieta nie podołam, a i mój
mąż obecnie jest dumny z moich osiągnięć. Zawsze też mogę liczyć na pomoc moich kolegów z pracy. Postawili mi wysoką poprzeczkę, ale zawsze też
wspierali. Dziś nie wyobrażam
sobie innego zajęcia. Dla mnie
autobus jest jak większa osobówka, a wchodzący do niego
pasażerowie nie są już zaskoczeni moim widokiem. Kobiety górą! Jesteśmy drobne, a prowadzimy kolosa, maszynę, która waży kilka ton. To świadczy,
że nie wolno zapominać o tym,
że kobiety są silne i tak samo
ważne na drodze. Dzięki wykonywaniu tego zawodu przełamuję mit o „babie za kierownicą” i udowadniam, że kobiety radzą sobie za kółkiem wcale nie gorzej niż mężczyźni” –
śmieje się pani Ela.

cji. Ta kobieta swoją siłą mogłaby zawstydzić niejednego mężczyznę. Dzięki długoletnim treningom polepszały się wyniki
i przychodziły kolejne sukcesy. O kobietach w tym „męskim
świecie” mówi w samych superlatywach. „Kobiety, choć uważa się, że to słabsza płeć, są niezwykle silne. Od jakiegoś czasu obserwujemy gwałtowny
wzrost liczby pań uprawiających sport wyczynowo, w tym
dyscypliny do niedawna niejako zastrzeżone dla mężczyzn,
jak boks, podnoszenie ciężarów czy hokej na lodzie. Coraz
więcej pań odwiedza też siłownię. Nie wszystkie ćwiczą sporty siłowe, tak jak ja. Większość
z nich uprawia aeroby, ale to też
sukces. Dbają o swoją sylwetkę,
o zdrowy styl życia, godząc przy
tym obowiązki domowe i zawodowe. Moje sukcesy w sporcie
zawdzięczam własnej determinacji i uporowi. Odkąd pamiętam, jak się na coś uparłam, to
zawsze dążyłam, aby być w tym
najlepsza. Taki mam już charakter. Jak w każdej dziedzinie
sportu, tak i w tym, duży nacisk kładzie się na dyscyplinę,
zarówno jeśli chodzi o systematyczność ćwiczeń, jak i dietę.
Trenuję pięć razy w tygodniu,
dbam o sposób odżywiania.
Mój dzień zajęty jest od rana do
wieczora. Tylko dobra organizacja pozwala mi na tyle zajęć.
Łączę pracę zawodową ze studiami, ale też z pasjami. Oprócz
siłowni zajmuję się jeszcze fotografią. Oczywiście pomagają mi moi bliscy, a i na chłopaków z siłowni mogę liczyć. Dopingują, pomagają i wspierają.
Jestem członkinią Bogatyńskiego Stowarzyszenia „Gladiator”,
które zrzesza fascynatów sportów siłowych. Na codzień trenuję w Fitness Studio Fit&Gym.
W 2013 roku zdobyłam tytuł
Mistrza i Wicemistrza Polski
w Wyciskaniu Sztangi. Moje rekordy to: 80 kg w wyciskaniu
na klatkę, a w martwym ciągu
132,5 kg, natomiast w przysiadzie 120 kg. Obecnie duży nacisk kładę na rzeźbienie sylwetki, bowiem przygotowuję się
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na kolejne zawody. Tym razem
zamierzam startować w kategorii fitness. To dziedzina podobna do kulturystyki, jednak zachowane są bardziej kobiece kształty. Mam nadzieję,
że i tym razem uda mi się zająć miejsce na podium. Z powodzeniem mogę powiedzieć,
że dobrze mi w tym „męskim
świecie”. Mężczyźni patrzą na
mnie z uznaniem, czuję się silną kobietą. Czasem nawet moja siła dopinguje ich do intensywniejszych ćwiczeń. Rzadko
spotykam się z przykrymi opiniami, są to raczej żarty i taka
„zdrowa zazdrość”, do której
mam dystans. Na siłowni tworzymy zgraną ekipę, która miło
i wesoło spędza czas, realizując
swoją pasję do aktywności fizycznej. W naszej gminie są doskonałe warunki do uprawiania sportu. Mamy bogatą bazę i wsparcie władz samorządowych. Zachęcam wszystkich do
aktywności fizycznej. To wspaniały pomysł na życie. Wyzwala pozytywne emocje i pomaga
inaczej patrzeć na świat. Dzięki
ćwiczeniom czujemy się piękne
i doceniane. Przecież siła, potęga, władza - to słowa rodzaju
żeńskiego. Uwierzmy więc we
własne możliwości i weźmy sobie, drogie Panie, do serca ten
zwrot - siła jest kobietą” – śmieje się pani Magda.
Redakcja Biuletynu składa podziękowania bohaterkom
artykułu za czas poświęcony
na jego przygotowanie, a także za serdeczność, cierpliwość
i szczerość.
Do zawodów, powszechnie
uznawanych za męskie, należą
także inne, w których znajdziemy mnóstwo wspaniałych kobiet. Są to panie policjantki czy
też strażniczki miejskie i nie
tylko. We wszystkich tych profesjach z całą pewnością pracują wyjątkowe kobiety, niezwykle ambitne i ciekawe.
Wszystkim Paniom składamy wyrazy uznania i szacunku. A w związku z Ich świętem życzymy spełnienia marzeń, zdrowia i mnóstwo radości każdego dnia.
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Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie

Sybiracy dziękują uczniom za występ.

Stanisław Peremicki otrzymuje Złotą Odznakę
Zasłużony dla Związku Sybiraków.

Bogatyńskie Koło Sybiraków swoją działalność rozpoczęło 9 lutego 1989 roku. W 74. rocznicę
masowej zsyłki Polaków na Sybir wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się, aby oddać hołd ofiarom
stalinowskiego reżimu.
Sabina Kołacz otrzymuje Srebrną Odznakę
Zasłużony dla Związku Sybiraków.

Fot. UMiG Bogatynia

Program artystyczny
przygotowała wraz z uczniami
pani Jadwiga Wójciak.

Fot. UMiG Bogatynia

rem utworów. W prezentowanym programie artystycznym
dzieci pokazały, iż w kilku
piosenkach można przybliżyć
niezwykłe i tragiczne losy zesłańców, ale również wywołać
uśmiech na twarzach słuchaczy
śpiewając „zakazane piosenki”.
Ten wdzięczny i widowiskowy
program artystyczny przygotowała wraz z uczniami pani Jadwiga Wójciak.
W roku 2013 Sybiracy obchodzili trzy, bardzo bliskie zesłańcom rocznice: 150 rocznicę Powstania Styczniowego, 85
rocznicę powstania Związku
Sybiraków oraz 25 rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków.
W roku 1988 udało się zesłańcom Sybirakom przystąpić do prac organizacyjnych
nad reaktywowaniem Związku Sybiraków. W Warszawie
inicjatorką była Irena Głowacka, która już w roku 1987 zorganizowała grupę 21 Sybiraków – założycieli. Opracowano statut, wzorując się na statucie Związku z 1928 roku. 17
grudnia 1988 roku Związek Sybiraków został zarejestrowany,
a na pierwszym walnym zebraniu w dniu 13 stycznia 1989 roku pierwszym prezesem wybrany został Ryszard Reiff. Bogatyńskie Koło Sybiraków swoją działalność rozpoczęło 9 lutego 1989 roku.
Pamiętając syberyjskie przeżycia, jak również życzliwość
ludzi tam spotkanych, Związek
Sybiraków przyjął motto swego
działania: „Pamięć zmarłym –
żyjącym pojednanie”.
Redakcja biuletynu składa
serdeczne podziękowania pani Zofii Kulikowskiej za pomoc
w opracowaniu artykułu.

Fot. UMiG Bogatynia

Wszystko było takie piękne, wesołe, kolorowe, śpiew ptaków,
klekot bocianów. Jakże piękny był nasz kraj na Kresach Wschodnich. My dzieci jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że istnieje zło, nienawiść, okrucieństwo. Dobiegało końca piękne, słoneczne lato
1939 roku...
„W zimową mroźną noc, z 9 z Kresów Wschodnich na Syna 10 lutego 1940 roku o pół- berię. Minęły właśnie 74 lata od
nocy rozległo się głośne wa- chwili, gdy – 10 lutego – nad ralenie kolbami karabinów do nem wypędzono z domów cadrzwi naszego domu. Kilku łe rodziny i ładowano do bydlęuzbrojonych enkawudzistów cych wagonów, aby w nieludzwkroczyło do środka krzycząc kich warunkach pokonywali
i budząc śpiące dzieci. Przepro- katorżniczą drogę na Syberię.
wadzili rewizję i wydali rozkaz: 10 lutego dla setek tysięcy osób
„ubierać się”. Pozwolili wziąć rozpoczął się wieloletni koszze sobą tylko niezbędne rzeczy. mar.
Nikt nie wiedział co się dzieOkolicznościowe przemóje. Popłoch, zamieszanie, pani- wienia, podziękowania i noka zapanowały w domu. W cią- stalgiczne wspomnienia - tak
gu godziny musieliśmy opu- w skrócie wyglądało spościć rodzinny dom zostawiając tkanie Sybiraków, w którym
cały dorobek życia. Na zawsze udział wzięli: członkowie bopozbawiono nas rodzinne- gatyńskiego Koła, przedstago szczęśliwego gniazda. Wte- wiciele władz samorządowych
dy właśnie zgasła iskierka ra- oraz członkowie zaprzyjaźniodości naszego dzieciństwa. By- nych organizacji, którzy kierodlęcymi wagonami z odrobi- wali w stronę Sybiraków słowa
ną słomy na pryczach, stłocze- uznania i szacunku.
Spotkanie bogatyńskich Syni, w nieludzkich warunkach,
wieźli nas w nieznane. W tych biraków było również okaprzepełnionych wagonach po- zją do wręczenia Honorowych
woli wygasały melodie naboż- Odznak, nadanych w styczniu
nych pieśni i modlitw. Milkły bogatynianom, przez Zarząd
zawodzenia płaczu dzieci i do- Główny Związku Sybiraków.
rosłych. Pozostawały zadu- Złotą Odznakę Zasłużony dla
mane, przerażone twarze peł- Związku Sybiraków otrzymane żalu, wiary i nadziei. Nie- ła pani Zofia Kulikowska oraz
bawem zrozumieliśmy, że wy- pan Stanisław Peremicki, nawożą nas na Sybir.” Tak w naj- tomiast Srebrne Odznaki Zawiększym skrócie wspominała służony dla Związku Sybiraokrutne wydarzenia pani Zofia ków otrzymali: panie Antonina
Kulikowska, prezes bogatyń- Cieśla, Sabina Kołacz oraz pan
skiego Koła Sybiraków, którzy Franciszek Olbrycht.
Miłym akcentem bogatyńw 74. rocznicę masowej zsyłki
Polaków na Sybir wraz z zapro- skiego spotkania Sybiraków był
szonymi gośćmi spotkali się, występ dzieci ze Szkoły Podstaaby oddać hołd ofiarom stali- wowej nr 1 w Bogatyni, które
wykonały pieśni patriotyczne
nowskiego reżimu.
W lutym 1940 roku rozpo- zachwycając nie tylko pięknym
częły się wywózki Polaków śpiewem, ale również dobo-

Fot. UMiG Bogatynia

Bogatyńscy Sybiracy
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Fot. UMiG Bogatynia

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich odznaczonych.

„Drzwi otwarte” w liceum
Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni zorganizuje specjalne spotkanie z gimnazjalistami, ich rodzicami, a także wszystkimi osobami, które chciałyby zapoznać się z ofertą szkoły. „Drzwi otwarte” zaplanowane na 29 marca to szansa dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych, którzy od września będą uczyć się w nowych szkołach. Ważne, aby dokonali świadomego wyboru, który zaprocentuje w niedalekiej przyszłości. O rozmowę poprosiliśmy panią Beatę Lipowicz - Dyrektor bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.
Pani Dyrektor proszę powie- dą się „małe formy” artystycz- nia do matury?
Przygotowania do matury
dzieć, jak wygląda oferta dla ne, kolejna impreza to zaplategorocznych gimnazjalistów? nowany na 28 marca konkurs są cały czas w toku. Uczniowie
Planujemy otworzyć trzy przyrodniczy dla gimnazjali- przygotowują się na zajęciach
klasy pierwsze - I „a” z rozsze- stów, w kwietniu Dzień Ziemi, obowiązkowych oraz dodatkorzoną matematyką, fizyką lub a w maju konkurs z języka an- wych. Nawet w trakcie ferii zigeografią i językiem obcym; gielskiego „Bliżej Wielkiej Bry- mowych wielu uczniów korzyI „b” z biologią, chemią i języ- tanii”.
stało z pomocy swoich nauczykiem obcym, I „c” z językiem Czy w tym roku szkolnym bę- cieli (chemia, biologia, matepolskim, historią lub geografią dą realizowane nowe zajęcia? matyka) - wszyscy mają świaoraz językiem obcym.
W tym roku szkolnym pra- domość, że czeka ich jeden
Czy można powiedzieć ile cujemy według planu, który zo- z najważniejszych egzaminów
przewidujecie miejsc?
stał ustalony wcześniej. Oczy- w życiu.
Chcielibyśmy mieć trzy peł- wiście realizujemy zajęcia do- Liceum bogatyńskie może się
ne klasy - po 30 osób, tak więc datkowe. Szczególnie maturzy- poszczycić wysokimi wynispodziewamy się, że od wrze- ści mają większe możliwości, kami zdawalności matur, czy
śnia naukę rozpocznie 90 spotykają się z nauczycielami. można powiedzieć, jakie kiePozostali uczniowie mogą rów- runki najczęściej wybierają
uczniów.
Czy liceum zaplanowało jakieś nież korzystać z dodatkowych absolwenci?
szczególne imprezy lub „dni zajęć wyrównawczych lub doW dużej mierze wybierają
otwarte” z okazji rekrutacji?
datkowych kółek, które rozwi- kierunki techniczne i ekonoTak, współpracujemy z gim- jają ich zainteresowania.
miczne.
Nowa, bardziej urozmaico- Do których miast najczęściej
nazjalistami. Jednym z najważniejszych dla nas działań będą na, oferta zajęć dodatkowych wyjeżdżają absolwenci?
Nasi absolwenci wybiera„Drzwi otwarte”, które zapla- będzie realizowana od wrzenowaliśmy na sobotę 29 mar- śnia 2014 r.
ją najczęściej te największe
ca. Wcześniej, 7 marca odbę- Jak wyglądają przygotowa- ośrodki. Oczywiście najpopu-

larniejsze są uczelnie wrocławskie, ale zdarzą się również, że
absolwenci wyjeżdżają do Krakowa, Szczecina. Co ciekawe,
nasi uczniowie wybierają też
studia w Niemczech.
Proszę powiedzieć czy szkoła
prowadzi współpracę z uczelniami wyższymi czy uczniowie samodzielnie wybierają
kierunki?
Staramy się współpracować
z uczelniami. Przedstawiciele
uczelni wyższych przyjeżdżają i prezentują swoje kierunki
studiów, szczególnie to, co mogą zaoferować. Teraz uczniowie
wyjeżdżają w soboty na projekt „Mój pierwszy uniwersytet”. Od września chciałabym,
aby mogli też wyjeżdżać na zajęcia z fizyki, chemii na uczelnie, by zobaczyć, jak wygląda m.in. praca w laboratorium.
Oczywiście są to zajęcia płatne,
mam nadzieję, że może jeszcze
w tym roku szkolnym uda się je
zrealizować.
Czy jest już zaplanowana jakaś wizytacja uczelni wyższej?
Byli już u nas przedstawiciele różnych uczelni. Takie wizyty planowane są z dużym wyprzedzeniem. Oczywiście wspólnie ustalamy termin,
który będzie nam odpowiadał.
W tym roku gościliśmy przedstawicieli wrocławskiej SWPS,

w w w.bogat ynia.pl

Na zdjęciu pani Beata
Lipowicz Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
w Bogatyni.

Fot. LO Bogatynia

Rozmowa z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego

Uniwersytetu Ekonomicznego,
a także Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej z Legnicy.
Proszę powiedzieć coś więcej
na temat dnia otwartego, kogo chcecie zachęcić, do kogo
kierujecie ofertę?
„Dni otwarte” rozpoczną się
od godziny dziewiątej. Uczniowie wraz z rodzicami będą mogli przyjść, zobaczyć, jak wygląda szkoła, wyposażenie klas,
baza, która jest naprawdę bogata. Na co dzień korzystamy z tablic interaktywnych, które stanowią ogromne wsparcie dla
nauczycieli i uczniów, również
będzie można porozmawiać
z nauczycielami, uczniami. Nasi goście będą mogli zobaczyć
prezentacje naszych licealistów,
którzy zaprezentują swoje pasje,
talenty, będą prace plastyczne
i parę niespodzianek. Nie zdradzamy wszystkiego. Zapraszamy na „Drzwi otwarte” w naszej szkole już 29 marca.
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„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
Dlatego uwielbiam tę Miłość,
Gdziekolwiek by przebywała.”
Jan Paweł II

Historie rodzinne

zachować wspomnienia

Dzieje rodziny Gaj-Demczuk

Ślubne zdjęcie państwa Gaj – Demczuk. Rok 1951.
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krach, w obawie o własne życie.
Po wojnie zostaliśmy bez niczego. Wraz z czwórką rodzeństwa wyruszyłam na poszukiwanie lepszego życia. O ziemiach zachodnich słyszało się
tyle dobrego, że praca, domy do
zamieszkania, ogólnie lepsze
perspektywy do startu w dorosłe życie. Miałam 17 lat, gdy
przyjechałam tu do Bogatyni.
Był 1950 rok. Pamiętam, jak ludzie zjeżdżali tu z całej Polski
w poszukiwaniu lepszych warunków. Rodzice z młodszym
rodzeństwem zostali. Oczywiście, że się o nas bali, ale wiedzieli, tak jak zresztą i my, że tu
na ziemiach odzyskanych mamy szanse na lepsze jutro” –
wspomina pani Henryka. Podobnie jak ona, w poszukiwaniu lepszego życia, do Bogatyni przyjechał pan Zdzisław.
„Przybyłem tu również w 1950
roku, wraz z siostrą i mamą.
Urodziłem się w lipcu 1929 roku w Chełmie Lubelskim. Do
szkoły chodziłem w Wólce Petryłowskiej. Moi rodzice mieli
małe gospodarstwo, z którego
niełatwo było im się utrzymać.

Pani Henryka z przyjaciółmi podczas jednego
z wielu spotkań harcerskich.

Było biednie i ciężko. Pamiętam, jak musieliśmy wytrwale pracować, żeby pomóc rodzicom. Dlatego cieszyłem się,
że mama podjęła decyzję o wyjeździe. Miałem nadzieję, że tutaj na ziemiach odzyskanych
będzie praca i lepsze warunki.
Tak też i było. Szybko znalazłem pracę. Najpierw w zakładach bawełnianych, a potem,
aby lepiej zarobić, zatrudniłem
się w Kombinacie Geologicznym. To była wrocławska firma
- Zakład Robót Górniczych.
W tamtych czasach takich firm
było tu dużo. Zatrudniały masę
ludzi, współpracowały z kopalnią. Praca była nielekka, pra-

Państwo Henryka i Zdzisław odznaczeni
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Archiwum rodzinne Państwa Gaj-Demczuk

Państwo Henryka i Zdzisław pobrali się w maju 1951
roku, obchodzić więc będą wkrótce 63 rocznicę ślubu.
„Nawet nie wiemy, kiedy minęły te lata. Zleciały jak jeden
dzień”- mówią z uśmiechem na
ustach. „Urodziłam się w 1933
roku w niewielkiej miejscowości Bołądzie niedaleko Wilna. Rodzice mieli duże gospodarstwo. Pamiętam, jak pracowali u nas parobkowie, zawsze
coś się działo. Z ogromnym

sentymentem wspominam ten
czas. W domu było nas ośmioro dzieci, więc razem z rodzicami była nas dziesiątka. Pomimo tego, że rodzice zatrudniali pomoc, zawsze było w domu coś do zrobienia. My dzieci
oczywiście też musieliśmy pomagać. Pracy więc byłam nauczona od małego. Niestety
czas wojny zmienił nasze życie. Pamiętam, jak rabowali
nasz dobytek, musieliśmy oddawać plony, zwierzęta, a sami
chowaliśmy się w lasach, bun-

Fot. Archiwum rodzinne Państwa Gaj-Demczuk

Jak jeden dzień

Rodzinna fotografia państwa Gaj- Demczuk. Na
zdjęciu: państwo Henryka i Zdzisława z dziećmi:
Andrzejem, Barbarą i Bożeną.

Fot. Archiwum rodzinne Państwa Gaj-Demczuk

swoim życiu opowiadają państwo Henryka i Zdzisław Gaj-Demczuk, którzy od ponad 62 lat tworzą udany związek małżeński, gdzie najważniejszymi wartościami są:
wspólne zrozumienie, wytrwałość i otwarte serca. Z wielkim sentymentem wspominają czasy dzieciństwa i wczesnej młodości, mówią także o czasach powojennych, o tym,
jak w poszukiwaniu lepszego życia trafili do Bogatyni. Opowiadają też, jak z młodzieńczym zapałem rzucili się w wir pracy, pełnej poświęcenia i trudu, ale niosącej dużo satysfakcji. Dziś szczęśliwi rodzice i dziadkowie gromadki wnucząt i prawnucząt cieszą
się każdą chwilą i tak, jak przez całe życie, nadal nie poddają się żadnym trudnościom,
wspierając się nawzajem najlepiej, jak tylko potrafią.

Fot. Archiwum rodzinne Państwa Gaj-Demczuk

O

cowało się w różnych warunkach atmosferycznych. Szybko też dostaliśmy przydział na
własne lokum. Zamieszkaliśmy w domu przy ulicy Prusa.
Nasze życie nabierało kształtu,
ciężko pracowaliśmy, ale mogliśmy godnie żyć. Zaraz poznałem też cudowną dziewczynę, wrażliwą, opiekuńczą, taką, o jakiej marzyłem. Miała na
imię Henryka i po pół roku została moją żoną, z którą do dziś
tworzę udany związek małżeński” – dodaje pan Zdzisław. Po
ślubie młodzi małżonkowie zamieszkali wraz z mamą pana Zdzisława, gdzie mieszkają
do dziś. „Zapuściliśmy tu niezłe korzenie! Z tym domem jesteśmy zżyci na dobre i na złe.
Tu jesteśmy naprawdę u siebie. Mieszkamy w tym miejscu
63 lata, włożyliśmy masę pracy w remonty, ulepszanie naszego domku. Tu wychowaliśmy trójkę naszych dzieci: syna Andrzeja i córki: Barbarę
i Bożenę. Przez całe życie staraliśmy się, aby naszym dzieciom było lżej w życiu niż nam.
Ciężko więc pracowaliśmy, nie

Na zdjęciu pani Henryka (od lewej) z koleżanką.

Pani Henryka (w środku) w towarzystwie
koleżanek w sanatorium.

Fot. Archiwum rodzinne Państwa Gaj-Demczuk

steśmy z nich dumni i dziękujemy za wsparcie” – dodają państwo Henryka i Zdzisław. Państwo Gaj-Demczukowie doczekali się gromadki wnucząt
i prawnucząt. Dziś cieszą się
z ich odwiedzin, telefonów oraz
sukcesów, jakie odnoszą w życiu. Z wielką nostalgią wspomi-

„Niezwykle wrażliwa i opiekuńcza”- tak o swojej żonie mówi pan Zdzisław, który szybko
dodaje - „te jej niezwykłe cechy charakteru lubię najbardziej. One także sprawiały, że
moja małżonka z powodzeniem udzielała się społecznie.
Na mnie więc spadały niektóre
obowiązki domowe. Chętnie je
wykonywałem z pomocą dzieci”. „O tak, gdyby nie pomoc
najbliższych, nie mogłabym
być ławnikiem, opiekunką społeczną czy też radną. Bardzo
przejmowałam się losem moich wszystkich podopiecznych.
Chodziłam na wywiady, sprawy sądowe, wspierałam, pomagałam, doradzałam. Ogólnie udzielałam się społecznie,
funkcja radnej też wymagała
ode mnie dużego poświęcenia.
Miałam jednak kochanego męża, który nie marudził, gdzie ja
jestem i co robię, tylko wspierał i pomagał w domu. Dziękuję Ci mężu za Twoje wsparcie i pomoc”- mówi pani Hen-

ryka. Za swoją pracę i działalność pani Henryka otrzymała
wiele gratulacji, podziękowań
i odznaczeń. „Wszystkie są dla
mnie bardzo ważne, ale najważniejszy to nadany w 1987
roku uchwałą Rady Państwa

Fot. Archiwum rodzinne Państwa Gaj-Demczuk

tylko zawodowo, ale i garnęliśmy się do każdej roboty, jaka się nadarzyła. Dorabialiśmy
u gospodarzy przy wykopkach
czy sianokosach. Zawsze w biegu, zawsze w pracy. Na szczęście nasze dzieci starły się nam
pomagać. Nie przysparzały też
kłopotów wychowawczych. Je-

Wrażliwa i opiekuńcza

Pan Zdzisław z rodzicami i rodzeństwem.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą redakcją. Postaramy się przedstawić każdą ciekawą historię rodzinną. Jednocześnie informujemy, że zebrane opowiadania w wersji rozszerzonej opublikujemy w specjalnie wydanej publikacji „Historie
rodzinne – zachować wspomnienia”.

w w w.bogat ynia.pl

Srebrny Krzyż Zasługi”.
Państwu Henryce i Zdzisławowi życzymy dużo zdrowia,
optymizmu, samych radosnych
chwil w życiu oraz kolejnych
wspaniałych jubileuszy spędzonych w gronie najbliższych.
Państwo Henryka i Zdzisław
– lata dziewięćdziesiąte.

Fot. Archiwum rodzinne Państwa Gaj-Demczuk

Fot. Archiwum rodzinne Państwa Gaj-Demczuk

Pani Henryka z rodzeństwem.

Fot. Archiwum rodzinne Państwa Gaj-Demczuk

nają też swoje rodzinne strony.
„Kiedyś jeździliśmy tam częściej. Dziś zdrowie nie pozwala na takie wojaże. Obydwoje mamy już swoje lata. Niestety choroby nas nie oszczędzają.
Pomagamy sobie i nie poddajemy się. Staramy się każdy dzień
przeżyć z uśmiechem na twarzy. Dzięki Bogu jesteśmy dla
siebie wsparciem, jesteśmy we
dwójkę, więc łatwiej jest pokonywać wszelkie trudności. We
dwoje zawsze raźniej. Nieoceniona jest także pomoc naszej
córki Barbary. Dba i troszczy się
o nas. Dzięki jej opiekuńczości
czujemy się dużo zdrowsi. Ze
względu na nasz stan zdrowia
Basia pomaga nam we wszystkich czynnościach domowych.
Kiedyś to my troszczyliśmy się
o dzieci, dziś dzieci troszczą się
o nas”- mówią.

Redakcja Biuletynu „Bogatynia”
składa państwu Gaj-Demczuk
serdeczne podziękowania za przekazane
informacje i poświęcony czas niezbędny
do opracowania tego materiału oraz
życzy kolejnych wielu lat przeżytych
wspólnie w zdrowiu i szczęściu.
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Ferie zimowe

Fot. BOK

Fot. BOK

Fot. BOK

Ferie Zimowe to czas spotkań z przyjaciółmi, zabaw i ciągłego
uśmiechu na twarzy. Tegoroczne ferie był to również czas, kiedy spełniały się zimowe marzenia. Każde z nich zapakowane do
Zimowej Łódki przygód, która każdego dnia cumowała na przystani w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.
Od 17 do 21 lutego w Boga- dowie”, natomiast Teatr „Matyńskim Ośrodku Kultury od- rionetka” z Krakowa zabrał
bywały się Ferie Zimowe 2014. dzieci do ekologicznego świaNa uczestników zimowiska ta w spektaklu „Wielkie psotczekała moc atrakcji, a wśród ki małej Dorotki”. Tegoroczne
nich warsztaty słomkowe z Pa- Ferie Zimowe, to także zajęcia
nem Marianem Lorkiem, z bogatyńską sekcją wędkarwarsztaty ceramiczne, warsz- ską, która uczyła dzieci podtaty teatralne i muzyczne, zaję- staw tego sportu. Podczas Ferii
cia taneczne, zajęcia w Pracow- Zimowych odbyły się również
ni Integracyjnej „Bez Barier”, konkursy plastyczne i profilakczy też spotkanie z funkcjona- tyczne przygotowane specjalriuszami Policji i Straży Miej- nie dla uczestników zimowiskiej, w celu rozmowy na temat
bezpieczeństwa we własnym
domu. Podczas zajęć muzycznych uczestnicy nagrali niepowtarzalną piosenkę, która stała się hymnem tegorocznej Akcji Zima. Ferie Zimowe to także projekcje filmowe oraz spotkanie z teatrem. Kino KADR
3D zaprosiło na projekcję filmów „Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł” oraz „Kru-

Fot. BOK

Zimowa łódka, czyli cała na przód!

ska. Dzieci mogły wykazać się
w nich wiedzą na różne tematy i tym samym poczuć nutkę
zdrowej rywalizacji. Laureaci
zostali nagrodzeni podczas balu karnawałowego połączonego
z degustacją tortów, pysznych
słodkości oraz zabawą dyskotekową.
W pierwszym tygodniu Akcji Zima 2014 wzięło udział ponad 200 dzieci. Zajęcia odbywały się od godziny 10.00 do
14.00 w Bogatyńskim Ośrodku
Kultury, Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni. Już dziś
zapraszamy za rok! Gwarantujemy świetną zabawę i niezapomniane wrażenia!

Fot. BOK

bardzo kulturalnie...
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Fot. Remigiusz Naruszewicz

„KADR” film pt. „Merida Waleczna”. Na zakończenie całej
akcji wszystkim uczestnikom
zostały wręczone pamiątkowe
dyplomy oraz słodki upominek.
Wszystkim
uczestnikom
serdecznie dziękujemy za
udział w zajęciach. Mamy nadzieję, iż wspólnie spędzony
czas był dla Was radosny, kreatywny i energiczny.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Ferie zimowe to czas odpoczynku i dobrej zabawy, takiej nie zabrakło w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Drugi tydzień
ferii dzieci spędziły bardzo aktywnie, ale również edukacyjnie.
W dniach od 24 do 28 lutego br. dzieci ze szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Bogatynia uczestniczyły w akcji „Ferie
Zimowe 2014”.
Przygotowana oferta była możliwość skorzystać z takich
bardzo bogata, a ciekawe za- atrakcji jak: wyjazd na lodojęcia i warsztaty przyciągnę- wisko „ŁOŚ” w Łagowie, wyły liczną grupę uczniów. W ak- cieczki na kręgielnię czy bacji łącznie uczestniczyło po- sen. W ostatnim dniu wszystnad trzysta osób. Dzieci miały kie dzieci obejrzały w kinie

Fot. Remigiusz Naruszewicz

... i na sportowo
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XII Festiwal Piosenki Dziecięcej

Wielkie Maluchów
Śpiewanie

Fot. Krzysztof Kasprzyk

W czwartek, 27 marca 2014 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się XII Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wielkie Maluchów Śpiewanie”.
Utwory z dziecięcego reper- będą poddawane ocenie jurotuaru wzruszają publiczność rów, a każda prezentacja zostai wywołują uśmiech na twa- nie nagrodzona drobnym uporzy widzów. Prezentacje wo- minkiem i okolicznościowym
kalne przedstawią przedszko- dyplomem. Serdecznie zapralaki z terenu Miasta i Gmi- szamy na spotkanie z najmłodny Bogatynia. Festiwal będzie szymi śpiewającymi artystami.
miał charakter przeglądu, dla- Wstęp wolny.
tego też dzieci i ich występy nie

Ubiegłoroczny występ.

Spektakl w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Czy jest na sali lekarz?
We wtorek, 18 marca 2014 r. o godz. 19.00 w sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się wyjątkowy spektakl w doborowej obsadzie! W Bogatyni zobaczymy: Alicję Kwiatkowską, Michała Lesienia, Artura Dziurmana, Jacka Fedorowicza, Sylwestra Maciejewskiego, Andrzeja Beya-Zaborskiego!
„Czy jest na sali lekarz”, to powani lekarze, brak lekarstw,
szalona, pełna absurdów i za- szpitalny nieład, terminy babawnych nieporozumień, ko- dań sięgające nieskończonomedio-farsa, będąca odzwier- ści, biurokracja i ogólny brak
ciedleniem tego wszystkiego, kompetencji. Szpital nadaje się
co dzieje się w tzw. „służbie w zasadzie do zamknięcia. Perzdrowia”. Nieudolni, skorum- sonel szpitala przez cały czas

w napięciu oczekuje wizyty
komornika. Kiedy ten wreszcie się zjawia..., w tym miejscu
zaciągamy kurtynę tajemnicy
z zaproszeniem na dobrą zabawę pełną radości i uśmiechu!
Data: 18 marca 2014 r. (wtorek), godz. 19.00, miejsce: sala widowiskowa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, bilety do
nabycia w kasie BOK w cenie
30 zł.

Walentynki w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Honorata
Skarbek „Honey”

KRĘGIELNIA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W piątek, 14 lutego o godz. 18.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się Koncert Walentynkowy Honoraty Skarbek „Honey”. Młoda wokalistka wraz z tancerzami
uświetniła bogatyński dzień zakochanych.
Honorata Skarbek “Ho- sze przeboje, które po dzień
ney” to pochodząca ze Zgorzel- dzisiejszy podbiją ogólnopolca, dwudziestoletnia wokalist- skie listy przebojów. Wielką
ka, bloggerka i kompozytorka. niespodzianką dla bogatyńPodczas Koncertu przeniosła skiej publiczności, była możlipubliczność do miejsca, gdzie wość zdobycia autografu oraz
królowała energia i pozytyw- zrobienia sobie zdjęcia z Hone wibracje! Ponad godzinny noratą bezpośrednio po konwystęp artystki przepełniony cercie.
był wspólnym wykonywaniem
Już niebawem kolejne artyutworów, radością i niekoń- styczne spotkania w Bogatyńczącym się uśmiechem. Na de- skim Ośrodku Kultury. Serskach sali widowiskowej woka- decznie zapraszamy!
listka wykonała swoje najwięk-

Terminy:
I Turniej:
II Turniej:
III Turniej:
IV Turniej:
V Turniej:
VI Turniej:

12.03.2014r., godzina 17:00
16.04.2014r., godzina 17:00
14.05.2014r., godzina 17:00
11.06.2014r., godzina 17:00
17.09.2014r., godzina 17:00
16.10.2014r., godzina 17:00 (ZAKOŃCZENIE LIGI)

ZGŁOSZENIA : W DNIU KAŻDEGO TURNIEJU / GODZINA 16:30-17:00 / KRĘGIELNIA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAM INTEGRACYJNYMI UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 42A W BOGATYNI

Z okazji

Dnia Kobiet

życzę Wam drogie Panie
dużo szczęścia, zdrowia i wielu
radosnych chwil, abyście
każdego dnia czuły się kochane
i doceniane. Niech otaczający
Was mężczyźni swoją
życzliwością i troską czynią
każdy Wasz dzień
zupełnie wyjątkowym.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fragment koncertu.

ul. Wyczółkowskiego 42a
w Bogatyni
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Fot. Remigiusz Naruszewicz

Futbol Stołowy

15 lutego 2014 r. odbyły się pierwsze w tym roku zawodu w Futbolu Stołowym organizowane przez OSiR w Bogatyni, Fitness
Studio Fit&Gym II oraz Stowarzyszenie Sportowe „Gladiator”.
Rozgrywki przeprowadzono w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.
Do zmagań przystąpiło 50 zawodników.
Mecze rozgrywano syste- bliczność, kibice, gracze oraz
mem grupowo-pucharowym. obsługa techniczna mogli na
Po bardzo emocjonujących równocześnie oglądać polskich
spotkaniach do ścisłego fina- skoczków olimpijskich z Kału zakwalifikowały się 4 dru- milem Stochem na czele, który
żyny. Podczas trwania zawo- wspaniałymi skokami wywaldów licznie zgromadzona pu- czył drugi złoty medal olimpij-

ski. Emocje sięgały zenitu. Tuż
przed północą wszystko było
jasne. Walentynkowy Turniej
w Futbolu Stołowym wygrała
drużyna „Mariusz i Krzysiek”,
drugie miejsce przypadło ekipie „Deszczu i Szajer”, na najniższym stopniu podium stanęła drużyna „Szwagry Team”,
a czwarta lokata przypadła ekipie „Jamusy”. Organizatorzy
dziękują za pomoc w zorganizowaniu zawodów Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia
Andrzejowi Grzmielewiczowi. Podziękowania kierują także do Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, Bogatyńskich Wodociągów, Solarium
z ulicy Daszyńskiego, firmy
Elektro Spal, restauracji „Jan
Golonka”, a także do Minimarketu „Dino” (Sylwia Otuszewska) oraz firmy transportowej „Aspak” (Arkadiusz Klemens). Gratulujemy wszystkim
graczom sportowej rywalizacji
i zapraszamy na kolejne turnieje popularnych „Piłkarzyków”.

II Edycja Ligi Pływackiej

Życiowe rekordy
14 lutego br. na basenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni odbyła się II Edycja Ligi Pływackiej. Wzięło
w niej udział kilkadziesiąt dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Liga pływacka zorganizowana została przez Uczniowski Klub Sportowy „Patomswim” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bogatyni.
Poziom zawodów był bar- ci i młodzieży oraz zapoznanie
dzo wysoki, a gorący doping najmłodszych adeptów sportu
licznie przybyłych rodziców pływackiego z atmosferą zawosprawił, że padło kilka życio- dów pływackich. Naszym pływych rekordów. Tego typu za- wakom gratulujemy dobrych
wody zawsze przyciągają wier- czasów. Szczegółowe wyniki II
nych kibiców. Celem zawodów Edycji Ligi Pływackiej dostępbyła popularyzacja sportu pły- ne są na stronie: www.patomwackiego wśród dzieci i mło- swim.pl. Serdecznie zapraszadzieży, propagowanie pływa- my na kolejną, III Edycję Ligi
nia jako dyscypliny wpływa- Pływackiej, która odbędzie się
jącej na wszechstronny roz- 16 maja 2014 roku.
wój zdolności ruchowych dzie-

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Walentynkowy turniej

Rywalizacja klubów

Turniej Halowej Piłki
Nożnej LZS-ów

Fot. Remigiusz Naruszewicz

16 lutego 2014 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej LZS-ów
zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
W turnieju do rywalizacji stanęły cztery kluby: LKS Jaśnica Opolno Zdrój, LKS Pogoń Markocice, LKS Sudety Sieniawka oraz LKS
Zjednoczeni Porajów-Kopaczów. Turniej rozegrano systemem
każdy z każdym.

Liga Halowej Piłki Nożnej

Rywalizacja o pierwsze miejsce i miano najlepszego klubu
LZS na terenie gminy Bogatynia była bardzo zacięta. LKS Jaśnica Opolno Zdrój i LKS Pogoń Markocice zdobyły taką
samą liczbę punktów (7pkt),
a bezpośrednie spotkanie zakończyło się remisem (6:6). Dopiero liczba zdobytych bramek
zdecydowała o zwycięstwie
drużyny z Opolna Zdroju. Najlepszym strzelcem został Sebastian Fularz (LKS Pogoń Markocice), a najlepszym bramkarzem Daniel Szmurło (LKS
Zjednoczeni Porajów-Kopaczów). Dla trzech najlepszych
drużyn , najlepszego strzelca
i bramkarza ufundowano puchary, statuetki oraz nagrody
rzeczowe. Kolejność spotkań:
1-2, 3-4, 2-3, 1-4, 1-3, 2-4

Kolejne rozgrywki
22 lutego br. w ZSzOI w Bogatyni odbyła się trzecia kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej, podczas której strzelono łącznie 73 bramki.
Podczas kolejek druży- parkietu. Wszystkie mecze
ny toczą między sobą zacięty przynoszą bardzo wiele emocji.
Następna kolejka za dwa tybój o miejsca na podium. Mecze w lidze są rozgrywane sys- godnie w sobotę 8 marca br.
temem „każdy z każdym”. Już Kolejność spotkań pojawi się
od pierwszego sędziowskiego niebawem. Dziękujemy wszystgwizdka rozgorzała prawdziwa kim zawodnikom oraz kibicom
sportowa walka o każdy metr za miła atmosferę.
Magicy

8:3

Działo Team

K5 Cartel

5:1

Chińska

Magicy

3:9

Madmen

Marakany

7:6

MotoCross&Gladiator

K5 Cartel

12:2

Działo Team

,,Zryw’’ Bratków

13:4

MotoCross&Gladiator

1

2

3

4

Punkty

Stosunek
bramek

Miejsce

X

6:6

10:2

10:2

7

26:10

I

2- LKS Pogoń Markocice

6:6

X

6:3

13:0

7

25:9

II

3- LKS Zjednoczeni Porajów –
Kopaczów

2:10

3:6

X

1:3

0

6:19

IV

4- LKS Sudety Sieniawka

2:10

0:13

3:1

X

3

5:24

III

1- LKS Jaśnica Opolno Zdrój

w w w.bogat ynia.pl

Fot. OSiR Bogatynia

Wyniki spotkań prezentujemy w tabeli:
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sterylizacji i kastracji
psów i kotów
Akcja prowadzona jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia do dnia 30 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania środków finansowych. W roku bieżącym kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona zostanie na zabiegi ubezpładniania i leczenie kotów wolno żyjących oraz zwierząt bezdomnych, ze względu na rosnącą liczbę interwencji do zwierząt porzuconych bądź takich,
które uległy wypadkom w wyniku kolizji drogowych. Bezdomne zwierzęta po przeprowadzonym zabiegu ubezpładniania mają większe szanse na znalezienie nowego domu.
Zaświadczenia upoważniające opiekunów do bezpłatnego
zabiegu weterynaryjnego wydawane są w Wydziale Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu
Miasta i Gminy Bogatynia, pokój nr 8, ul. 1 go Maja 29 w Bogatyni.
Wszystkie dotychczasowe
działania mają na celu zmniejszanie i zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ograniczanie populacji bezdomnych
zwierząt, jak również dziko żyjących kotów z terenu naszego
miasta i gminy.
Opiekunowie wolno żyjących kotów, jak również organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, działający
na obszarze gminy, mogą starać się o zaświadczenie na zabiegi leczenia oraz szczepienia
i ubezpładniania zwierząt bez-

domnych z terenu gminy Bogatynia.
Celem akcji jest popularyzacja tej humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji
zwierząt domowych - w szczególności psów i kotów.
Sterylizacja kotów jest humanitarnym sposobem zapobiegania bezdomności zwierząt. Nie jesteśmy w stanie znaleźć domy dla wszystkich nowonarodzonych kociąt,
ani zapewnić wszystkim kotom dobrych warunków życia,
schronienia, leczenia. Dlatego
najlepszym sposobem poprawienia ich losu jest ograniczenie ich liczebności i zapobieganie urodzeniu kolejnych niechcianych kociąt.
Zabieg sterylizacji i kastracji
Zabieg sterylizacji jest rutynowym, bezpiecznym zabiegiem wykonywanym przez
lecznice weterynaryjne z te-

Warunkiem przeprowadzenia
dofinansowanego zabiegu jest:
yy wypełnienie przez opiekuna zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza pn. „Zaświadczenie zobowiązujące do zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* w ramach opieki nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Bogatynia na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 856)”;
yy okazanie dowodu tożsamości;
yy okazanie pisma od Prezesa ROD, Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z terenu gminy Bogatynia potwierdzającego, że osoba
ubiegająca się o wydanie zaświadczenia jest opiekunem wolno żyjących kotów,
yy okazanie karty adopcyjnej psa/kota lub innego dokumentu
potwierdzającego prawa do zwierzęcia.
Akcja skierowana jest do osób, które opiekują się wolno żyjącymi
kotami oraz bezdomnymi zwierzętami i ma za zadanie:
yy Umożliwić opiekunom zwierząt bezdomnych wykonanie zabiegu ubezpładniania nieodpłatnie.
yy Zwiększyć świadomość właścicieli zwierząt domowych (kotów
i psów) na temat odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich
potomstwo.
yy Pokazać globalne spojrzenie na nadmierne rozmnażanie się
zwierząt w świetle ich istniejącej nadpopulacji, bezdomności,
przepełnionych schronisk, masowej i często tragicznej śmierci
lub przypadków bestialskiego uśmiercania.
Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
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renu naszej gminy. Po sterylizacji kotka dochodzi do zdrowia w ciągu ok. tygodnia. Zabieg ubezpładniania zapobiega
wielu chorobom, jak ropomacicze lub rak sutek. Zabieg sterylizacji zmienia charakter zwierzęcia, ale – na lepsze. Wbrew
panującej opinii, zwierzęta nie
tyją wskutek sterylizacji. Zabieg ubezpładniania nie powoduje tycia. Przybieranie na wadze domowych kotów jest wynikiem braku ruchu i nadmiaru jedzenia, a najczęściej dużej
ilości smakołyków, jakimi raczą je opiekunowie. Koty nie
stają się ospałe i mało ruchliwe.
Sterylizacji dokonuje się w momencie, gdy zwierzak osiąga
dojrzałość. W tym czasie kot
naturalnie staje się bardziej stateczny. Przestaje być rozbrykanym kociakiem. Jego natura i charakter zmieniają się. Zabieg ubezpładniania zapobiega problemom behawioralnym
kotów. Sterylizacja łagodzi
agresję wśród nich. Zwierzaki
nerwowe, agresywne łagodnieją po sterylizacji. Może ona też
zniwelować typowe problemy
z kotem, jak brudzenie, agresja,
atakowanie, gryzienie. W przypadku kocurów kastracja zapobiega takim problemom, jak
znaczenie swojego terytorium,
brudzenie w domu. Sterylizacja zapobiega zaginięciom
zwierząt, które w poszukiwaniu partnera są w stanie uciec
z domu. Zaginione zwierzęta
w 90% nie znajdują się. Większość z nich ginie pod kołami
samochodów.
W wyjątkowych sytuacjach,
gdy dojdzie do niekontrolowanego rozmnożenia zwierząt domowych, właściciel może zwrócić się z prośbą do Wydziału
Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miasta o wydanie zaświadczenia na uśpienie ślepego miotu.

nych spacerów oraz zmienimy
złe nawyki wypuszczania psów
luzem, biegających przez całe
dnie, zapobiegniemy wielu nieszczęśliwym i trudnym interwencjom do zwierząt w wyniku kolizji drogowych. Z roku
na rok wzrasta ilość interwencji do zwierząt, które ucierpiały w wyniku takich wypadków.
Sytuacja ta wynika z faktu, że
zwierzęta pozostawiane są luzem poza miejscem zamieszkania. Pod kołami aut z terenu gminy Bogatynia ginie coraz więcej zwierząt.
Podsumowując, chciałabym
przytoczyć Państwu w liczbach
ilość interwencji oraz zabiegów weterynaryjnych z udziałem zwierzaków z terenu naszej
gminy za 2013 rok:
Ilość interwencji do zwierząt
potrąconych w wyniku kolizji
drogowych:
• 209 (taka liczba zwierząt zginęła pod kołami aut),
• utylizacja zwierząt, które zginęły w wyniku kolizji
drogowych - 3,5 tony.
Usługi weterynaryjne:
• ilość przeprowadzonych zabiegów leczniczych do porzuconych i potrąconych
zwierząt, uznanych za bezdomne bądź porzucone - 24,
• sterylizacja suk – 28 sztuk,
• sterylizacja kotek - 95 sztuk,
• kastracja psów – 11 sztuk,
• kastracja kocurów – 47
sztuk.
Schronisko w Dłużynie Górnej
• ilość zwierząt z terenu naszej gminy przekazanych tylko w 2013 roku do schroniska dla zwierząt w Dłużynie
Górniej – 45 sztuk.
Poprzez współpracę Fundacji „Maja” z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, zmalała liczba zwierząt umieszczanych w schronisku, w stosunku do lat poprzednich (źródło:
http://www.zgzz.pl):
• 2010 rok: 104 psy i 4 koty;
• 2011 rok: 91 psów i 8 kotów;
• 2012 rok: 60 psów i 12 kotów;
• 2013 rok: 45 psów.
Obowiązkiem
właścicie-

Celem akcji jest popularyzacja tej humanitarnej metody
ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Fot. choubb (flicr)

Dofinansowanie

Co to jednak znaczy? – „ślepy miot” to psy i koty do 12
dnia życia, czyli do momentu, aż nie otworzą im się oczy.
Zasadą etyczną jest, że miotów
z otwartymi oczami nie usypia się – fakt, czy szczenięta to
„ślepy miot” ocenia lekarz weterynarii, który to tylko może zgodnie z ustawą dokonać
uśpienia.
Dla człowieka usypianie
„ślepego miotu” jest niczym innym, jak zabijaniem szczeniąt
i może być bulwersujące. Fakt,
nie mamy prawa odbierania
życia, ale jest to jednak mniejsze zło, ponieważ poziom empatii i edukacji o zwierzętach,
o ich humanitarnym traktowaniu, kontroli rozmnażania jest
w naszej społeczności bardzo
niski. W tej sytuacji usypianie
„ślepych miotów” jest smutną koniecznością. Wybraniem
mniejszego zła, aby wyzbyć się
ze społeczności aktów barbarzyństwa, tj. zakopywanie żywcem „ślepego miotu” w ziemi,
topienie w worku w Miedziance, skręcenie karku. Metod stosowanych w naszej społeczności, aby pozbyć się miotów, jest
wiele, te które już my, szarzy ludzie znamy i napawają nas one
obrzydzeniem i negacją jest jak
widać wiele. Aż strach myśleć,
co jeszcze ludzie wymyślą, aby
„pozbyć” się szczeniąt po suce
bądź kociąt po kotce? A najprościej jest zanieść „ślepy miot”
do weterynarza i uśpić go humanitarnie zgodnie z obowiązującym prawem, na dodatek
na koszt Gminy.
Od nas mieszkańców gminy
i jednocześnie właścicieli zwierząt w największej mierze zależeć będzie, jaką skalę osiągnie
bezdomność zwierząt w gminie
Bogatynia. Od wszystkich nas
zależy, jaka ilość psów i kotów
trafi do schroniska oraz czy zjawisko powszechnie znane, dotyczące bezdomności zwierząt,
będzie się zmniejszać z roku na
rok, czy wręcz przeciwnie.
Jeśli wspólnie poczujemy się
odpowiedzialni za nasze czworonogi, zaczniemy sprzątać ich
nieczystości podczas codzien-

Wyroby niebezpieczne

Wykaz lecznic,
z którymi Gmina ma podpisaną umowę na zabiegi ubezpładniania wolno żyjących kotów i bezdomnych psów z terenu gminy Bogatynia:
yy Gabinet Weterynaryjny „Serbinów” Lekarz Krzysztof Czarnecki, ul. Olgi Boznańskiej 8,59-920 Bogatynia.
yy „Redvet” Gabinet Weterynaryjny - Marta Gajewska, ul. Karłowicza 22, 59-920 Bogatynia.
li zwierząt jest respektowanie
przepisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt cyt.: „
Zwierzę jako istota żywa, zdolna jest do odczuwania ciernienia, a my, winni jesteśmy mu
poszanowanie i ochronę”.
Zapraszamy
opiekunów
wolno żyjących kotów i zwierząt bezdomnych do Wydziału Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miasta w Bogatyni po

zaświadczenia upoważniające
do bezpłatnych zabiegów weterynaryjnych dla zwierząt.
Właściciele psów i kotów,
którzy zamieszkują na terenie
gminy Bogatynia mogą skorzystać odpłatnie z wykonania zabiegu ubezpładniania w lecznicach weterynaryjnych.
Magda Biniasz
Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

Usuniemy
53 tony azbestu
19 lutego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zatwierdził wniosek o przyznanie dotacji na usunięcie azbestu z terenu Miasta i Gminy Bogatynia – niebezpieczne materiały zostaną usunięte z 22 nieruchomości.
Kwota dotacji wyniesie odpadów zawierających azbest.
29.015,00 zł (85% wartości za- Koszty wykonania nowego podania), natomiast całkowity krycia dachowego nie będą
koszt realizacji tego zadania podlegały refundacji.
w 2014 roku wyniesie 34.147,20
W chwili obecnej trwazł. Właściciele nieruchomości, ją przygotowania do wyłoniektórzy zgłosili wnioski o usu- nia wykonawcy zlecenia odbionięcie azbestu mogą liczyć na ru i utylizacji niebezpiecznych
pokrycie kosztów demontażu, odpadów zawierających azbest.
transportu i unieszkodliwiania Kolejne programy wsparcia fi-

nansowego przy usuwaniu
azbestu będą wznawiane zgodnie z harmonogramem WFOŚiGW we Wrocławiu.

Kiedy może być naliczona wyższa opłata?

Kto i w jaki sposób będzie kontrolował sposób segregowania
odpadów? Kiedy może być naliczona wyższa opłata? Wszyscy zastanawiamy się, czy nowe przepisy będą przestrzegane.
Skąd gmina może uzyskać informacje o tym, że dany właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z deklaracji selektywnego zbierania śmieci? Czy wdrożono w życie dostatecznie skuteczne mechanizmy kontroli? W praktyce wcale nie jest to takie
skomplikowane i wydaje się, że nie będzie to stanowiło problemu w naszej gminie.
Segregacja to nic trudne- Co na to przepisy?
Zgodnie z art. 9u ust. 1 ustago, a apokaliptyczne wizje, jak
to całą kuchnię będziemy mu- wy o utrzymaniu czystości
sieli zastawić kubłami na śmie- i porządku w gminach za konci, można włożyć między baj- trolę przestrzegania i stosowaki. Jak już pisaliśmy na łamach nia przepisów ustawy odpobiuletynu, mieszkańcy na- wiedzialny jest burmistrz. Zaszej gminy odpady dzielą na: tem uprawnienia kontrolne
plastik, metal i papier – któ- w przedmiocie segregacji odre umieszczają w pojemniku padów pozostają w gestii gmikoloru żółtego, przeznaczo- ny. Obowiązki informacyjnego dla odpadów „suchych”, ne w przedmiocie nieseleknatomiast całą resztę, której tywnej zbiórki odpadów przez
nie udało się wysegregować – właścicieli nieruchomości (art.
do pojemnika szarego, na tzw. 9f u.c.p.g.) nakłada na przedodpady „zmieszane”. Odpady siębiorcę odbierającego odpa„zielone”, czyli te ulegające bio- dy komunalne. W przypadku
degradacji umieszczamy w po- stwierdzenia, że dany właścijemniku brązowym. Szkło na- ciel nieruchomości nie dopełtomiast wyrzucamy do pojem- niania obowiązku w zakresie
ników białych i zielonych, któ- selektywnego zbierania odpare są rozmieszczone na terenie dów komunalnych, przedsięcałej gminy. To proste zasady, biorca ma obowiązek przyjąć
do których mieszkańcy powin- je jako zmieszane odpady koni się stosować. Podczas opróż- munalne i powiadomić o tym
niania pojemnika przez opera- fakcie gminę. Zatem burmistrz
tora będzie widać, czy w środ- może podjąć czynności konku znajdują się odpady, któ- trolne na podstawie informacji
re nie powinny tam trafić. I co otrzymanej od przedsiębiorcy
najważniejsze – będzie można odbierającego odpady komuzwrócić uwagę właścicielowi nalne.
nieruchomości, że nie przykłaW naszej gminie nadzór nad
prawidłową segregacją odpada się do segregacji.

dów sprawuje Gminne Przedsiębiorstwo
Oczyszczania
w Bogatyni Sp. z o.o. W przypadku, gdy segregacja prowadzona przez mieszkańców nieruchomości będzie nieprawidłowa (odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Bogatynia i złożoną deklaracją), operator zgłosi ten fakt gminie. Brak udokumentowanego odbioru odpadów selektywnie zebranych
spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego przez
gminę w celu wydania decyzji ustalającej obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych w sposób
nieselektywny.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i nałożeniu na właściciela wyższej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kolejna
nowa deklaracja uwzględniająca selektywną zbiórkę odpadów
może zostać złożona po upływie
pełnych 12 miesięcy, liczonych
od miesiąca, w którym wydano
decyzję administracyjną.
Do kontroli sprawowanej
przez burmistrza na podstawie
art. 9 u ust.2 u.c.p.g. stosuje się
wprost przepisy art. 379 i art.
380 ustawy Prawa o Ochronie Środowiska. Burmistrz może ponadto wystąpić do Policji
o pomoc w przeprowadzeniu
czynności kontrolnych, a Policja ma obowiązek udzielenia

Fot. http://regiodom.pl/

Kontrola segregacji
odpadów
w tym zakresie pomocy (art.
9v u.c.p.g.). W związku ze stosowaniem przepisów art. 379
i art. 380 u.p.o.ś. w ramach takiej kontroli, podmiot ją przeprowadzający ma zatem prawo: wstępu do kontrolowanego
obiektu, żądania pisemnych lub
ustnych informacji oraz przesłuchiwania osób w zakresie
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, żądania okazania dokumentów i innych danych związanych z przedmiotem kontroli, przeprowadzania
innych niezbędnych czynności kontrolnych. Z działań tych
sporządza się protokół, a w nim
zamieszcza ewentualne zalecenia pokontrolne. W ramach tej
kontroli burmistrz może więc
uzyskać informacje na temat
sposobu zbierania odpadów na
danej nieruchomości.
Gminne Przedsiębiorstwo
Oczyszczania na bieżąco przekazuje informacje do gminy
o adresach nieruchomości, na
których prowadzony jest odbiór
odpadów komunalnych niezgodnie z regulaminem i złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości. Wiele nieprawidłowości do-

tyczy pozbywania się odpadów
przez mieszkańców przy zbiorczych pojemnikach na szkło.
Przypominamy mieszkańcom,
że pojemniki rozmieszczone
na terenie gminy służą wyłącznie do gromadzenia szkła opakowaniowego – białego i kolorowego. Nie należy w nich
umieszczać plastiku, metalu,
a tym bardziej zmieszanych odpadów komunalnych.
W każdej gminie operator
odbierający śmieci jest zobowiązany do opracowania szczegółowego harmonogramu ich
wywozu. W naszej gminie taki harmonogram z początkiem
nowego roku trafił do rąk każdego mieszkańca. Jest on oczywiście szczegółowo weryfikowany. Gmina nie tylko kontroluje selektywny wywóz śmieci, ale również weryfikuje, czy
operator stosuje się do harmonogramu odbioru odpadów od
mieszkańców. Wszelkie tego
typu nieprawidłowości należy
kierować do Wydziału Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego UMiG
w Bogatyni.
Małgorzata Wiśniewska
Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

w w w.bogat ynia.pl
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Wieczór autorski „Schody
do życia”

Fot. UMiG Bogatynia

Zbigniew Szklarek to pasjonat historii naszego regionu, szczególnie Bogatyni, autor wielu publikacji i opracowań. Ostatnio
wydana przez niego książka to „Saksońska Kolej Wąskotorowa
w Bogatyni”. 26 lutego br. w Bibliotece Publicznej w Bogatyni odbył się wieczór autorski poświęcony tej publikacji.
Pan Zbigniew zabrał go- rozkłady jazdy, bilety, stare fości na „wspólną podróż w cza- tografie i pocztówki. W sposie kolejką wąskotorową”, pod- tkaniu uczestniczyli również
czas której opowiadał o historii pasjonaci z Oybin i Frydlankolei, samej publikacji, a także tu, którzy współpracują z pao tym, iż książka wydana zo- nem Zbigniewem, tworząc grustała w 130. rocznicę urucho- pę pasjonatów kolei wąskotoromienia Saksońskiej Kolei Wą- wej na trójstyku. W czasie „poskotorowej. Podczas spotkania dróży” zebrani chętnie zadaautor wielokrotnie podkreślał, wali pytania autorowi, a także
że celem było przede wszyst- dzielili się swoimi refleksjami
kim krzewienie historii, a tak- na temat kolejki. Po prezentaże przekazywanie cennych in- cji pana Zbigniewa był czas na
formacji młodemu pokoleniu. autografy, wpisy i zdjęcia z auWarto podkreślić, iż informa- torem.
Wywiad z panem Zbigniecje zawarte w publikacji to: dane techniczne, szczegółowe wem Szklarkiem – strona 19.

Bal przebierańców

24 stycznia 2014 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
w Bogatyni odbył się wieczorek poetycki z Edytą Marią Franczuk.
Okazją do spotkania była promocja jej debiutanckiego tomiku
wierszy pt. „Schody do życia”. Spotkanie zostało zainicjowane
przez „Centrum Aktywności Społecznej”.
Edyta Maria Franczuk to wokuje. Tomik wierszy „Schozgorzelecka poetka, która dy do życia” jest pięknie iluukończyła dziennikarstwo na strowany grafikami wykonaUniwersytecie w Austrii. Kiedy nymi przez mamę autorki.
podjęła pracę w Elektrowni TuWieczorek poetycki w horów, z uwagi na zakres swoich lu biblioteki poprowadził Jacek
obowiązków, pisała teksty o te- Gadowski, a wiersze poetki rematyce energetycznej. Obec- cytowali: Joanna Taszycka, Janie publikuje artykuły o zarzą- dwiga Seńczuk, Agnieszka Turdzaniu kryzysowym w Gaze- czyn, sama autorka oraz Jej syn
cie Prawnej. Potrzeba rozwoju Dawid. Przy blasku świec w miosobistego, zgłębianie wiedzy
dotyczącej kontaktów międzyludzkich zawsze były ważne
dla autorki, stąd zdecydowała się na kontynuowanie nauki
na studiach podyplomowych.
Edyta Maria Franczuk swój
pierwszy wiersz „Cisza” napisała w lipcu 2012 roku. Autorka
twierdzi, że jej utwory są bardzo osobistym pamiętnikiem
przeżyć, uczuć, próbą ukazania
tego, jak widzi świat, jak go odbiera i do jakich refleksji ją pro-

Bal karnawałowy

Aktywni seniorzy

Fot. Rada Sołecka Kopaczów

W dniu 22 lutego 2014r. w Świetlicy Wiejskiej w Kopaczowie odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci przygotowana przez
Radę Sołecką, panie ze Stowarzyszenia Aktywistek z Pogranicza
oraz opiekunkę świetlicy.
W imprezie tradycyjnie na prowadzona przez opiekunjuż, licznie uczestniczyły dzie- kę świetlicy i sołtysa, a także
ci z czeskiego Oldrychova. rodziców, którzy uczestniczyli
W czasie jej trwania odbywa- w imprezie. Na koniec wszystły się konkursy zręcznościowe, kie dzieci otrzymały upominki
recytatorskie oraz wybór króla rzeczowe i słodycze a przez cały
i królowej balu którymi w tym czas trwania imprezy miały zaroku zostali Amelia i Bartuś. pewnione ciepłe i zimne napoje
Między poszczególnymi kon- oraz poczęstunek.
kursami trwała zabawa tanecz-

Karnawał to szczególny okres balów i zabaw. Już od wielu lat
Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Bogatyni urządza karnawałowe spotkania. Każde z nich miało
inny charakter, m.in.: „Zapusty w różnych rejonach Polski” , „Weneckie maski”, „Karnawał w rytmie disco”.
W tym roku 10 lutego w BOK ków została nagrodzona słodw „Atenie” zorganizowaliśmy kimi upominkami. W doskobal przebierańców. Uczestni- nały nastrój karnawałowego
cy imprezy wykazali się dużą balu wprowadziła dobra muzykreatywnością. Barwne orygi- ka, pomysłowe pokazy magika
nalne stroje zadziwiły wszyst- i smaczne zapustowe potrawy
kich. Pomysłowość uczestni- przygotowane przez uczestni-
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ków. Wszystkie tego typu działania są jednym ze sposobów
wdrażania koncepcji aktywizacji seniorów. Bycie aktywnym
ma skutkować pozytywnym
wizerunkiem seniorów i lepszymi zdolnościami dostosowawczymi w jesieni życia. Emerytura to czas, który trzeba wykorzystać maksymalnie.
Zofia Werżanowska - Przewodnicząca SEiR ZNP w Bogatyni.

Fot. SEiZNP w Bogatyni

Zabawa
karnawałowa
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łej, lirycznej atmosferze, licznie przybyli goście mieli okazję
oderwać się od codzienności
i przenieść w świat poezji. Poetka przygotowała dla uczestników spotkania miłą niespodziankę, rozlosowując wśród
nich trzy grafiki. Po oficjalnej
części goście zadawali liczne
pytania, na które poetka chętnie i z przyjemnością odpowiadała. W dowód wdzięczności za uroczy wieczór, pełen estetycznych doznań i wzruszeń
autorkę obdarowano kwiatami
i ciepłymi słowami. Na pamiątkę spotkania poetka wpisała się
do Księgi Pamiątkowej Biblioteki. Uczestnicy mieli możliwość nabycia tomiku z autografem oraz pięknych grafik.
Można było również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Edytą
Marią Franczuk.

Fot. Biblioteka Publiczna Bogatynia

Debiutancki tomik wierszy

Saksońska Kolej Wąskotorowa w Bogatyni

Nasze maleństwa
Kontynuujemy cykl prezentowania
maleństw, które przyszły na świat
w oddziale położniczym naszego
szpitala. Przedstawiamy dzieci urodzone
od stycznia do lutego 2014 roku.

Fabian Wąsiura
1 styczeń 2014

Milena Jaskółka
3 styczeń 2014

Maciej Socha
3 styczeń 2014

Alan Walenty
10 styczeń 2014

Elena Balcerzak
13 styczeń 2014

Kacper Duda
14 styczeń 2014

Karolina Ogonowska
16 styczeń 2014

Piotr Wojciech Mielniczyn
20 styczeń 2014

Alicja Prawdzin
24 styczeń 2014

Jakub Wcisło
28 styczeń 2014

Adrianna Miszkiewicz
29 styczeń 2014

Jan Szczotka
31 styczeń 2014

Stefan Niewiadomski
1 luty 2014

Szymon Piotr Onak
3 luty 2014

Karol Kazimierz Holinka
4 luty 2014

Aleksandra Rymarczyk
12 luty 2014

Filip Skuza
15 luty 2014

Majka Koniuszewska
16 luty 2014

Zuzanna Hołdowska
18 luty 2014

Antoni Paweł Zajączkowski
18 luty 2014

Szymon Kozłowski
18 luty 2014

Kacper Danilecki
21 luty 2014

Emilia Mytych
21 luty 2014

Sara Marianna Cieślińska
23 luty 2014

Amelia Szewczyk
27 luty 2014

Natalia Kluczyk
27 luty 2014

w w w.bogat ynia.pl
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Gminny program
Wielki
Post
profilaktyki

Wielki Post w roku kanonizacji Jana Pawła II

i rozwiązywania
problemów alkoholowych

Rada Miejska w Bogatyni, jak co roku, przyjęła do realizacji
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest on w dużej mierze realizowany w oparciu
o Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy
Rodzinie. Oto wybrane najważniejsze kierunki działania:
szkolnej w zakresie przeciwI Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjdziałania przemocy w ronej dla osób uzależnionych
dzinie,
od alkoholu.
• Zajęcia warsztatowe dla
1. Punkt Informacyjno – Konosób uzależnionych z utrwasultacyjny Ds. Rozwiązywaloną abstynencją i ich ronia Problemów Alkoholodzin, zajęcia ze sprawcami
przemocy – Trening Zastęwych
• Prowadzenie wstępnych rozpowania Agresji,
mów informacyjno-terapeu- • Grupa edukacyjno-wspietycznych z osobami z prorająca dla ofiar przemocy
w Punkcie Interwencji Kryblemem alkoholowym i ich
rodzinami,
zysowej dla Ofiar Przemocy
• Telefon Zaufania dla osób
w Rodzinie,
z problemem alkoholowym, • Koordynacja (wraz z Ośrod• Prowadzenia działalności
kiem Pomocy Społecznej)
bieżącej Ośrodka Profilakdziałań Zespołu Interdyscytyki i Rozwiązywania Proplinarnego ds. Przeciwdziablemów alkoholowych oraz
łania Przemocy w Rodzinie.
gminnej komisji rozwiązy- 2. Prowadzenie profilaktyczwania problemów alkoholonej działalności informacyjwych.
nej i edukacyjnej, w szcze2. Zajęcia grupowe edukacyjgólności dla dzieci i młono – wspierające
dzieży, w tym prowadzenie
• Grupy edukacyjno-wspierapozalekcyjnych zajęć sporjące dla osób uzależnionych
towych, a także działań na
(2 razy w tygodniu),
rzecz dożywiania dzieci
• Grupa edukacyjno-wspierauczestniczących w pozalekjąca dla osób współuzależcyjnych programach opienionych (2 razy w miesiącu),
kuńczo-w ychowawczych
• Rozszerzony program edui socjoterapeutycznych.
programów
kacyjno-informacyjny dla • Organizacja
profilaktycznych o charakosób uzależnionych i ich
rodzin - klientów Ośrodka
terze informacyjnym i edu(weekendowe zajęcia – trekacyjnym dla uczniów, naning umiejętności służących
uczycieli i rodziców,
trzeźwieniu).
• Dofinansowanie wypoczyn3. Oddziaływania Indywiduku zimowego i letniego (koalne
lonie) połączonego z pro• Konsultacje psychologiczne
filaktyką uzależnień dla
dla osób z problemami uzadzieci i młodzieży z grupy
zwiększonego ryzyka,
leżnień i przemocowymi.
II Udzielanie
rodzinom, • Dofinansowanie zajęć rekrew których występują proacyjno-sportowych połączoblemy alkoholowe pomocy
nych z profilaktyką uzależpsychospołecznej i prawnej,
nień dla dzieci i młodzieży
a w szczególności ochrony
z grupy zwiększonego ryzyprzed przemocą w rodzinie.
ka-według możliwości.
1. Punkt Interwencji KryzyDziałania gminy Bogatysowej Dla Ofiar Przemocy nia w obszarze rozwiązywania
W Rodzinie
problemów alkoholowych są
• Działania wspierające dla bardzo dobrze oceniane przez
dzieci - ofiar przemocy do- Państwową Agencję Rozwiąmowej,
zywania Problemów Alkoho• Działania
interwencyjne lowych - zostaliśmy włączeni
w obszarze przeciwdziała- do elitarnej Sieci Gmin Wionia przemocy domowej,
dących.
• Prowadzenie profilaktyki
Grzegorz Hryszkiewicz
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Środą Popielcową weszliśmy w tegoroczny czas przygotowania
paschalnego - Wielki Post. W tym okresie podejmujemy wezwanie do duchowej odnowy, przemiany naszych wnętrz poprzez
modlitwę, post, jałmużnę oraz dzieła charytatywne czyli czyny
chrześcijańskiej dobroci. Celem Wielkiego Postu jest uzdrawianie człowieka wewnętrznego, który często jest dziś poraniony
przez skutki grzechu, zarówno strukturalnego jak i osobistego.
Wszyscy bardzo potrzebujemy Bożego Miłosierdzia. Tylko Bóg
pokonuje w nas ciemność niewiary, rozpaczy i mroki grzechowe
rozprasza światłością Swego miłosiernego Serca.

W trzecim tysiącleciu Naród
Polski trzykrotnie zjednoczył
się w nadzwyczajny sposób. Było to w okrągłe rocznice Święta Bożego Miłosierdzia, ustanowionego przez Jana Pawła II
w jubileuszowym roku 2000.
Pierwszy raz w 2005 roku, po
śmierci Papieża – Polaka. Drugi raz w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej. Te święta Bożego Miłosierdzia były obchodzone w duchu tak wielkiego
zjednoczenia całego Narodu
jakiego w świecie się dziś nie
spotyka. Fakt, że te wydarzenia
przypadły na święto Bożego
Miłosierdzia, powinien skła-

niać do głębokiej refleksji. Wielu ludzi widziało w tych wydarzeniach wyraźne znaki Boże
i podjęło modlitwę za Ojczyznę
i Kościół. Nagle wszyscy zostaliśmy wyrwani z obojętności
i bezrefleksyjności. Wielu, naznaczonych autentycznym bólem, nakłoniły do tego co jest
istotą tego święta: nawrócenie,
przemiana życia, przystąpienie
do sakramentów Pokuty i Eucharystii.
Dzień beatyfikacji największego Polaka wyznaczono na 1
maja 2011 roku i było to również Święto Bożego Miłosierdzia. Zbliżająca się kanoniza-

Twój 1 procent podatku - może zmienić czyjeś życie

Podaruj swój 1%
Przekazując 1 procent nic
nie tracisz, Urząd Skarbowy
przekazuje Fundacji 1% z za-

płaconego już podatku, pozostałe 99% trafia do budżetu.
Szczegółowy wykaz organi-

Nazwa organizacji

Numer KRS

cja bł. Jana Pawła II, która odbędzie się 27 kwietnia br. także dokona się w Święto Bożego Miłosierdzia. To niezwykły
znak byśmy potraktowali tegoroczny Wielki Post jako wchodzenie w głębię tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II
w 2002 roku na Łagiewnikach
powiedział: Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.
W miłowaniu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.
Orędzie Bożego Miłosierdzia rozpoczęte na polskiej ziemi pierwszym objawieniem Jezusa Miłosiernego św. siostrze
Faustynie Kowalskiej 22 lutego 1931 roku w Płocku, rozpowszechniło się przed II wojną
światową, a potem dzięki polskiemu papieżowi ogarnęło cały świat. Ma przygotować go na
powtórne przyjście Chrystusa.
Zbawiciel przyjdzie jako Sędzia
Sprawiedliwy, kiedy czas miłosierdzia się wypełni.
Zróbmy wszystko, by nie
przegapić i nie przespać Wielkiego Postu, który ma nas przygotować w tym roku nie tylko do Świąt Wielkanocnych ale
i do uroczystości kanonizacji
największego naszego rodaka.
Niech nasze nawracanie się do
Jezusa Miłosiernego oczyszcza
nas z niesprawiedliwości społecznej, ducha pychy i próżności
oraz zakłamania. Zjednoczmy
się znów w Bożym Miłosierdziu.
Ks. Dariusz Siuta
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni

zacji pożytku publicznego mających możliwość otrzymania 1 % podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok 2013
znajduje się na liście przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – www.
mpips.gov.pl

Cel szczegółowy *

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
0000056400
Integracji i Pomocy Dziecku „Malec”
Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”

0000141388

Fundacja Wzajemnej Pomocy „Arka” 0000303072
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski

0000198933

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski

0000198933

Caritas Diecezji Legnickiej

0000221535

Bogatynia Koło 1
Aleksandra Szmelter TPD. Oddz.
Dolnośląski
Koło ”Integracja bez barier
w Bogatyni”
Parafia Św. Maksymiliana Kolbego
w Bogatyni

* wpisujemy w przypadku kiedy dotowany przez nas podmiot działa w strukturze
organizacji o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim

Energia mieszkańców

Autor książki w parowozie Px 48.

Fot. archiwum Zbigniewa Szklarka

Pan Zbigniew przy odnalezionym
w 2009 r. parowozie. Była to najdłużej
pracująca maszyna w Bogatyni.

ne stare dokumenty, fotografie, pocztówki, jednak wtedy
nie przywiązywałem do nich
szczególnej wagi. Dziś wiem, że
to był prawdziwy skarb. A dlaczego takie zainteresowanie?
Kocham swoje miejsce urodzenia, jestem typowym, zagorzałym patriotą.
Szczególną uwagę poświęca pan kolejce wąskotorowej,
dlaczego?
Temat kolei wąskotorowej na
naszym terenie to temat rzeka.
Mógłbym opowiadać o niej godzinami. Kolejka, która przejeżdżała przez Bogatynię była niesamowita, tego nie da się
opisać. Ci, którzy to przeżyli,
dobrze wiedzą o czym mówię.
Przejeżdżająca przez środek
miasta kolej zadymiała ulice,
a jej stuk i gwizd zapamiętam
na zawsze. Jako młody chłopak
razem z kolegami chętnie nią
jeździliśmy.
Jest pan autorem niedawno
wydanej publikacji? Co to za
książka?
Ostatnio wydana przeze
mnie publikacja to książka pt.
„Saksońska Kolej Wąskotorowa w Bogatyni”. Ktoś na wstępie może zadać pytanie, dlaczego saksońska. Odpowiedź
jest prosta, kolej saksońska była
czynna przez okres prawie 80
lat, natomiast kolej w Bogatyni
funkcjonowała niecałe 9 lat, to
ogromna różnica. Stąd też taki tytuł. Książka ta jest po części takim uwieńczeniem pracy.
Wydana została w 130. rocznicę uruchomienia Saksońskiej
Kolei Wąskotorowej. Dokładnie 11 listopada 1884 roku ruszył pierwszy pociąg relacji Zittau – Bogatynia z odgałęzieniami (tj. Turoszów, Markocice).
Myślę, że czytelnik może zastanawiać się również nad zieloną okładką. Dlaczego aku-

rat taka? Większość pomyślałaby, że wiązałem to z symboliką
koloru zielonego, czyli nadzieją. Jednak zamiar miałem inny.
Odniosłem to do tego, że kolej
większość swoich szlaków ma
wśród przyrody, przez lasy i łąki, stąd zieleń na okładce mojej
publikacji. Trzeba przyznać, iż
zawód maszynisty takiego parowozu, choć jest „brudny”, to
jednak mimo wszystko zielony.
Jaki cel przyświecał jej wydaniu?
Chciałem, by książka ta była dedykacją dla moich najbliższych kolegów i koleżanek.
Wydanie jej było moją ambicją, chciałem coś od siebie dać.
Ta publikacja to uwieńczenie
mojej dotychczasowej działalności. Moim celem jest przede
wszystkim krzewienie historii, zdobywanie cennych informacji i opracowywanie ich.
Uważam, że należy dochodzić wiarygodnych prawd. Jednak muszę przyznać, iż jeszcze
nie jestem spełniony do końca.
Chciałbym zrobić coś więcej,
przekazać informacje, które
posiadam młodemu pokoleniu.
Czy materiały, które są zawarte w publikacji znajdują
się w pańskim posiadaniu?
Chciałbym tutaj zaznaczyć,
że zbieranie materiałów do tej
książki trwało ponad 20 lat.
Wszelkiego rodzaju teksty, fotografie, pergaminy, pocztówki
gromadzone były przeze mnie
prze lata. Wiele informacji,
które posiadałem już wcześniej,
okazywało się sprzecznych,
z tym, co wiedziałem w danej
chwili, musiałem to wszystko
dokładnie sprawdzać, analizować, stąd też trochę to wszystko trwało. Część z tych materiałów to wartość muzealna,
pozyskana od prywatnych kolekcjonerów, są to np. rozkłady

Bogatyński parowóz obecnie znajduje się
w muzeum w Sochaczewie.

w w w.bogat ynia.pl

Zbigniew Szklarek.

jazdy czy bilety.
Gdzie można zapoznać się
z publikacją? I jakie plany ma
pan na przyszłość?
Moja książka dostępna jest
dla wszystkich, którzy chcieliby się z nią zapoznać w Bibliotece Publicznej w Bogatyni.
Kilkoma egzemplarzami obdarowałem swoich najbliższych,
a kilka wysłałem poza granice naszego kraju. A jeśli chodzi o plany na przyszłość, to
oczywiście są. Chciałbym wydać przewodnik po naszej krainie łużyckiej. Na razie zbieram
materiały, wszystko porządkuję, dodaję i uzupełniam.
Przy tej okazji chciałbym
również bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy
wspierali mnie podczas pracy
nad książką. Wielkie ukłony
w stronę pana Bogdana Pokropińskiego – emerytowanego
maszynisty i kustosza Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, który okazał wielką pomoc i służył radą techniczną.
Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Fot. archiwum Zbigniewa Szklarka

nie brzmiało: „W którym roku
Szwedzi najechali na Polskę”,
odpowiedź również zapamiętałem, był to 1655 rok. To pytanie i ta klasówka stały się przełomowym moment, jeśli chodzi
o historię. Od tamtej chwili była mi ona już coraz bliższa. Historia to dla mnie dociekanie,
uzupełnianie. To chronologia
wiadomości. Wychodzę z założenia, że dzisiaj każda publikacja musi mieć oparcie na
zasadzie dokumentów, inaczej
nie do końca jest wiarygodna.
Każdy jeden dokument, niech
on będzie śladowy, poniszczony, ale nawet po części historyczny i czytelny, wówczas on
odzwierciedla faktyczną rzeczywistość i historyczną prawdę. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że historią zajmuję się już
55 lat.
Skąd tak ogromne zainteresowanie naszym regionem?
To tu się urodziłem i tu chodziłem do szkoły. Z Bogatynią związany jestem od zawsze
i od zawsze bardzo interesowała mnie jej historia. Każda notatka czy wiadomość o historii
Bogatyni były dla mnie bardzo
cenne. „Kąsek historii”, który do mnie docierał był przeze
mnie bardzo „pielęgnowany”.
Nigdy niczego nie ubarwiałem.
Zawsze opisywałem Bogatynię
taką, jaką była naprawdę. Jako dziecko znajdywałem róż-

Fot. archiwum Zbigniewa Szklarka

Jak kiedyś wyglądała Bogatynia?
Zacznę od tego, że wiele osób pisało już o Bogatyni, trzeba jednak wyraźnie
podkreślić, iż nie do końca ze
wszystkim można się zgodzić,
ponieważ wszelkiego rodzaju
pergaminy, starodruki, kroniki
i dokumenty niemieckojęzyczne, które były, zostały zniszczone przez stacjonujące tu wojska. Jeśli chodzi o Bogatynię,
to to, co istotne i ciekawe. Stara Bogatynia miała: 17 kominów, 17 mostów i 11 fabryk, nie
wszyscy to wiedzą i nie każdy
kojarzy liczbę 17 właśnie z Bogatynią. Kiedyś nasze miasto słynęło również z zabudowy przysłupowo-zrębowej, to
oczywiście także kolejka, duże
zakłady i fabryki. Dobrze pamiętam starą Bogatynię. Dzisiaj mogę zamknąć oczy i narysować w Bogatyni każdą ulicę,
most czy kładkę.
Od dziecka interesował się
pan historią?
Tak naprawdę historią na
poważnie zacząłem interesować się w szkole podstawowej. Z historii i geografii wtedy nie byłem najlepszy, zawsze
te stopnie mnie nie zadowalały,
uważałem, że były naciągane.
Kiedyś pani zrobiła klasówkę
i jako jedyny z klasy poprawnie odpowiedziałem na pytanie. Pamiętam je do dziś, pyta-

Fot. archiwum Zbigniewa Szklarka

Rozmowa z panem Zbigniewem Szklarkiem – pasjonatem historii naszego
regionu, autorem książki „Saksońska Kolej Wąskotorowa w Bogatyni”.
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Bogatynia

od kuchni
„Sałatka wiosenna”

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a nasza kuchnia
zaczyna nabierać kolorowych

barw. Na stołach zaczynają
się pojawiać świeże warzywa
i owoce, na które z niecierpliwością czekamy cały rok. Dla-

tego też pani Katarzyna Ćwiok
z Bogatyni proponuje smaczną
sałatkę wiosenną.
Przygotowanie:
Pomidory, ogórki i jajka pokroić w kostkę. Cebulę i szczypiorek również posiekać na
drobną kostkę. Rzodkiewkę pokroić w talarki, a sałatę w paski. Groszek odsączyć
i dodać do reszty składników.
Wszystko doprawić do smaku
solą i pieprzem oraz wymieszać
z majonezem. Smacznego!

Fot. BOK

Składniki:

6 pomidorów, 3 świeże ogórki, 1 pęczek rzodkiewek, 1 główka
sałaty, 1 pęczek szczypiorku,
6 gotowanych jajek, 1 puszka groszku konserwowego,
1 słoik majonezu, pieprz, sól.

104.8 FM

KADR

Kino
Pełny repertuar kina na stronie www.bok.art.pl
„Non Stop”

Liam Neeson gwiazda „Uprowadzonej” w thrillerze producentów „Matrixa” i „Sherlocka Holmesa”. Agent federalny Bill Marks
ma za zadanie bronić bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych.
Nie znosi latać, a swoją pracę traktuje jako zło konieczne. Ale dzisiejszy lot będzie daleki od rutyny. Chwilę po starcie na jego szyfrowany telefon przychodzi wiadomość z żądaniem 150 milionów
dolarów okupu. W przypadku odmowy, co 20 minut ginąć będzie
kolejny pasażer. Wkrótce okaże się
jednak, że przestępcom nie chodzi
o pieniądze. Stawka jest znacznie
wyższa.

„Muppety: Poza
prawem”

Ulubieńcy światowej publiczności powracają na
srebrny ekran w filmie „Muppety: poza prawem”. Kermit,
Piggy i spółka ponownie zapraszają na pełen niezapomnianych gagów, okraszony
dawką wspaniałego humoru, muzyki i świetnego aktorstwa show! Podczas światowego tournée Muppety zostają wplątane w aferę kryminalną o międzynarodowym
zasięgu. Stoi za nią Constantin – znany złodziej diamentów i sobowtór Kermita…

www.artradio.pl

radio Bogatynia 104.8 FM

21:00 –
21:15 –
22:00 –
22:15 –

Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
Dzień dobry ArtRadio
Serwis informacyjny ArtRadia
Dobre przedpołudnie
Serwis informacyjny ArtRadia
Piosenka dnia
Serwis informacyjny ArtRadia
Fakty kulturalne
Serwis informacyjny ArtRadia
Gość Artradia
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy „ Muzyczny mix
Serwis informacyjny ArtRadia
„Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
Serwis informacyjny ArtRadia
„Wehikuł Czasu” - Jarek Żelazo
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Muzyczny mix

Wtorek
06:00 –
06:15 –
07:00 –
07:15 –
08:00 –
08:15 –
09:00 –
09:15 –
12:00 –
12:15 –
13:00 –
13:15 –
14:00 –
14:15 –
15:00 –
15:15 –

Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
Dzień dobry ArtRadio
Serwis informacyjny ArtRadia
Dobre przedpołudnie
Serwis informacyjny ArtRadia
Piosenka dnia
Serwis informacyjny ArtRadia
Fakty kulturalne
Serwis informacyjny ArtRadia
Gość Artradia
Serwis informacyjny ArtRadia
„Dax music rock” - Olek Margasiński i Dominik Warchał
17:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
17:15 – „Naturalny Trzask Płyty”
– Wojtek Kulawski
19:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
19:15 – „Muzycznie, historycznie i okolicznie” - Agnieszka Salata Niemiec
20:00 – Serwis informacyjny ArtRadia
20:15 – „Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
21:00 – Serwis informacyjny
21:15 – „Muzyczny Tygiel”
- Tomasz Syczyk i Łukasz Fronczak

Środa
06:00 –
06:15 –
07:00 –
07:15 –
08:00 –
08:15 –
09:00 –
09:15 –
12:00 –

Serwis informacyjny ArtRadia
„No to gramy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
Dzień dobry ArtRadio
Serwis informacyjny ArtRadia
Dobre przedpołudnie
Serwis informacyjny ArtRadia

12:15
13:00
13:15
14:00
14:15
15:00
15:15
19:00
19:15

–
–
–
–
–
–
–
–
–

20:00 –
20:15 –
21:00 –
21:15 –
22:00 –
22:15 –

Piosenka dnia
Serwis informacyjny ArtRadia
Fakty kulturalne
Serwis informacyjny ArtRadia
Gość Artradia
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Muzyczny mix
Serwis informacyjny ArtRadia
„Artradiowa Biblioteka”- Aldona Walczak i Artur Wieczorek
Serwis informacyjny ArtRadia
„Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
Serwis informacyjny ArtRadia
„Kanapka Kulturalna, spacerkiem po kulturę” – Artur Wieczorek i Bartek Różycki
Serwis informacyjny ArtRadia
„Muzyczne szepty” - Anna Capriss

Czwartek
06:00 –
06:15 –
07:00 –
07:15 –
08:00 –
08:15 –
09:00 –
09:15 –
12:00 –
12:15 –
13:00 –
13:15 –
14:00 –
14:15 –
15:00 –
15:15 –
16:00 –
16:15 –
17:00 –
17:15 –
18:00 –
18:15 –
18:30 –
20:00 –
20:15 –
20:30 –
22:00 –
22:15 –

Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
Dzień dobry ArtRadio
Serwis informacyjny ArtRadia
Dobre przedpołudnie
Serwis informacyjny ArtRadia
Piosenka dnia
Serwis informacyjny ArtRadia
Fakty kulturalne
Serwis informacyjny ArtRadia
Gość Artradia
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Muzyczny mix
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Muzyczny mix
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Muzyczny mix
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to gramy” Muzyczny mix
„Zawsze w...eterze ” - Razem Dla Bogatyni
Serwis informacyjny
Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
„A - Friko/Gram, a co mi
tam”- Grzegorz Dusza
Serwis informacyjny
„Smooth&Soul” - Jarek Żelazo

Piątek
06:00 –
06:15 –
07:00 –
07:15 –
08:00 –
08:15 –
09:00 –
09:15 –
12:00 –
12:15 –
13:00 –
13:15 –
14:00 –

Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Garmy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
Dzień dobry ArtRadio
Serwis informacyjny ArtRadia
Dobre przedpołudnie
Serwis informacyjny ArtRadia
Piosenka dnia
Serwis informacyjny ArtRadia
Fakty kulturalne
Serwis informacyjny ArtRadia
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19:00 –
19:15 –
20:00 –
20:15 –
20:30 –
21:00 –
21:15 –

Gość Artradia
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Muzyczny mix
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” Muzyczny mix
Serwis informacyjny ArtRadia
„Wolność w Muzyce” - Bartłomiej Różycki i Tomasz Zagórski
Serwis informacyjny ArtRadia
„Weekend z ArtRadiem” Marcin Woroniecki
Serwis informacyjny
„Dobranocka do podusi, bez tatusia i mamusi” - Aldona Walczak
„Weekend z ArtRadiem” Marcin Woroniecki
Serwis informacyjny
„Lista Przebojów ArtRadia” - Sławek Legeżyński

Sobota
06:00 –
06:15 –
07:00 –
07:15 –
08:00 –
08:15 –
11:00 –
11:15 –
12:00 –
12:15 –
13:00 –
13:15 –
14:00 –
14:15 –
18:00 –
18:15 –
20:00 –
20:00 –
21:00 –
21:15 –

Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” - Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy”‚ - Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” - Muzyka non stop
Serwis informacyjny
Muzyka non stop
Serwis informacyjny
Muzyczny mix/Gość ArtRadia
Serwis informacyjny
Muzyczny mix/Gość ArtRadia
Serwis Informacyjny ArtRadia
„Muzyka pogranicza”- zespoły, kapele, chóry lokalne
Serwis informacyjny ArtRadia
„Relacje live-kultura / sport”
- Marcin Woroniecki
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” - Muzyka non stop
Serwis informacyjny ArtRadia
„Muzyka non stop”

Niedziela
06:00 –
06:15 –
07:00 –
07:15 –
08:00 –
08:15 –
11:00 –
11:15 –
12:00 –
12:15 –
13:00 –
13:15 –
15:00 –
15:15 –
18:00 –
18:15 –
20:00 –
20:15 –

Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Gramy” - Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Garmy” - Budzik muzyczny
Serwis informacyjny ArtRadia
„No to Garmy” - Muzyka non stop
Serwis informacyjny
Muzyczny mix/Gość ArtRadia
Serwis informacyjny
„Nasze dzieci... w radiu ”
Serwis informacyjny
„Muzyczny kosmos czyli Wojna Domowa”
- Iwona Majewska i Mateusz Połoczański
Serwis Informacyjny ArtRadia
„Jedno radio – Trzy języki” - Wojtek Kulawski
Serwis informacyjny ArtRadia
„Relacje live-kultura / sport”
- Marcin Woroniecki
Serwis informacyjny ArtRadia
Muzyka non stop

napisy

2D

Produkcja: USA, Francja
gatunek: thriller/akcja
data:

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

dubbing

2D

Produkcja: USA
gatunek: familijny/komedia
data:

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

Fotozagadka
W cyklu Fotozagadka Redakcja Biuletynu „Bogatynia” proponuje czytelnikom zabawę sprawdzającą znajomość Bogatyni i okolic. Wszystkich, którzy rozpoznają obiekt na zdjęciu i znają jego
lokalizację zachęcamy do
przesłania odpowiedzi na
adres: konkurs@bogatynia.pl W nadsyłanych odpowiedziach prosimy o podanie imienia i nazwiska.
Poprzednia
fotozagadka przedstawiała fragment budynku starej szkoły
ewangelickiej w Posadzie.
Prawidłową odpowiedź podał pan Janusz Baranowski. Gratulujemy i prosimy
o odbiór nagrody - budynek
główny UMiG, pok. 3.

w w w.bogat ynia.pl
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Poniedziałek
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