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Pamięć zmarłym
– żyjącym pojednanie
O rozmowę na temat
funkcjonowania rady oraz
planów i zamierzeń poprosiliśmy
panią Dorotę Bojakowską.

rocznica

deportacji
na Sybir
str. 5

str. 3

Ferie Zimowe

Był to czas spotkań
z przyjaciółmi i dobrej
zabawy, która pochłonęła
dzieci na całego!

str. 6

Nowy Prezes
Granicy

Prezentujemy rozmowę
z nowym Prezesem Andrzejem Lipko.

str. 16

Finał Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej Pomocy

W niedzielę 11. stycznia
ponownie przekonaliśmy się, jak
mocno i gorąco biją nasze serca.

str. 17

Dyżury
radnych

VII kadencji Rady
Miejskiej w Bogatyni

Poniedziałek
yy 15.00 – 16.00
Jerzy Wiśniewski
yy 16.00 – 17.00
Krystyna Gnacy
Jarosław Woźnicki
yy 16.30 – 17.00
Robert Flak

Wtorek
yy 13.30 – 14.30
Dorota Bojakowska
Filip Barbachowski
yy 14.00 – 15.00
Artur Siwak
Krzysztof Peremicki
yy 15.00 – 16.00
Zygmunt Kostecki
Katarzyna Piestrzyńska-Fudali

Środa
yy 14.30 – 15.30
Eugeniusz Kubica
yy 15.00 – 15.30
Piotr Kawecki
Michał Kubica
yy 15.00 – 16.00
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
yy 14.00 – 15.00
Tomasz Wieliczko

Piątek
yy 12.00 – 13.00
Ryszard Morawski
yy 13.00 – 14.00
Tomasz Tracz
Henryk Komarnicki
Krzysztof Musielak
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

Apel do PGE i służba zdrowia

Sesja Rady Miejskiej
14. stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej.
W porządku sesji znalazły się punkty dotyczące wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz
uchwały w sprawie zarządzenia wyborów w Radach Osiedlowych
i Radach Sołeckich.
Do porządku obrad wprowa- wodowe z kopalni i elektrowni,
dzono również głosowanie na a także Rada Miejska w Bogatytemat podjęcia przez Radę Miej- ni, która jednogłośnie wyraziła
ską stanowiska w sprawie utwo- swoje stanowisko.
W dalszej części sesji Radni
rzenia Centrum Usług Wspólnych, obejmujących oddziały zajmowali się równie ważnym
KWB Turów i Elektrowni Tu- punktem, dotyczącym zmiany
rów. Radni podejmowali rów- wierzyciela SP ZOZ w Bogatyni.
nież uchwały dotyczące zmian Zaproponowana umowa subw budżecie oraz w sprawie wy- rogacji pozwoli bogatyńskierażenia zgody na zmianę wie- mu szpitalowi na prawidłowe
funkcjonowanie i przygotowarzyciela SP ZOZ-u w Bogatyni.
Pierwszym, jakże ważnym nie do nowego kontraktu z NFZ
punktem środowej sesji by- w 2016 roku. Sytuacja finansoła kwestia zajęcia stanowiska wa bogatyńskiej służby zdrow sprawie utworzenia Centrum wia jest spowodowana głównie
Usług Wspólnych w obsza- niedoszacowaniem kontraktu
rze rachunkowości i HR obej- przez NFZ oraz znaczącą trudmującego Oddział KWB Tu- nością w wyegzekwowaniu nadrów i Oddział Elektrowni Tu- wykonań, nawet tych ratujących
rów w Bogatyni. Jak podkre- życie. Zważywszy na problemy
ślał burmistrz Andrzej Grzmie- służby zdrowia w całym kraju,
lewicz, sprawa ta jest niezwykle w Bogatyni wysokość strat wyważna społecznie, bo godzą- kazywanych przez SP ZOZ jest
ca w pracowników tych zakła- z roku na rok coraz niższa. Jest
dów, powodująca utratę poczu- to skutkiem wsparcia, jakie sacia bezpieczeństwa o swoją pra- morząd Bogatyni rokrocznie
cę. W tej sprawie rozpoczął się przekazuje na funkcjonowaspór zbiorowy w KWB Turów. nie bogatyńskiej służby zdroPrzeciw działaniom PGE S.A. wia. Środki finansowe z budżewystąpiły wszystkie związki za- tu gminy są sukcesywnie zwięk-

Jednogłośna decyzja Radnych

Budżet otwarty
na inwestycje

w Bogatyni, w sprawie

skarg i wniosków
mieszkańców, przyjmują:
Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Grzmielewicz
Zastępca Burmistrza ds. Polityki
Regionalnej Jerzy Stachyra
w każdy poniedziałek w godz.
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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30. grudnia odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni. Było to
jedno z ważniejszych posiedzeń, ponieważ dotyczyło uchwalenia
budżetu na rok 2015. Budżet podstawowy, jak mówił na sesji burmistrz Andrzej Grzmielewicz, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie samorządu, a zgłoszona autopoprawka wprowadza wiele
istotnych dla miasta i gminy zadań inwestycyjnych.
„Budżet wraz z autopoprawką zwolą na realizację m.in. takich
jest otwarty na inwestycje i pro- zadań, jak:
społeczny”, tak określił przedło- • przebudowę i moderżone projekty na sesji burmistrz
nizację Szpitala GminAndrzej Grzmielewicz.
nego w Bogatyni,
Burmistrz mówił również • termomodernizację Zespoo wymiernych oszczędnościach,
łu Szkół z Oddziałami Indotyczących administracji putegracyjnymi w Bogatyni,
która będzie pierwszy etablicznej. Z zapowiedzi burmistrza można było usłyszeć, iż
pem kompleksowej mooszczędności te nie będą dotydernizacji tej placówki,
czyły jedynie samego urzędu, • termomodernizaale również podległych spółcję budynków mieszek komunalnych, jak też Straży
kalnych w Sieniawce,
Miejskiej.
• odbudowę sieci kanalizacji
Zaoszczędzone środki poogólnospławnej w Porajowie,

szane, co pozwala funkcjonować placówce. „Zdrowie i życie naszych mieszkańców jest
wartością nadrzędną, nigdy
nie będziemy zarabiać na służbie zdrowia, będziemy zawsze
do niej dokładać” - mówił burmistrz Andrzej Grzmielewicz.
W dalszej części sesji wprowadzono zmiany do budżetu

• przebudowę ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego,
• przebudowę ulic: Dzikiej,
Ludowej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I oraz Chrobrego,
• rozbudowę „Zalewu” jako
miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki wraz
z budową basenu otwartego
• budowę ścieżek rowerowych Bogatynia – Opolno Zdrój – Jasna Góra, jak
też w drugim etapie Opolno Zdrój – Porajów,
• budowę tarasu widokowego
na wzgórzu „Obserwator”,
• rewitalizację centrum Bogatyni,
• odbudowę boiska
przy ul. Sportowej.
Budżet w 2015 roku będzie
wyglądał następująco: dochody
wyniosą 145 118 257,00 zł, natomiast wydatki będą kształtowały się na poziomie 143 146
117,00 zł, co spowoduje około 2
mln zł nadwyżki.
W budżecie na zbliżający się
rok nie znalazło się kilka zadań,
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na rok 2015 oraz radni podjęli uchwały dotyczące wyborów
Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich, które odbędą się w najbliższym czasie. Szczegółowy kalendarz wyborczy zamieszczamy na stronie obok.
W środę 14. stycznia odbyła
się również druga nadzwyczajna sesja, w której radni odrzucili plan modernizacji i rozwoju
bogatyńskich wodociągów, argumentując iż założenia planu
są niemożliwe do realizacji.

ale jak zapewniał burmistrz
Andrzej Grzmielewicz, samorząd będzie dążył do ich realizacji. Do tych przedsięwzięć zaliczyć można m.in. dalsze inwestycje w świetlice środowiskowe
(Bratków i Wyszków), budowa
Przychodni Zdrowia w Porajowie czy modernizacja Strażnicy
OSP w Porajowie.
Ważnym było również zabezpieczenie środków w rezerwie budżetowej oraz ujęcie w budżecie planu remontów
cząstkowych. Środki te pomogą bezpiecznie realizować zadania oraz odpowiednio reagować
w sytuacjach kryzysowych.
Katalog inwestycyjny budżetu na rok 2015 z pewnością, poprzez wymiar niektórych inwestycji, spowoduje rozłożenie ich
realizacji na 2 bądź nawet 3 lata,
niemniej jednak plany są ambitne, ukierunkowane na rozwój,
a także poprawę bezpieczeństwa
i komfortu życia mieszkańców.
Radni po dyskusji nad projektem budżetu na rok 2015 jednogłośnie przyjęli go wraz z autopoprawką.

Pierwsze posiedzenia i plany na kadencję 2014-2018

Rada VII kadencji
O rozmowę na temat funkcjonowania rady oraz planów i zamierzeń obecnej kadencji poprosiliśmy
panią Dorotę Bojakowską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bogatyni.
Po ostatnich wyborach samo- to dzięki nowotworowi zmie- wy. Wiem jednak, że siła tkwi
rządowych objęła Pani funk- niło się moje życie, a działal- w pracy zespołowej i że nasz
cję przewodniczącej Rady ność w stowarzyszeniu pozwo- „dwudziestojednoosobowy teMiejskiej. Czy była to trudna liła poznać mi wspaniałych lu- am” będzie starał się pracować
decyzja? Dlaczego zdecydo- dzi, którzy otworzyli mi oczy na jak najlepiej i jak najsprawniej,
wała się Pani kandydować na potrzeby zwykłego mieszkań- tym bardziej, że mamy ogromradną?
ca i niezwykle ważną działal- ne wsparcie burmistrza i praNajkrótsza i najprostsza od- ność społeczną. I tak z dnia na cowników urzędu.
powiedź brzmi: bo sprawy na- dzień coraz bardziej angażowa- W jaki sposób organizuje Paszych mieszkańców są mi bar- łam się w życie naszej społecz- ni pracę nowej rady? Na czym
dzo bliskie. W samorządzie ności, otrzymując oczywiście zamierza Pani oprzeć swoje
działam już kilka lat, ale naj- ogromne wsparcie ze strony ro- działania? Jak ocenia Pani,
większe doświadczenie i wiedzę dziny, przyjaciół i koleżanek ze jako Przewodnicząca, zaanzdobyłam będąc radną w ostat- stowarzyszenia. Umocniona ich gażowanie nowo wybranych
niej kadencji Rady Miejskiej. poparciem w roku 2010 zosta- radnych?
Z doświadczenia poprzedNie bez znaczenia jest także mo- łam Radną Miasta i Gminy Boje zaangażowanie w działalność gatynia. Dziś, po czterech latach niej kadencji wiem, że najważorganizacji pozarządowych. Od działalności w radzie, zostałam niejsza jest dobra organizaparu lat jestem prezesem boga- jej przewodniczącą. Wierzę, że cja pracy rady, a w szczególnotyńskich „Amazonek”, do któ- doświadczenie, jakie zdoby- ści zapewnienie prawidłowego
rych trafiłam ze względu na łam, pozwoli mi sprawnie i me- przebiegu procedury podejmociężką chorobę, z którą walczę rytorycznie kierować jej pra- wania uchwał i kierowania prood lat. Paradoksalnie mówiąc, cą. Oczywiście, że mam oba- jektów do zaopiniowania przez
komisje problemowe. Ważne
jest sprawne prowadzenie sesji
Kalendarz wyborczy
i współpraca oparta na dobrych
Sołectwa i Rady Osiedla
relacjach z radnymi, kierownictwem i pracownikami urzęRada Osiedla Data i miejsce spotkania
du, ale przede wszystkim, wsłuRada Osiedla 1
16.03.2015 godz. 16:00 – BOK
chiwanie się w potrzeby mieszkańców. To przecież w ich imieRada Osiedla 5
17.03.2015 godz. 16:00 – MCT
niu i dzięki nim możemy dziaRada Osiedla 7
18.03.2015 godz. 16:00 – SP 3
łać na rzecz wspólnego dobra.
Rada Osiedla 2
23.03.2015 godz. 16:00 – SP 3
Moją pracę w Radzie Miejskiej
24.03.2015 godz. 16:00
traktuję bardzo poważnie, staRada Osiedla 3
– strzelnica w byłym Gimnazjum
ram się nie zawieźć zaufania
wyborców i sprostać ich oczeRada Osiedla 4
25.03.2015 godz. 16:00 – SP nr 1
kiwaniom. Z moich obserwacji
Rada Osiedla 6
26.03.2015 godz. 16:00 – BOK Zatonie
wnioskuję, że bardzo priorytetowo swoją służbę społeczności
Sołectwo
Data i miejsce spotkania
traktują także pozostali radni,
02.02.2015 godz. 16:00 –
Sołectwo Białopole
którzy z ogromnym zaangażoświetlica wiejska w Białopolu
waniem biorą udział w pracach
02.02.2015 godz. 18:00 – świetlica
Sołectwo Kopaczów
komisji problemowych, a także
wiejska w Kopaczowie
wsłuchują się w potrzeby miesz03.02.2015 godz. 16:00 –
kańców. Serdecznie im gratuluSołectwo Porajów
świetlica wiejska w Porajowie
ję i życzę trafnych decyzji. Obyśmy wspólnie dokonywali jak
04.02.2015 godz. 16:00 – świetlica
Sołectwo Jasna Góra
wiejska w Jasnej Górze
najlepszych wyborów i troszczyli się o nasze wspólne dobro.
Sołectwo
04.02.2015 godz. 18:00 – świetlica
Ma Pani już doświadczenie
Opolno Zdrój
wiejska w Opolnie Zdrój
w pełnieniu funkcji Radnej
05.02.2015 godz. 16:00 –
Sołectwo Sieniawka
Miasta i Gminy Bogatynia.
Remiza OSP w Sieniawce
Jakie najważniejsze zadaSołectwo Wyszków
09.02.2015 godz. 16:00 – budynek
nia stoją przed Radą Miejską
Wolanów
mieszkalny -Wyszków 48
w obecnej kadencji? Co weSołectwo
09.02.2015 godz. 18:00 – świetlica
dług Pani opinii jest prioryteLutogniewice
wiejska w Lutogniewicach
tem dla gminy?
Utrzymanie miejsc pracy
10.02.2015 godz.16:00 – świetlica
Sołectwo Krzewina
wiejska w Krzewinie
dla ludzi, zapewnienie im godnej płacy, szczególnie tym, któ11.02.2015 godz. 16:00 –
Sołectwo Działoszyn
rzy zarabiają od lat na poziomie
ZSPiG w Działoszynie
najniższej krajowej, a jak się
12.02.2015 godz. 16:00 –
Sołectwo Bratków
zorientowałam jest ich wielu.
świetlica wiejska w Bratkowie
Ważne jest także wybudowanie
12.02.2015 godz. 18:00 –
budynków mieszkalnych wieloSołectwo Posada
świetlica wiejska w Posadzie
rodzinnych (komunalnych), co

podyktowane jest wielkimi potrzebami w tym zakresie – wiele rodzin czeka na długiej liście na przydzielenie mieszkania. Do szczególnie ważnych
zadań należy także ochrona
zdrowia i dostęp do placówek
medycznych. Niezwykle ważne
jest więc utrzymanie naszego
szpitala i przeprowadzenie jego termomodernizacji i przebudowy. Priorytetowo też traktowane są wszelkie zadania związane z edukacją naszych dzieci
i młodzieży. Konieczne są więc
remonty istniejących obiektów
szkolnych, szczególnie ZSzOI
przy ul. Wyczółkowskiego 42.
Ogromną uwagę należy zwrócić także na: walkę z przestępczością, problem narkomanii i bezpieczeństwo obywateli. Również ważne jest tworzenie miejsc wypoczynku w Bogatyni, gdzie można odpocząć
po pracy, urokliwych, bezpiecznych (kąpielisko na zalewie, taras widokowy na wzgórzu „Obserwator” przy ul. Chełmońskiego), to zadania, które zrealizowane powinny być w najbliższym czasie. Oczywiście
jest wiele innych potrzeb, którymi należałoby się zająć - pamiętajmy jednak, że gmina ma
określony budżet. Ostatnie lata
to czas intensywnej odbudowy
po powodzi, ale co ważne, jednocześnie realizacja wielu ważnych inwestycji, które wpływają
na komfort życia mieszkańców.
Zgodnie ze statutem radni
mają obowiązek spotykania
się ze swoimi wyborcami. Jak
Pani ten obowiązek realizuje?
Jestem w radzie dostępna
prawie codziennie i chociaż mój
dyżur wyznaczony jest na wtorek od godz. 13.30 to zawsze, jeżeli tylko jest taka potrzeba, staram się spotykać z ludźmi i pomagać, nie patrząc na godziny
urzędowania. Wystarczy jedynie zgłosić chęć spotkania ze
mną w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1,
a pracownicy Biura Rady poinformują mnie o tym. Również,
tak jak deklarowałam w mojej ulotce, chciałabym się spotykać z ludźmi w moim okręgu
wyborczym, rozmawiać o bieżących problemach i wspólnie
próbować znaleźć rozwiązanie. Zapewniam, że pochylę się
nad każdym problemem, który,
w miarę możliwości, będę starała się rozwiązać.
Proszę zdradzić nam trochę
szczegółów z życia prywatnego.
Jaka na co dzień jest Dorota Bojakowska, czym się Pani zajmuje, jakie jest Pani hobby?
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Lubię sport i niestety mam
na niego teraz coraz mniej czasu, ale gdy tylko przychodzi
weekend, staram się wraz z mężem uprawiać różne formy aktywności fizycznej. Lubię jeździć na nartach, łyżwach, latem
na rowerze i jeżeli tylko mogę
to pływam. Moje zainteresowanie sportem przekłada się na
charakter stowarzyszenia, które
prowadzę. Ma ono bardzo bogatą ofertę: joga, zumba, zajęcia na
basenie, nordic walking, zajęcia
rehabilitacyjne czy organizacja
rokrocznie spartakiad sportowych. Jestem pewna, że w tak
bogatej ofercie każda z pań
znajdzie coś dla siebie. Ogólnie
sprawy zdrowia są mi niezwykle bliskie, dlatego też postanowiłam sprawdzić się również na
antenie lokalnej rozgłośni ArtRadio i od wiosny 2014 roku
prowadzę audycję pod tytułem:
„Rozmowy zdrowiem dyktowane, czyli kącik zdrowotności”.
Do rozmów zapraszam ciekawe
osoby, które propagują zdrowy
tryb życia i chętnie dzielą się ze
słuchaczami doświadczeniem,
wiedzą i radą. Chciałabym podkreślić, że jestem osobą otwartą
i chętną do działania. Lubię ludzi, kontakty towarzyskie i odpowiedzialnie podchodzę do
swoich obowiązków. Pozostaję do dyspozycji naszych mieszkańców. Liczę, że wspólnie będziemy dbać o naszą „małą Ojczyznę”. A korzystając z okazji bardzo dziękuję wszystkim
wyborcom, że obdarzyli mnie
zaufaniem i oddali na mnie
swój głos. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Zapewniam, że nadal będę służyć
Mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Pozostając do Państwa dyspozycji, składam wszystkim mieszkańcom
Miasta i Gminy Bogatynia serdeczne życzenia zdrowia, spełnienia marzeń i jak najwięcej
radości na co dzień. Oby omijały Państwa wszelkie problemy,
a uśmiech gościł na Waszych
twarzach każdego dnia.
Dziękuję za rozmowę.
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XXI Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych

Fot. Krzysztof Kasprzyk

stwo na stronie www.bok.art.
pl. Organizator: Bogatyński
Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Silne Kobiety Bogatyni. Współorganizator: Urząd
Miasta i Gminy w Bogatyni,
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bogatyni, KGW Markocice. Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.
Patronat medialny: Nowiny
Jeleniogórskie. XXI Międzynarodowy Przegląd Zespołów
Kolędniczych i Śpiewaczych
„Kolęda 2015” - Konkurs Tradycji był współfinansowany ze
środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Już
dzisiaj zapraszamy na kolejne
spotkanie za rok!
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Fot. Krzysztof Kasprzyk
Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk

W sobotę, 31 stycznia 2015 r. w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Bogatyni odbył się XXI Przegląd Zespołów Kolędniczych
i Śpiewaczych „Kolęda 2015” – Konkurs Tradycji. Obrzęd wigilijny i zwyczaj kolędowania są symbolami niecodziennego pojednania z członkami rodziny, społecznością, światem zwierząt i całą naturą.
Inicjatywa
Bogatyńskie- pem Zespołu Pieśni i Tańca
go Ośrodka Kultury stanowi Górali Czadeckich „Pojana”
ważne przypomnienie o zna- z Piławy Dolnej. Pielęgnujczeniu tradycji w naszym ży- my to, co najcenniejsze, to, co
ciu. Uczestnicy Konkursu inne, odrębne. To właśnie te
przedstawili bogactwo i róż- różnice są swoistego rodzaju
norodność form zwyczajów skarbnicą darów, z której moi obrzędów okresu Świąt Boże- żemy czerpać satysfakcję i dugo Narodzenia oraz czasu za- mę. Zgromadzona publiczpustów, czyli karnawału. Kon- ność wyjątkowo gorąco pokursowe prezentacje widowisk witała zespoły uczestniczące
kolędniczych i obrzędowych, w „Kolędnikach”, dzięki któpieśni kolędowych i pasto- rym impreza nabrała szczerałek, a także zwyczajowych gólnej barwy, tradycyjnego
oracji z życzeniami zakończo- uroku i ciepła. Wyniki częne zostały gościnnym wystę- ści konkursowej znajdą Pań-

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Kolęda 2015

75. rocznica deportacji na Sybir

Pamięć zmarłym –
żyjącym pojednanie
75. lat temu rozpoczęła się masowa wywózka Polaków na Sybir dokonana przez Sowietów. 10 lutego, nad ranem wypędzano
z domów całe rodziny i ładowano do bydlęcych wagonów, aby
w nieludzkich warunkach pokonywali katorżniczą drogę na daleką Syberię.
„W zimową mroźną noc, z 9 cia Związek Sybiraków przyjął
na 10 lutego 1940 roku rozległo motto swej działalności „Pasię głośne walenie kolbami ka- mięć zmarłym – żyjącym porabinów do drzwi naszego do- jednanie”.
Bogatyńskie Koło Sybiraków
mu. Kilku uzbrojonych enkawudzistów wkroczyło do środ- swoją działalność rozpoczęka krzycząc i budząc śpiące ło 9 lutego 1989 roku. W każdą
dzieci. Przeprowadzili rewizję rocznicę masowej zsyłki Polai wydali rozkaz „ubierać się”. ków na Sybir wraz z zaproszoPozwolili wziąć tylko najpo- nymi gośćmi spotykają się, aby
trzebniejsze rzeczy. W ogrom- oddać hołd ofiarom stalinownym popłochu, zamieszaniu skiego reżimu. Spotkania są
i panice zostawiliśmy cały do- okazją do wygłoszenia okoliczrobek naszego życia. Załado- nościowych przemówień, powanych do bydlęcych wago- dziękowań i wspomnień.
Pamięć o tamtych dramanów, stłoczonych i śmiertelnie
przerażonych wieziono nas tycznych przeżyciach jest niew nieznane.” – tak w najwięk- zwykle ważna. Rokrocznie
szym skrócie wspominają w uroczystościach upamiętniaokrutne wydarzenia sprzed 75 jących masowe zsyłki na Sylat ludzie, którzy przeżyli tam- bir biorą udział przedstawiciele
ten czas. Dziś, chociaż minęło władz samorządowych z burmijuż tyle lat, te tragiczne obrazy strzem Andrzejem Grzmielewiwciąż stoją przed ich oczami. czem na czele, duchowni, członPamiętając syberyjskie przeży- kowie zaprzyjaźnionych organi-

zacji pozarządowych oraz dzieci i młodzież z bogatyńskich
szkół. W wielu miejscach naszej
gminy można dostrzec znaki
pamięci Koła Związku Sybiraków, a także wziąć udział w wielu uroczystościach organizowanych dla uczczenia i uhonorowania tych jakże zasłużonych
ludzi. Jednym z wielu znaków
pamięci znajdujących się na terenie naszej gminy jest ulica
nosząca nazwę „Aleja Zesłańców Sybiru”, której w roku 2012
nadano tę nazwę Uchwałą Rady
Gminy i Miasta Bogatynia jako wyraz pamięci i uznania Zesłańcom Sybiru osiedlonym po
II wojnie światowej na terenie
Gminy Bogatynia.
W imieniu bogatyńskich Sybiraków od wielu lat działa prezes Koła pani Zofia Kulikowska, która wraz z mężem panem Bohdanem i członkami bogatyńskiego Koła
pielęgnują pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach, których byli uczestnikami. Wszy-

Fot. UMiG Bogatynia

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.

scy bogatyńscy Sybiracy to ludzie bardzo otwarci,
którzy w duchu patriotyzmu
i umiłowania Ojczyzny wychowują kolejne pokolenia bogatynian i z niezwykłą życzliwością
i starannością przekazują swoją wiedzę i doświadczenie.
Zamieszczone
fotografie
i dokumenty pochodzą ze zbiorów rodzinnych państwa Kulikowskich.
Redakcja biuletynu składa
serdeczne podziękowania państwu Zofii i Bohdanowi Kulikowskim za wszelką pomoc

w w w.bogat ynia.pl

i przekazane materiały niezbędne do opracowania artykułu oraz za zaangażowanie
w realizację wielu działań.
Niech pamięć o Państwa zesłańczych
doświadczeniach
trwa, a Wasza postawa pozostaje przykładem i drogowskazem dla przyszłych pokoleń.
Redakcja
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Ferie Zimowe

Fot. Remigiusz Naruszewicz

w Ośrodku Sportu i Rekreacji

towym oraz uczestniczyć w zajęciach nauki gry w tenisa prowadzonymi przez Szkołę Tenisa Ziemnego „Tenis Totalny”.
W ostatnim dniu akcji wszystkie dzieci obejrzały w kinie
Kadr film pt. „Pszczółka Maja”. Niezwykle cenne były pogadanki dotyczące szkodliwości narkotyków, papierosów, al-

koholu oraz dopalaczy. Na zakończenie całej akcji uczestnicy otrzymali słodki upominek.
Ciekawe zajęcia i warsztaty przyciągnęły liczną grupę
uczniów. W zajęciach uczestniczyło około dwieście siedemdziesiąt osób. Głównym celem
tego typu zajęć jest umożliwienie dzieciom spędzenia wol-

nego czasu w sposób dla nich
atrakcyjny, a także rozwijanie twórczej aktywności szczególnie w zakresie zajęć sportowych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za
udział w zajęciach. Mamy nadzieję, iż wspólnie spędzony
czas był dla Was radosny, kreatywny i energiczny.
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Fot. Remigiusz Naruszewicz
Fot. Remigiusz Naruszewicz

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Podobnie jak w latach poprzednich drugi tydzień ferii organizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Przygotował on bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.
Ferie zimowe to czas odpoczynku, a także dobrej zabawy. Dzieci
spędziły czas bardzo aktywnie, ale również edukacyjnie. „Ferie
Zimowe 2015” trwały od 26 do 30 stycznia br.
Na uczestników ferii cze- diu ArtRadia Bogatynia. Dzieci
kało wiele atrakcji, m.in.: wy- miały również okazję zaznajojazd na lodowisko ŁOŚ, basen, mić się z zagadnieniami zwiąkręgielnia czy wizyta w stu- zanymi z wędkarstwem spor-

Fot. BOK
Fot. BOK

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk
Fot. BOK

dziedzin życia 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 2015 wzięło udział ponad 160 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 na przyszłoroczne
ferie! Gwarantujemy świetną
zabawę i niezapomniane wrażenia!

w w w.bogat ynia.pl

Fot. BOK

Ferie Zimowe to czas spotkań z przyjaciółmi, zabaw i ciągłego uśmiechu na twarzy. Tegoroczne Ferie to również czas, kiedy spełniały się zimowe marzenia. Mimo braku zimowej aury,
atrakcje i dobra zabawa pochłonęły dzieci na całego!
Od 19. do 23. stycznia w Bo- rocznej Akcji Zima. Ferie Zigatyńskim Ośrodku Kultu- mowe to także projekcje filmory odbywały się Ferie Zimo- we oraz spotkanie z teatrem.
we 2015. Na uczestników zi- Kino KADR 3D zaprosiło na
mowiska czekała moc atrak- projekcję filmów „Listonosz Pat
cji, a wśród nich warsztaty ce- i Wielki Świat” oraz „Pszczółka
ramiczne, warsztaty teatralne Maja”, natomiast Teatr „Pozyi muzyczne, zajęcia taneczne, tywka” z Krakowa zabrał dziezajęcia w Pracowni Integracyj- ci do „ekologicznego” świanej „Bez Barier” czy też spotka- ta w spektaklu „Pieskie Życie”.
nie z funkcjonariuszem Policji Podczas Ferii Zimowych odi rozmowa na temat bezpiecz- były się również konkursy planego spędzenia ferii zimowych. styczne, sprawnościowe i proPodczas zajęć muzycznych filaktyczne przygotowane speuczestnicy nagrali niepowta- cjalnie dla uczestników zimorzalną piosenkę „Taki Ktoś”, wiska. Dzieci mogły wykazać
która stała się hymnem tego- się w nich wiedzą z różnych

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Spełniamy zimowe marzenia
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury
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Szkolenie dla dzieci

OSP Bogatynia

Nowy strażak

W czwartek 8. stycznia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni odbył się instruktaż z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni.
Spotkanie zostało zorgani- Dzieci bardzo chętnie uczestzowane przez OSP Bogatynia niczyły w poszczególnych ćwiwe współpracy z Ratownikiem czeniach, przygotowanych speKwalifikowanej Pierwszej Po- cjalnie dla nich przez wykwamocy Mariuszem Zajączkow- lifikowanych instruktorów raskim. Podczas zajęć młodzi townictwa. Na zakończenie
adepci ratownictwa szkolili się prowadzący otrzymali gromz zakresu udzielania pomocy, kie brawa, które są niewątpliw szczególności kładąc nacisk wym potwierdzeniem bardzo
na czynności, jakie w pierw- dużego zainteresowania wśród
szej kolejności należy wykonać, młodych ludzi tematyką pierwbędąc świadkiem wypadku. szej pomocy.

Fot. OSP Bogatynia

Ochotnicza Straż Pożarna z Bogatyni została zasilona kolejnym,
bardzo cennym strażakiem. Jest nim owczarek niemiecki Bor.
Pies przyjechał do Bogatyni prosto z Zakopanego. Był szkolony
na ratownika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziś znalazł nowy dom.

Bor to 5 letni owczarek niemiecki, którego kształcił Pan
Franciszek Spytek – wieloletni

ratownik TOPR oraz przewodnik psa lawinowego. Takie też
było przeznaczenie Bora. Jed-

Fot. OSP Bogatynia

Instruktaż
z pierwszej
pomocy

nak na skutek choroby, a następnie śmierci Pana Franciszka, szkolenie nie zostało ukończone. Z pomocą przyszli bogatyńscy strażacy, którzy nie
tylko zaadoptowali czworonoga, ale też planują rozpoczęcie szkolenia z zakresu poszukiwania terenowego, co pozwoli owczarkowi na wstąpienie w szeregi OSP jako pies-strażak. Bor jest psem bardzo
spokojnym, ułożonym i przede
wszystkim nie przejawia żadnych oznak agresji. Doskonale
zniósł ponad 600-kilometrową
podróż z Zakopanego do Bogatyni i jest bardzo szczęśliwy
w nowym domu.

Bractwo Ziemi Bogatyńskiej

KP w Bogatyni

Wprowadzenie
Komendanta

Fot. UMiG Bogatynia

W środę 7. stycznia 2015 r. w Komisariacie Policji w Bogatyni odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego komendanta bogatyńskiej jednostki. Został nim nadkomisarz Tomasz Rogulski.
Symbolicznego wprowadzeJak sam mówi, najważniejnia dokonał Komendant Powia- szym aspektem, z którym aktutowy Policji w Zgorzelcu mł.insp. alnie musi mierzyć się bogatyńmgr inż. Leszek Zagórski. Nowy ska Policja, jest zwalczanie tzw.
Komendant z bogatyńską jed- pospolitej przestępczości, czyli
nostką jest związany już od po- zniszczenia mienia czy też włanad 19 lat. Przechodząc przez mania z kradzieżą. Nadkomikolejne szczeble kariery zawo- sarz Tomasz Rogulski był wielodowej doskonale poznał proble- krotnie nagradzany za wzorowe
my i przede wszystkim potrzeby wykonywanie obowiązków służmieszkańców gminy.
bowych.
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i jego znaczenie dla Bogatyni
Bractwo Ziemi Bogatyńskiej na dawnym dworcu kolejowym przy
ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni stworzyło muzeum, chcąc zapoznać mieszkańców naszego regionu, a w szczególności dzieci
i młodzież, z historią miasta i historią kolei wąskotorowej.
Dawniej, kiedy nie było tylu łecznym pomieszczeniach posamochodów i transportu au- wstało muzeum kolei, a dzięki
tobusowego, kolej wąskotorowa współpracy z Czechami i Niemmiała duży wpływ na rozwój cami, otworzono wystawę, ukamiasta i życie mieszkańców. Łą- zującą historię Saksońskiej Koczyła poszczególne wsie z Boga- lei wąskotorowej i kronikę ludzi
tynią, „ciuchcią” jeździło się do pracujących na kolei. Można też
zapoznać się z budową i historią
pracy, do szkół, do miasta.
Z biegiem lat Kopalnia „Tu- domów przysłupowych oraz hirów” zwiększała wydobycie wę- storią przemysłu tkackiego.
Muzeum historyczne odwiegla, potrzebne były nowe tereny pod odkrywkę. Nastąpi- dza coraz więcej ludzi, nie tylła likwidacja wielu wiosek, tj. ko turystów, ale i mieszkańBiedrzychowice, Rybarzowice, ców, którzy wspominają i opoBiałopole, Wigancice, częścio- wiadają różne ciekawe histowo Opolno Zdrój. Konsekwen- rie związane z podróżami bocją tego procesu była likwida- gatyńską „ciuchcią”. Stałymi
cja bogatyńskiej kolei wąsko- gośćmi są dzieci z przedszkotorowej. Budynek dworca kole- li oraz młodzież szkolna. Z ciejowego zaadaptowano na dwo- kawością oglądają oni wystarzec autobusowy. Po kilkunastu wę, zapoznając się z przeszłolatach zmieniła się sytuacja gospodarcza, nastąpiła likwidacja
PKS, dworzec stracił swoje znaczenie i stał się bezużytecznym
budynkiem.
Dzięki Bractwu Historycznemu, ich zaangażowaniu, pomysłowości i pracy społecznej
były dworzec, za zgodą Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza
stał się siedzibą Bractwa. W wyremontowanych w czynie spo-
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ścią Bogatyni. Członkom Bractwa bardzo zależy, by młodzi
ludzie poznawali historię swojego miasta. Szczególnym zainteresowaniem odznaczyła się grupa dzieci za Szkoły Podstawowej nr 1. Byli tak zaciekawieni,
że przewodnicy Bractwa z przyjemnością opowiadali historię
dworca i kolei, a nawet pozwolili dotknąć eksponatów, z czego
dzieci były bardzo zadowolone.
Wpisały się do księgi pamiątkowej. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodyczami i zaprosił na skromny poczęstunek.
Kolejne grupy dzieci również
otrzymywały słodycze. Spotkanie zakończyło się wspólnym
zdjęciem, były podziękowania
i zapowiedź odwiedzania kolejnych wystaw, które Bractwo Historyczne ma w swoich ambitnych planach.
Stanisław Jarosz

Fot. Franciszek Romaniak

Fot. UMiG Bogatynia

Dworzec Historyczny
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Pracownia Integracyjna Bez Barier w BOK

Występ niesamowitego kabaretu

Na początku stycznia w pracowni integracyjnej doszło do szczególnego spotkania przedstawicieli pracowników Kopalni Węgla
Brunatnego „Turów”, którzy przekazali działającemu przy Bogatyńskim Ośrodku Kultury Kołu TPD Pomocy Dzieciom i Młodzież
z Niepełnosprawnością „Integracja Bez Barier” sprzęt terapeutyczny zakupiony przez uczestników barbórkowych Karczm Piwnych 2014.
Laserowe oświetlenie będzie nie jest pierwszy gest barbórkostanowiło element wyposaże- wiczów. W ubiegłym roku osonia Sali Doświadczania Świata, by bawiące się na Karczmach
która na co dzień jest miejscem Piwnych ufundowały naszerelaksacji, polisensorycznej te- mu Kołu fotel z matą masującą.
rapii dzieci, młodzieży oraz Niezwykle cieszymy się z teosób dorosłych potrzebujących go, że jesteśmy adresatami tych
tego typu oddziaływań oraz wspaniałych gestów, za które
dzieci ze szkół i przedszkoli. To serdecznie dziękujemy!

W niedzielę 8. marca 2015 r. o godz. 17.00 z okazji Dnia Kobiet
w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpocznie
się wyjątkowy występ kabaretu „Łowcy. B”.
W związku ze zbliżają- dniem, w którym wszystkie
cym się Świętem Wszystkich Panie będą mogły poczuć wioPań mamy dla Państwa nie- senne promienie słońca i przecodzienną propozycję. Nie- nieść się w świat pełen radości
dziela 8. marca w Bogatyń- i uśmiechu. To marcowe poposkim Ośrodku Kultury będzie łudnie umilą nam artyści zna-

data: 8 marca
2015 r. (niedziela)
godz.: 17.00
miejsce: sala widowiskowa
Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury
bilety: do nabycia w kasie
BOK w cenie 20 zł

Wspaniały gest „Dzień Kobiet
Karczm Piwnych z Łowcami. B”

komitego polskiego kabaretu
„Łowcy. B” fundując dużą porcję niewybrednego humoru.
Serdecznie zapraszamy! Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

Kabaret Łowcy.B

Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”

16. i 17. grudnia 2014 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury odbyła się V edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”.
W Festiwalu wzięło udział li oraz z klas I-III szkół podstaponad 150 młodych arty- wowych. Gościnnie na scenie
stów z przedszkoli, oddziałów Bogatyńskiego Ośrodka Kulprzedszkolnych, szkół podsta- tury wystąpił zespół wokalwowych oraz gimnazjów z Te- ny „Yamayka”. Drugiego dnia
renu Miasta i Gminy Bogaty- Festiwalu kolędowała młonia. Pierwszego dnia zaprezen- dzież z klas IV-VI szkół podtowały się dzieci z przedszko- stawowych oraz gimnazjów.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Przekazanie sprzętu terapeutycznego
dla pracowni integracyjnej.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Zapach Świąt w BOK-u
Gościem była grupa wokalna
z Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Bogatyni. Podczas Festiwalu
publiczność licznie dopingowała występujących artystów, którzy wykonywali piękne i nastrojowe kolędy oraz urokliwe pastorałki. Prezentacje nie
podlegały ocenie jury, ponieważ Festiwal „Hej kolęda, kolęda” miał charakter przeglądu. Wszyscy uczestnicy imprezy wraz z opiekunami otrzymali okolicznościowe dyplomy
oraz słodkie upominki, natomiast każda instytucja pamiątkową statuetkę oraz dyplom.
Organizatorem Festiwalu był
Bogatyński Ośrodek Kultury.
Impreza od wielu lat wspaniale ubarwia magiczny czas Bożego Narodzenia. Zapraszamy
za rok!

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Występy najmłodszych podczas Festiwalu.
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Otwarcie wystawy - „Przyroda na szlaku”

pieszych wędrówek. Z czasem
to Ona przejęła obowiązki prezesa Koła. Sukcesywnie zdobywała doświadczenie oraz kolejne stopnie i odznaki w turystyce kwalifikowanej. Po odejściu
na emeryturę Pani Jadwiga ze-

Sposoby pomocy Człowiek Roku

14
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podjęcia tego typu działań również innych. Swoją przygodę
rozpoczęła w 1976 roku, gdy zapisała się do Zakładowego Koła
PTTK. Tam też poznała ówczesnego prezesa – Pana Edwarda
Sempera, który rozbudził w Pani Jadwidze zamiłowanie do

Fot. Biblioteka Bogatynia

7 stycznia Biblioteka Publiczna w Bogatyni po raz kolejny
przyznała tytuł Człowieka Roku Biblioteki.
Za rok 2014 uhonorowała
tym wyróżnieniem Panią Jadwigę Bystrykowską. Uroczyste
wręczenie statuetki połączone
zostało z otwarciem wystawy
pt. „Przyroda na szlaku”, będącej fotograficzną dokumentacją pieszych wędrówek laureatki, jakie odbywa wraz z kołem
PTTK, w którym aktywnie się
udziela. Podczas wernisażu Jadwiga Bystrykowska opowiadała o swojej pasji - turystyce pieszej oraz o tym jak motywuje do

Fot. Biblioteka Bogatynia

Biblioteki 2014

brała wokół siebie grono znajomych, którzy wraz z Nią przemierzają rozległe tereny w poszukiwaniu ciekawych szlaków,
nie ograniczając się tylko do
tych oznakowanych. Bez problemu pokonują trasy wysiłkowe oraz wyższe partie gór. Podczas tych wędrówek Pani Jadwiga wypatruje ciekawostek przyrodniczych, które uwiecznione
na zdjęciach tworzą niepowtarzalną wystawę, pełną pięknych
ujęć i niezwykłych obiektów.
Wystawę „Przyroda na szlaku” można oglądać do końca
lutego. W imieniu Pani Jadwigi
Bystrykowskiej serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

„Bogatynia w trzech odsłonach”

Wernisaż w Bibliotece

Na wystawę złożyły się rysunki i akwarele autorstwa
Horsta Pinkau, znanego już
fascynata i miłośnika domów
przysłupowych, ilustracje Anity Giesbers, ukazujące proces
zasiedlania Bogatyni od najdawniejszych czasów oraz prace Mariana Lorka wykonane
metodą słomoplastyki - obrazy przedstawiające domy łużyckie.
Wystawa przyciągnęła licz-

w w w.bogat ynia.pl

nych gości, zainteresowanych
prezentowaną tematyką. Artyści odpowiadali na pytania
i udzielali wywiadów.
W tle rozlegały się dźwięki melodii granych przez Pana Krzysztofa Wermińskiego
z nut podarowanych Bibliotece przez Państwa Ruś, odnalezionych podczas remontu ich
zabytkowego domu. W miłej,
pogodnej atmosferze upłynęło
gościom zwiedzanie wystawy.
Ekspozycję można oglądać
do końca lutego. Zapraszamy.

Fot. Biblioteka Bogatynia

16. stycznia 2015 roku w Bibliotece Publicznej odbył się międzynarodowy wernisaż trojga artystów, których wspólnym zainteresowaniem jest historia Bogatyni oraz jej łużyckiej zabudowy.

Fot. Biblioteka Bogatynia

Przychodząc po informacje, jak sobie poradzić z osobą
uzależnioną w rodzinie, osoby zainteresowane pytają się,
czy mają, np. nakłaniać tę osobę do zmiany pracy, jeśli tam
się dużo pije. Czy wystarczy, jeśli zmieni towarzystwo. Czy
podrzucić mu do przeczytania kilka książek o tematyce alkoholowej?
Do tego typu intuicyjnych jest konsekwencją leczenia,
sposobów należy podejść mechaniczne przeniesienie
z pewnym dystansem. Lecze- w inne środowisko niczego
nie uzależnień jest specjali- nie załatwi.
Inny sposób, który wydastyczną dziedziną działań
terapeutycznych i po profe- je się być skuteczny, to posjonalną pomoc radzę zwra- szerzenie samoświadomocać się do osób przeszkolo- ści, choćby przez czytanie
nych i praktykujących w tym odpowiednich lektur. Rzecz
właśnie obszarze. Tym bar- sama w sobie chwalebna, tydziej, że zasady oddziały- le, że w przypadku nieleczowań w terapii odwykowej są nego alkoholika, nie przyczęsto antagonistyczne do niesie oczekiwanych rezultawiedzy zdroworozsądkowej, tów. W uzależnieniu mechado tzw. życiowej mądrości, nizmy psychologiczne funka także do wiedzy medycznej cjonują tak, aby chory mógł
i psychologicznej skutecznej pić nie dostrzegając problew innych zaburzeniach (np. mu. W związku z tym, naw nerwicach czy też trud- wet jeśli przeczyta on lektunościach życiowych). Sama rę, nie odniesie tych treści
zmiana środowiska, miej- do siebie, lub zinterpretuje
sca zamieszkania nie będzie je tak, aby nie stracić komskuteczna. Pierwszymi no- fortu dalszego picia. Po to,
wymi znajomymi alkoholika aby alkoholik potrafił odbędą również ludzie naduży- nieść korzyść z tego co przewający alkoholu. W leczeniu czyta, musi być poddany, poodwykowym zmiana towa- wiem nieładnie „obróbce terzystwa jest konieczna, ale rapeutycznej”. Jego psychonie wystarczająca. Musi ona logiczny mur obronny munastępować równolegle do si zostać naruszony tak, aby
przemiany wewnętrznej, do przez szczeliny miały szanuczenia się nowych zacho- sę wniknąć cząstki prawwań i innych sposobów my- dziwej wiedzy o samym soślenia. Wówczas nie stanie bie, w tym również prawsię kwiatkiem do kożucha, da o tym, że utracił konnie będzie czymś wyizolo- trolę nad własnym piciem.
wanym, lecz stanie się inte- Żmudna robota przebijania
się przez ten mur iluzji i zagralną częścią trzeźwienia.
Notabene problem nie przeczeń jest z reguły dziejest błahy – pacjenci rozpo- łem specjalistów i instruktoczynający leczenie zaraz na rów terapii odwykowej.
początku sygnalizują swoje
Do czytania lektur nakłaobawy: „a co z moimi znajo- niam natomiast osoby wspómościami, przecież dooko- luzależnione, czyli dzielące
ła mnie wszyscy piją. Mam życie z alkoholikiem – odpozamykać się w domu, niko- wiednio dobrane książki pogo nie przyjmować i do ni- mogą im zmienić spojrzenie
kogo nie chodzić?” W trak- na chorobę męża i wynikającie leczenia okazuje się, że ce z niej problemy. I oczywiproblem znika samoistnie. ście ponawiam apel o podjęCzęść znajomych sama od- cie leczenia odwykowego (alchodzi nie widząc w pacjen- koholik) i terapii współuzacie kompana do picia. In- leżnienia (członkowie blini akceptują czy nawet po- skiej rodziny).
Grzegorz Hryszkiewicz
pierają jego abstynencję,
psycholog
w związku z tym nie procertyfikowany specjalista
wokują sytuacji, które mopsychoterapii uzależnień
gą tworzyć zagrożenie. Ale
bezbolesność tego procesu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni

atrakcją były dmuchane zamki i zjeżdżalnie, które cieszyły
się wielkim zainteresowaniem
wśród uczestników. Organizatorzy zapewnili także słodki poczęstunek w formie ciasta i fontanny z sokiem. Na zakończenie
festynu przybył długo wyczekiwany Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich gości prezentami.

Serdecznie dziękujemy Pani Emilii Kurzątkowskiej, za
pomoc w organizacji festynu.
Dziękujemy również Marcinowi Woronieckiemu i Markowi
Trzcińskiemu za oprawę muzyczną festynu oraz pomoc w jej
prowadzeniu, a także Pani Agacie Kamieniew-Bernaszuk i Pani Elżbiecie Cieślińskiej za działania plastyczne.

Fot. Remigiusz Naruszewicz

go, uczestnicy przystąpili do
zmagań w przygotowanych
specjalnie dla nich konkurencjach. Mogli wykazać się swoją sprawnością na torze przeszkód czy celnością grając
w kręgle. W przerwie od sportowych emocji goście wykonywali ozdoby świąteczne pod okiem
Pani Agaty Kamieniew-Bernaszuk i Pani Elżbiety Cieślińskiej
oraz uczestniczyli w tańcach
prowadzonych przez Marcina Woronieckiego. Dodatkową

Fot. Remigiusz Naruszewicz

24 stycznia br. na hali sportowej w Zespole Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum w Porajowie odbył się
festyn dla osób niepełnosprawnych zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
We wspólnym świętowa- Zespołu Szkoły Podstawowej
niu uczestniczyły osoby nie- i Gimnazjum w Porajowie, Zepełnosprawne z: DPS „Jędrek” społu Szkół z Oddziałami Inw Opolnie Zdroju, Powiatowe- tegracyjnymi w Bogatyni oraz
go Ośrodka Wsparcia w Opol- Przedszkola Publicznego nr 3
nie Zdroju, Pracowni Integra- z Oddziałami Integracyjnymi.
Po oficjalnym otwarciu imcyjnej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury „Bez Barier”, Do- prezy przez Dyrektora Ośrodmu Dziennego Pobytu dla Osób ka Sportu i Rekreacji w BogaNiepełnosprawnych i Seniorów, tyni Pana Konrada Wysockie-

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Festyn dla osób
niepełnosprawnych

Wiersze, piosenki i życzenia

w w w.bogat ynia.pl

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. UMiG Bogatynia

chających Dziadków.
W mieście i gminie Bogatynia niemal wszystkie przedszkola i szkoły każdego roku
przygotowują programy artystyczne przeznaczone dla najstarszych członków swoich rodzin. Programy te prezentowane są w placówkach lub na
deskach sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Coroczna uroczystość
dla dziadków odbywa się także
w Klubie Górniczym „Jubilat”.

Fot. UMiG Bogatynia

W kalendarzu jest kilka takich dni, które wywołują uśmiech na
twarzy, a co za tym idzie, radość i ogromną satysfakcję. Niewątpliwie takimi datami są wyczekiwane przez najmłodszych święta babci i dziadka, przypadające kolejno na 21. i 22. stycznia.
W gminie Bogatynia Dzień i upominkach, które później
Babci i Dziadka obchodzony zajmują honorowe miejsca na
jest również w sposób bardzo kominkach i w gablotach z roszczególny. Odbywają się spo- dzinnymi pamiątkami. Jedtkania, przedstawienia i uro- nak najważniejsza w tym dniu
czystości przepełnione wierszy- jest pamięć i wielkie serce, któkami, piosenkami i życzeniami re jest najpiękniejszym prezensłanymi w stronę niezastąpio- tem dla Babci i Dziadka. Częnych Dziadków. Dzieci, przy- sto zdarza się tak, że to właśnie
gotowując się do wspomnia- wnukowie stają się przysłowionych wystąpień, nie zapomina- wym „oczkiem w głowie” i stają także o drobnych prezentach nowią niemal cały świat dla ko-

Fot. UMiG Bogatynia

Dzień Babci i Dziadka
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Nowy Prezes MKS
Granicy Bogatynia
przed nowym Zarządem. Każdy z Jego członków będzie miał
postawione zadanie i sumienne
wykonywanie tych zadań będzie priorytetem Klubu. Przez
ostatnią dekadę wyglądało
to tak, że Granicą zarządzały
dwie, trzy osoby i moim zdaniem jest to złe działanie. Teraz
chcemy zaangażować znacznie więcej osób i mam nadzieję, że będą tego widoczne efekty. Już teraz mogę powiedzieć,
że idziemy w bardzo dobrym
kierunku, tylko trzeba pamiętać o tym, że czeka nas mnóstwo ciężkiej i niekiedy długotrwałej pracy.
W ostatnich latach pełnił Pan
społeczną funkcję koordynatora ds. mediów i sportu MKS
Granicy Bogatynia. Czy ta
funkcja w jakiś sposób ułatwia pracę teraz – jako Prezesa?
Jako człowiek nigdy nie bałem się odpowiedzialności.
Mam taki charakter, że aby
normalnie funkcjonować muszę działać. Tzn. nawet nie będąc prezesem, zawsze byłem
zaangażowany i zawsze przynosiło mi to ogromną radość
i satysfakcję. Wszystko dlatego, że robię i robiłem to, co
kocham, a to jest 80% sukcesu. Od zawsze piłka nożna by-

ła bliska mojemu sercu i nie potrzebowałem żadnych tytułów,
żeby być blisko niej. Z wielką
przyjemnością pomagałem Jackowi Panfilowi, jako ówczesnemu Prezesowi, trenerom Ireneuszowi Słomiakowi i Ryszardowi Szydle. Już wtedy wiele decyzji podejmowaliśmy wspólnie, mimo że de facto nie byłem
w Zarządzie Granicy. Interesując się Klubem poprzez obecność na treningach, na meczach, poprzez rozmowy z zawodnikami brałem czynny
udział w życiu Klubu, wszystko
po to, aby MKS mógł prosperować na bardzo dobrym poziomie sportowym.
Granica Bogatynia w obecnym sezonie miała bardzo dobry start. Później przyszło kilka gorszych spotkań, w efekcie czego Klub zajmuje 9 miejsce w tabeli. Zadowalające?
Start sezonu 2014/2015 był
bardzo ciężki, ponieważ Granicę opuściło 7 podstawowych
zawodników. Jednak trenerzy w osobach: Ireneusza Słomiaka, Ryszarda Szydło i Jacka Panfila robili wszystko,
aby jak najlepiej wystartować
w rozgrywkach IV ligi. Po ciężkiej pracy, po wielu dyskusjach
z różnymi zawodnikami udało się wszystko zgrać i efekty

Fot. Remigiusz Naruszewicz

W niedawnych wyborach na
Prezesa MKS Granicy Bogatynia zwyciężył Pan z bardzo
wyraźną przewagą. Wniosek
z tego taki, że cieszy się Pan
ogromnym zaufaniem wśród
ludzi związanych z Klubem
i nie tylko z klubem. Czy, mówiąc najprościej, wprowadza
Pan już nowy porządek?
MKS Granica Bogatynia
to Klub, który na mapie gminy widnieje już od wielu, wielu lat, bo od 1947 roku. W 2017
będziemy obchodzić 70-lecie
powstania pierwszego klubu
na tym terenie. Jednak patrząc
przez pryzmat ostatniej dekady,
jeśli chodzi o zarządzanie Klubem, nie działo się zbyt wiele.
Mam tu na myśli skład Zarządu, który właśnie od tych 10
lat był bardzo podobny. Dlatego też uważam, że my, jako nowy Zarząd, musimy zbudować
wszystko od podstaw, jak to się
kolokwialnie mówi, od fundamentów. Chcemy iść z duchem
czasu i teraźniejsze zarządzanie powinno być nowoczesne,
zarówno pod względem marketingowym, jak i menedżerskim. Nie jest to tak proste, jak
mogłoby się wydawać, ale mam
nadzieję, że wspólnymi siłami podołamy tym wszystkim
wyzwaniom, jakie stawiane są
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Fot. Archiwum prywatne Andrzeja Lipko

W grudniu 2014 roku zmienił się Zarząd Klubu MKS Granica Bogatynia. Nowym prezesem został wybrany Andrzej Lipko. Poniżej prezentujemy rozmowę
z nowym Prezesem, pytamy m.in. o plany oraz zamierzenia Klubu na najbliższe lata.

mogliśmy zobaczyć na boisku.
Pytanie teraz, dlaczego jesteśmy na 9 miejscu, a nie np. na
5. Co prawda trener Słomiak
miał do dyspozycji 16 zawodników, z tym, że połowę z nich
stanowili młodzi, perspektywiczni piłkarze w wieku od
17 do 20 lat. Pozostali to bardzo doświadczeni sportowcy
od lat związani z naszym Klubem. Wracając jednak do pytania, faktycznie było tak, że
po 10 meczu przyszło zmęczenie i dlatego te wyniki pod koniec rundy nie były najlepsze.
Ale wystarczyło, abyśmy wygrali 2 dodatkowe mecze i to
miejsce w tabeli byłoby jeszcze
bardziej zadowalające. Mam
ogromną wiarę w to, że zawodnicy, którzy przepracowali minioną rundę zdobywając
21. punktów, w grach rewanżowych pokażą jeszcze więcej
możliwości, co będzie się przekładało na zdobycze punktowe. W dobrych wynikach wielka jest także zasługa asystenta
trenera pierwszej drużyny, czyli Pawła Rychtera, który również jest ważnym ogniwem tego zespołu.
Najbardziej cieszą zwycięstwa i dobre mecze w Bogatyni, gdzie Granica o każdy
punkt walczy zawsze z wielkim zaangażowaniem do
ostatnich minut.
Ten zespół ma ogromny
charakter do walki. Jak ja to
mówię, charakter twardziela. Wydaje mi się, że można
nas porównać do…polskiej reprezentacji piłkarzy ręcznych,
którzy aktualnie walczą w MŚ
w Katarze, ale od zawsze jest to
drużyna, która sercem do walki potrafiła rozstrzygać mecze
na swoją korzyść. Nie jesteśmy
wirtuozami gry technicznej,
gramy piłkę prostą, ale jak się
okazuje - bardzo skuteczną. Co
także w tym wypadku istotne,
nasi piłkarze są po prostu predysponowani do twardej, zawziętej walki na boisku. Jeśli
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chodzi o grę defensywną wydaje mi się, że tutaj zbyt wiele
poprawiać nie trzeba. Naszym
mankamentem jest ofensywa,
ponieważ na tą chwilę mamy
jednego bardzo dobrego napastnika i jest nim Radek Pietkiewicz. Potrzebowalibyśmy
wzmocnić środek pola. Kreatywni ofensywni pomocnicy
znacznie podnieśliby poziom
naszego zespołu. Jeśli chodzi
o obronę, to tak, jak powiedziałem wcześniej, w tej materii naprawdę jest bardzo dobrze.
Wiele spotkań wygrywaliśmy
właśnie dzięki grze defensywnej. Poprawy naszej gry trzeba
szukać z przodu i na tym aktualnie się skupiamy. Mówiąc
np. już personalnie, to Dawid
Więckiewicz, który aktualnie
gra na pomocy, moim zdaniem
jest bardzo dobrym napastnikiem. Dlatego znalezienie właśnie środkowego pomocnika
pozwoliłoby przesunąć Dawida do ataku. Takich roszad mogłoby być więcej, ale do tego
potrzebne są wzmocnienia na
poszczególnych pozycjach.
Plany na najbliższe lata?
Powtarzałem to już niejednokrotnie. Bogatynia, a dokładniej mówiąc nasi kibice zasługują na III ligę. Na tę chwilę jest to tylko w sferze marzeń.
Aby mogło się ono spełnić, musimy pozyskać sponsora, który pozwoliłby nam na prosperowanie o jedną ligę wyżej niż
aktualnie. Kiedy znalazłby się
takowy, wtedy skupilibyśmy
się na wzmocnieniach gwarantujących poziom, jaki w III lidze jest wymagany. My, jako Zarząd, daliśmy sobie 2 lata na pozyskanie takiego sponsora. Będziemy robili wszystko,
aby ta praca nie poszła na marne i aby MKS Granica Bogatynia w najbliższym czasie uzupełniał gabloty klubowe w nowe puchary i wyróżnienia.
Bardzo dziękuję za rozmowę
i życzę realizacji wszystkich
planów i zamierzeń.

23. Finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

kwota
4898,31 zł
10.055,94 zł
8420,20 zł
3877,13 zł
2594,74 zł
722,86 zł
497,20 zł
745,98 zł
1100,00 zł
144,20 zł
171,64 zł
1157,58 zł
522,63 zł
211,20 zł
18.159,00 zł

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Krzysztof Kasprzyk
Fot. Krzysztof Kasprzyk

Zbiórka do puszek kwestarskich:
Przedszkola
Szkoły
Wolontariusze Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”
Dom Kultury w Zatoniu
Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni
Stowarzyszenie „Silne Kobiety Bogatyni”
Fitness Świat
Klub Puszystych
SP ZOZ
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Bogatyński Klub Motorowy „Cross”
DPS „Jędrek”
Powiatowy Ośrodek Wsparcia
Licytacje tegorocznego finału

renu Miasta i Gminy Bogatyni;
Rodzicom, którzy przygotowali
dzieci do prezentacji scenicznych;
Darczyńcom finansowym i tym,
którzy przekazali rzeczy i usługi
do licytacji; Dyrektorom, Prezesom, Członkom Instytucji i Stowarzyszeń, którzy aktywnie brali udział w przygotowaniu tegorocznego Finału; Pracownikom
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury; Policji za opiekę nad wolontariuszami i konwój pieniędzy
do Banku; Pani Dyrektor Banku Zachodniego WBK 1 Oddział
w Bogatyni; Straży Miejskiej za
czuwanie nad bezpieczeństwem
uczestników „Światełka do Nieba”; szczególnie serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta
i Gminy Bogatynia Panu Andrzejowi Grzmielewiczowi i Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury Pani Marcie Stachyrze
za poprowadzenie wyjątkowej
licytacji, Mieszkańcom Miasta
i Gminy Bogatynia za aktywny
udział w licytacji, życzliwość, hojność i dobre serce. Był to przede
wszystkim Finał, który przygotowaliśmy dzięki Państwu, naszym Sponsorom, Darczyńcom i Współorganizatorom, ludziom wrażliwym, życzliwym,
o gorących sercach i pełnych dobrej woli niesienia pomocy tym,
którzy jej potrzebują. Ściskamy
bardzo, bardzo gorąco i dziękujemy za pomoc podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Szczegółowa lista sponsorów
oraz współorganizatorów znajduje się na stronie www.bok.art.pl.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

gorzata Parada, Wojtek Olejarz,
Najmłodsza Grupa Taneczna Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Michał Gietka oraz
zespół wokalny „Yamayka”. Tegoroczną licytację poprowadziła Pani Marta Stachyra - Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury oraz Pan Andrzej Grzmielewicz - Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia. Wśród licytowanych
przedmiotów, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a największym
zainteresowaniem niezmiennie
cieszyło się Złote Serduszko, które zostało wylicytowane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Pana Andrzeja Grzmielewicza, któremu serdecznie gratulujemy i dziękujemy! Suma zebrana podczas tegorocznej licytacji to 18 159 zł, a kwota całkowita
zebrana przez sztab WOŚP w Bogatyni to 60 679,58 zł. Dziękujemy z całego serca: Wolontariuszom i ich Opiekunom; Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Przedszkoli i Szkół z te-

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Bogatynianie aktywnie włączyli się w zbiórkę pieniędzy dla
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych, onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Jak w poprzednich latach, wolontariusze od godz. 9.00 kwestowali na
ulicach Bogatyni, a centralnym
miejscem Finału był Bogatyński Ośrodek Kultury. Chętni mogli między innymi przejechać się
quadem, zjeść watę cukrową, popcorn oraz zasmakować pysznego ciasta. Na pchlim targu, który znajdował się w Bogatyńskim
Ośrodku Kultury mogliśmy kupić oryginalne, ręcznie wykonywane ozdoby oraz uczestniczyć
w wielu innych atrakcjach przygotowanych przez bogatyńskie
stowarzyszenia i instytucje. Tegoroczną licytację poprzedziły
występy dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.
Wśród młodych talentów, które uświetniły bogatyński Finał
znaleźli się: Oliwia Mączka, Mał-

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Już po raz dwudziesty trzeci w Bogatyni wystartowała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W niedzielę 11. stycznia ponownie przekonaliśmy
się, jak mocno i gorąco biją nasze serca.

W Bogatyńskim Finale WOŚP
udało się zebrać:

60 679,58 zł
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Pomoc dla najbardziej potrzebujących

Okres Bożego Narodzenia to szczególny czas spędzany w atmosferze bliskości i miłości. Podtrzymywanie tradycji, świąteczne ozdoby, kolędowanie, ale nie tylko. W niecodzienną zbiórkę,
po raz kolejny organizowaną przez Caritas Polska pod hasłem:
„Tak, pomagam”, włączyli się, już po raz 6, parafianie z Parafii
św. Marii Magdaleny oraz uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.
Jak poprzednio, koordyna- w Bogatyni - Trzcińcu i intorem kolejnej już zbiórki dla nych bogatyńskich szkół, któnajbardziej
potrzebujących rzy pod opieką ks. Aleksanbył ks. Aleksander Leszczyń- dra przez 2 dni po kilka goski, proboszcz Parafii św. Ma- dzin zbierali najpotrzebniejrii Magdaleny. Podczas dzia- sze artykuły pod wszystkiłalności w minionych latach mi dyskontami spożywczymi
udało objąć się pomocą wie- „Biedronka” w naszej gminie.
lu potrzebujących z tej parafii, Dzięki tej szlachetniej i jakjak też z innych parafii z te- że potrzebnej akcji udało się
renu naszej gminy. Ostatnia zebrać ponad tonę żywnoakcja zorganizowana przed ści i różnego rodzaju artykuŚwiętami Bożego Narodzenia łów. Był to rekord, jeśli chodzi
miała na celu zebranie żyw- o tego typu akcje przeprowaności oraz środków codzien- dzane dotąd przez ks. Aleknego użytku i dostarczenie ich sandra i jego zespół. Kolejnym
najbardziej potrzebującym. etapem było rozdysponowaW akcji aktywnie uczestni- nie tej wielkiej ilości produkczyli uczniowie Zespołu Szko- tów wśród potrzebujących.
ły Podstawowej i Gimnazjum Pakowanie i rozdawanie trwa-

ło kilkanaście dni, a plebania
zamieniła się w jeden wielki
magazyn darów.
Jak podkreśla ks. Aleksander Leszczyński: „…warto było znieść ten chwilowy dyskomfort, wiedząc, że pomoże
się tylu parafianom…”
Zbiórka przeprowadzona
przed Świętami Bożego Narodzenia nie była ostatnią tego rodzaju akcją organizowaną przez ks. Aleksandra i Parafialny Zespół Caritas. Dzięki pomocy Caritas Diecezji
Legnickiej udało się również
zorganizować pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących osób z terenu całej
gminy. Od początku grudnia
do magazynu legnickiej Caritas dostarczane były transporty z najbardziej podstawowymi produktami żywnościowymi, takimi jak: mleko,
cukier, makaron, olej i mielonka. Następnie żywność

Fot. UMiG Bogatynia

Niecodzienna zbiórka

przekazana została do parafii Św. Marii Magdaleny (około 6 ton), a z niej pakunki trafiły do najbardziej potrzebujących w gminie. Lista osób,
którym można było przekazać
paczki przygotowana została przy współudziale Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bogatyni (pomoc otrzymało ponad
350 osób). Żywność pochodzi
z tzw. unijnego podprogramu
FEAD.
Społeczna działalność przy
Parafii św. Marii Magdaleny w Bogatyni nie kończy
się tylko na organizacji zbiórek i rozdzielaniu żywno-

ści dla potrzebujących (w latach 2010 - 2014 rozdano około 100 ton żywności). Społeczność ta prowadzi wiele innych
szczytnych akcji (kolonie letnie, zimowiska, wycieczki dla
dzieci), ale jednym z oczywistych sukcesów tej parafialnej wspólnoty jest funkcjonująca od wielu lat Świetlica Parafialna, która integruje społeczność, a także pozwala na
organizowanie, przez pracujących w niej wolontariuszy,
wolnego czasu dla młodszych
jak i starszych mieszkańców
tej części Bogatyni.

Nastrój pełen ciepła i radości
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i zrozumienia. Program jasełkowo-kolędowy przygotowały
Bogatynianki z Domu Dziennego Pobytu Dla Osób Niepełnosprawnych i Seniorów w Bogatyni.
Dotychczasowe
działania i ciężka praca wolontariatu i członków Koła przyniosły
wiele dobrego, a chęć pomocy osobom niepełnosprawnym
zaowocowała wieloma wspaniałymi wydarzeniami. Warto nadmienić, że każdego roku podopieczni Koła wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, pielgrzymki i inne wycieczki, a także organizują różne
wydarzenia na rzecz osób niepełnosprawnych, np. szkolenia,
warsztaty.
Wolontariat oraz działacze Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Koła Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Bogatyni składają serdecznie
podziękowania i wyrazy uznania wszystkim, którzy okazują
pomoc, wspierają działalność
Koła i współpracują z nim na
co dzień.

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. UMiG Bogatynia

W tym roku tradycyjne już spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Bogatyni, ich rodzin oraz
przyjaciół odbyło się 15. stycznia br. Już po raz dziesiąty organizatorem wspaniałej i wyjątkowej uroczystości był Wolontariat
Osób Niepełnosprawnych Dekanatu Bogatynia we współpracy
z Kołem, Księdzem Dziekanem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia.
Spotkanie poprzedziła Msza
Podobnie jak w latach poprzednich, na uroczystość Św. w Kościele Niepokalaneprzybył Jego Ekscelencja Ksiądz go Poczęcia NMP w Bogatyni.
Biskup dr Marek Mendyk, któ- Dalsza część odbyła się w klury jest diecezjalnym opieku- bie „Jubilat”. W trakcie uroczynem osób niepełnosprawnych, stości, w miłej i rodzinnej atwładze samorządowe, a także mosferze zebrani podzielili się
duże grono przyjaciół, z któ- opłatkiem, złożyli sobie noworymi Koło na co dzień współ- roczne życzenia, a także wspólpracuje, m.in.: grupa osób nie- nie śpiewali kolędy. Nastrój
pełnosprawnych „Lebenshilfe” spotkania był jak zawsze wyz Görlitz.
jątkowy, pełen ciepła, radości
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Spotkanie noworoczne
osób niepełnosprawnych

Energia mieszkańców
ja miałem ten przywilej, ponieważ tato widział, że się tym interesuję. Pisanie było dla niego bardzo ważne. Kiedyś byłem
świadkiem, jak zniszczył dość
długi dokument, bo dopatrzył
się w nim czegoś niedopracowanego. Zawsze mi powtarzał,
że pismo wiele mówi o człowieku: „Pamiętaj twoje pismo mówi o Tobie, jest jak odcisk palca, jest Twoją pieczęcią. Schludnym, estetycznym pismem wyrazisz swój szacunek dla osoby,
do której piszesz, ale pismem
możesz też kogoś obrazić i zlekceważyć i to wcale nie treścią”.
Mówimy o jakimś konkretnym stylu pisma?
Istnieje mnogość odmian
i form kaligrafii, od rzymskiej

Sądzę, że już po miesiącu treningów, każdy jest w stanie zauważyć różnicę w swoim stylu
pisma.
Jak i kiedy zaczęła się Pana
przygoda z kaligrafią?
Tak naprawdę to ojciec zaczął
uczyć mnie kaligrafii. Był pisarzem wojskowym, dlatego też
w naszym domu do nauki pisania przywiązywano dużą wagę, nie do przyjęcia było brzydkie pismo lub brudny zeszyt. Jako dziecko podglądałem pisane
przez niego dokumenty. Wtedy
ciężko było mi to ocenić, ale widziałem, że pisze bardzo ładnie
i równo. Do pokoju, w którym
pisał nie wolno było wchodzić,

kapitały, Italica, Uncjała, Gotyk i wiele innych. Teksty pisane tymi stylami to czasochłonne benedyktyńskie pismo, najczęściej rozpoczynające się od
dużej „Inicjały” - jest to wielka
litera, niekiedy na 1/4 długości
tekstu, iluminowana różnymi
kolorami, a następnie cały taki
tekst pisma obudowany jest malowaną burdiurą. Ja zajmuję się
pismem z XVII i XVIII wieku.
Jest to pismo angielskie pochyłe
„Copper Plate Script”. To szczególny rodzaj pisma i muszę
przyznać, że dość trudny. Jest to
tzw. pismo piękne, bardzo efektowne i eleganckie. Tutaj, w odróżnieniu od innych stylów ka-

Fot. Piotr Grenda

Kaligrafii można się nauczyć
czy też trzeba się z tym urodzić?
Kaligrafia to sztuka starannego i estetycznego pisma odręcznego. Ciężko powiedzieć
jak to jest naprawdę. Na pewno trzeba mieć coś w sobie,
a przede wszystkim interesować
się tym. Myślę, że ładny charakter pisma to dobry początek, by zacząć przygodę z kaligrafią. Nie ukrywam, wymaga
to poświęcenia, zaangażowania,
ale z czasem zaczyna się podobać i sprawiać ogromną przyjemność. Dzisiaj istnieją szkoły
kaligrafii, które starają się uczyć
pięknie pisać. Dlatego myślę, że
można to osiągnąć, trzeba trenować i szlifować swoje pismo.

ligrafii, używa się bardzo ostrej
i elastycznej stalówki, która rozszerza się pod naciskiem, co daje efekt pogrubiania - cieniowania liter. Bardzo ważne jest również to, że piszemy na kartce
przechylonej, to od razu sugeruje nam bardzo dostojny styl.
Przy tej kursywie pisma przejawem najwyższego kunsztu i mistrzostwa jest umiejętność wykreślenia precyzyjnych kształtów liter jednym pociągnięciem
ręki. To właśnie tym pismem
bardzo często podpisywane są
drogie biżuterie, luksusowe kosmetyki czy czekoladki.
Co jest najtrudniejsze w tym
rodzaju pisma?
Chyba najtrudniejszą rzeczą
w tym piśmie jest to, że nie można go poprawić. Nie ma możliwości dopracowania tekstu.
Trzeba pisać bardzo płynnie,
ani za wolno, ani nie za szybko. Starać się wręcz nie odrywać
pióra od kartki i kończyć przynajmniej wyraz, a najlepiej całe, niedługie zdanie. Później dopiero wracać do kropek, kresek
nad literami i interpunkcji. Niestety zdarzyć się może, że na samym końcu zahaczymy czubkiem stalówki i rozprysk lub
kleks atramentu eliminuje całą
naszą pracę.
Czy tym stylem pisma posługuje się Pan również na co
dzień?
Tak, można by powiedzieć,
że to taki mój charakter pisma.
Chyba nie umiałbym już pisać
inaczej, zawsze odruchowo wyciągam pióro, skręcam kartkę
i piszę.
Czy w dobie komputerów i innych nośników przekazu elektronicznego jest nam potrzebna kaligrafia? Nie martwi się
Pan o przyszłość „pióra”?
Oczywiście, że jest potrzebna, zainteresowanie kaligrafią nie przeminęło. Na całym

Fot. Piotr Grenda

Rozmowa z Panem Adamem Kusiakiem – kaligrafem,
mistrzem ładnego pisania

Adam Kusiak.

świecie powstają towarzystwa
kaligraficzne, organizowane są
warsztaty i konkursy. Sam jestem członkiem Polskiego Klubu Miłośników i Kolekcjonerów
Piór w Warszawie, do którego
należą znane osobistości, aktorzy i artyści. Kaligrafia to dyscyplina, która jest tematem wykładów na uczelniach artystycznych. Wirtuozów pisania i specjalistów ładnego pisania poszukują firmy reklamowe. Ku
zdziwieniu większości, kaligrafia wraca i to z większym impetem niż kiedykolwiek. To właśnie w natłoku słowa drukowanego coraz bardziej zaczynamy doceniać pismo odręczne. Pismo odręczne daje pewien
komfort, kształtuje cierpliwość
i osobowość człowieka. Myślę, że sztuka starannego i estetycznego pisania zawsze będzie w cenie. Dlatego nie martwię się o przyszłość pióra, a co
więcej, jestem przekonany o jego wielkości. Stąd też pióro zawsze mam przy sobie.
Jakich narzędzi używa Pan do
tworzenia swoich dzieł? Czy
są to jakieś specjalistyczne
przybory i papier?
Kaligrafowie piszą nie tylko na papierze i nie tylko piórem, również na skórze czy kamieniu. Jeśli jednak mówimy
o papierze, to najlepiej, gdy jest
pergaminowany, nie za śliski,
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i nie za bardzo chłonący atrament. Istotne w procesie twórczym są również stalówki. Muszą być bardzo ostre i cieniutkie. Niezwykle zaostrzone są
pióra wieczne. Mam kilka takich unikatów. Najcenniejsze
są dla mnie stare pióra produkowane do lat 30. Są także złote
pióra czy serie limitowane, które są bardzo drogie. Należy też
zaznaczyć, że piszemy atramentem. Jest taka zasada, że typowa
kaligrafia powinna być pisana
czarnym atramentem na białym tle. Niezwykle ważna jest
wiedza na jakim papierze pisać, jak pisać i układać stalówkę pióra.
Czy brał Pan udział w konkursach?
Dla mnie kaligrafia to przede
wszystkim hobby i przyjemność. Owszem, jeśli jest taka możliwość, wysyłam swoje
prace na konkursy. Jednak największą przyjemność sprawia
mi wypisywanie zaproszeń, dedykacji w książkach, okolicznościowych dyplomów czy podziękowań. Chętnie prowadzę warsztaty dla dzieci, obecnie uczniowie Gimnazjum nr 1
uczą się pięknie pisać. Prowadziłem też zajęcie w domu kultury i w bibliotece. Ułatwieniem
w nauce kaligrafii jest to, że zestaw do niej kosztuje kilkanaście złotych. Stalówka, kawałek papieru i atrament i można
uczyć się podstaw ładnego pisania. Cieszy mnie bardzo, bo
jesteśmy chyba jedyną gminą
w Polsce, w której, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy, organizowany jest konkurs
„Ładnego Pisania”. Kaligrafia uczy szacunku dla przeszłości, tradycji i co szalenie ważne,
w pewien sposób nas w niej zakorzenia.
Dziękuję za rozmowę.
Nr 1 (62) styczeń 2015
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Bogatynia

od kuchni

Składniki:

ka, 1/2 puszki kukurydzy, 200 g żółtego sera, 2 średnie cebule, 4 łyżki majonezu, 2 łyżki
musztardy, pieprz, chili.

„Warstwowa sałatka z tuńczykiem”

nez z musztardą i doprawiamy pieprzem i chili. Układamy warstwami w przezroczystej salaterce: 1. Połowa żółtego
sera – startego na tarce, na grubych oczkach 2. Białko – starte na tarce na grubych oczkach
3. Połowa sosu majonezowo-

-musztardowego 4. Cebula
5. Tuńczyk 6. Reszta sosu majonezowo-musztardowego 7. Kukurydza 8. Reszta żółtego sera
– startego na tarce na grubych
oczkach 9. Pokruszone żółtka.
Tak przygotowaną sałatkę należy przechowywać w lodówce. Smacznego!

www.atinabc.blox.pl

W tym numerze mamy dla
Państwa coś specjalnego. Pani Kamila Manaj z Bogatyni
proponuje sałatkę warstwową
z tuńczykiem, która zagwarantuje udaną rodzinną biesiadę
w dobrym guście i smaku.
Przygotowanie:
Cebulę kroimy w kostkę, a następnie wrzucamy na
wrzątek i czekamy aż się ponowie zagotuje w celu zmiękczenia. Następnie odcedzamy
i zostawiamy do wystygnięcia. Jajka gotujemy na twardo
i oddzielamy białka od żółtek.
W miseczce mieszamy majo-

KADR

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

3 jajka, 1 puszka tuńczy-

104.8 FM

„Pięćdziesiąt
twarzy Greya”

„Tajemnice lasu”

Walentynki w Kinie KADR!
Ekranizacja największego bestsellera ostatnich lat. Książka
„Pięćdziesiąt twarzy Greya”
uznawana jest za najszybciej
sprzedającą się w historii literatury; do dziś serię kupiło
ponad 100 milionów osób na
całym świecie.
Studentka literatury Anastasia Steele (Dakota Johnson)
poznaje przystojnego, tajemniczego milionera Christiana
Greya (Jamie Dornan). Początkowe zauroczenie przemienia
się w gorący perwersyjny romans, który na zawsze zmieni życie Anastasii. Najbardziej
oczekiwana premiera roku.

„Tajemnice lasu” to humorystyczny i chwytający za serce musical, z udziałem plejady
hollywoodzkich gwiazd z Meryl Streep i Johnnym Deppem
na czele. Film w zabawny i brawurowy sposób łączy klasyczne motywy znane z baśni braci
Grimm, by w jednej opowieści
spleść losy Kopciuszka, Czerwonego Kapturka i Wilka czy
Roszpunki. W filmowej historii piekarz i jego żona, chcąc
odmienić swój los, zgadzają
się spełnić 4 życzenia wiedźmy. Aby tego dokonać muszą
wejść do tajemniczego lasu…
Wkrótce przekonają się, czy to
o czym marzą, jest tym, czego
naprawdę chcą.

napisy 2D

napisy 2D

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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14:15
15:00
15:15
16:00
16:15
17:00
17:15

–
–
–
–
–
–
–

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

PREMIERA!

Produkcja: USA
gatunek: melodramat
data:
13.02.-15.02. godz. 16.00, 18.30, 21.00
16.02.-25.02. godz. 18.00, 20.30
FILM Z NAPISAMI W WERSJI 2D

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

Produkcja: USA
gatunek: fantasy, komedia, musical
data:

27.02. - 04.03. godz. 18.00
FILM Z NAPISAMI W WERSJI 2D

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 nagrobną tablicę pamiątkową, która
obecnie znajduje się w Kościele pw. Marii Magdaleny w Zatoniu. Jako pierwsza prawidłową odpowiedź nadesłał
pani Edyta Kruszyna. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody (budynek główny UMiG, pok. 3).

w w w.bogat ynia.pl
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Poniedziałek
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 –
20:00 –
20:15 –

