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Czy jesteś za tym, aby
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Rozmowa na temat
tegorocznego budżetu
i czekających nas inwestycji.
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Nowe dowody
osobiste

od 1. marca obowiązuje nowy
wzór dowodu osobistego
obsługiwany przez System
Rejestrów Państwowych
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Dzień Kobiet

Pełne ciepła i serdeczności
życzenia dla Pań

str. 10

Bieg na 6 łap

„Bieg na 6 łap” łączy
w sobie świetną zabawę,
aktywne spędzanie
wolnego czasu oraz pomoc
bezdomnym zwierzętom.

str. 16

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
w Bogatyni, w sprawie

skarg i wniosków
mieszkańców, przyjmują:
Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Grzmielewicz
Zastępca Burmistrza ds. Polityki

Związkowcy osiągneli porozumienie

PGE rezygnuje z CUW
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Marek Woszczyk poinformował o zaprzestaniu prac nad projektem CUW FK/HR. Jest to
niewątpliwie bardzo dobra wiadomość dla pracowników kopalni i elektrowni, którzy od kilku tygodni sprzeciwiali się wdrażanemu projektowi.
W styczniu br. związkow- łeczny oraz powodują poczucy z KWB Turów i Elektrowni cie zagrożenia wśród pracowTurów wstąpili w spór zbioro- ników obu zakładów. Restrukwy związany z planami utwo- turyzacja ta może doprowadzić
rzenia Centrum Usług Wspól- do sytuacji, w której pracownych w obszarze rachunko- nicy KWB i Elektrowni Turów
wości i HR. Restrukturyzacja zamieszkiwać będą w Gminie
miała polegać na wyprowa- Bogatynia, a pracować w Bełdzeniu usług księgowych i administracji personalnej do zewnętrznych firm, które będą
świadczyły je dla całej grupy.
W konsekwencji mogło doprowadzić to do zagrożenia interesów zatrudnionych pracowników i faktyczną możliwość
naruszenia lub pozbawienia
ich gwarantowanych i stosowanych wobec nich warunków
pracy lub płacy. Przeciw działaniom PGE S.A. wystąpiły
wszystkie związki zawodowe
z kopalni i elektrowni, które
jednoznacznie wskazywały, iż
wprowadzenie tych zmian nie
ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, organizacyjnego i efektywnościowego, a przy
tym wywoła negatywne konsekwencje społeczne.
Zdecydowany
sprzeciw
w tej kwestii wyraził również
samorząd Gminy Bogatynia.
Podczas Sesji Rady Miejskiej
w dniu 14. stycznia 2015 r. radni jednogłośnie wyrazili swoje stanowisko, sprzeciwiające się utworzeniu Centrum
Usług Wspólnych w obszarze
rachunkowości i HR, obejmującego oddziały KWB Turów
i Elektrowni Turów. Głos w tej
sprawie zabrał również burmistrz Andrzej Grzmielewicz,
który wyraził zaniepokojenie
sytuacją, jaka panuje w turoszowskich zakładach. Działania zmierzające do utworzenia
CUW wywołują niepokój spo-

chatowie. Jest to sytuacja absurdalna (pisaliśmy już o tym).
Konsekwentnie
realizując
przyjęty plan, mający przede
wszystkim wsparcie dla pracowników Turowa, na kolejnej
sesji Rady Miejskiej 20. lutego,
burmistrz Andrzej Grzmielewicz wyraził zaskoczenie z powodu braku dostatecznego
zrozumienia roli i znaczenia
samorządu przez zarząd spółki PGE GiEK S.A. Samorząd

Bogatyni nie jest stroną w tej
sprawie, jednak ma prawo do
wyrażania swojej opinii i obaw
związanych z tak poważną restrukturyzacją, jaką planowano w turoszowskich zakładach. Skierowane przez samorząd Bogatyni pisma również
do innych instytucji, m.in. do
Zarządu PGE S.A. spotkały się
ze zrozumieniem oraz chęcią
współpracy i dialogu.
25. lutego do kopalni i elektrowni dotarła długo oczekiwana wiadomość, iż Prezes PGE
S.A. Marek Woszczyk poinformował o zaprzestaniu prac nad
projektem CUW FK/HR.

Regionalnej Jerzy Stachyra
w każdy poniedziałek w godz.
15.00 – 17.00 w budynku przy ul.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

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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Bogatynia, ul. II Armii WP 14
tel. 75 77 25 291
tel. 75 77 25 292
tel. 75 77 25 293

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

yy Grupa Edukacyjno-Wspierająca dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie wtorek godz. 16:00-18:00, tel. 75 77 25 293,
yy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
posiedzenia Zespołu zgodnie z zapotrzebowaniem, tel. 75 77 25 293,
yy Konsultacje psychologiczne dla
klientów Ośrodka wtorek - od godz.
18:00, tel. 75 77 25 291,
yy Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel.
75 77 25 293,
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yy Grupy wsparcia dla osób uzależnionych piątek - godz. 18.00,
yy Trening Zastępowania Agresji poniedziałek - godz. 16.00,
yy Grupa AA czwartek - godz. 18:00,
yy Konsultacje oraz zajęcia grupowe
edukacyjno-wspierające dla osób
mających problemy z zażywaniem
środków psychoaktywnych poniedziałek – godz. 15:00 do 16:00, oraz od
19:00 do 20:30,
yy Trening zachowań konstruktywnych dla osób uzależnionych środa –
godz. 15:00.

Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejem Grzmielewiczem

Zamierzenia na 2015 rok
Panie Burmistrzu, sesja budżetowa odbyła się jeszcze w ubiegłym roku, proszę powiedzieć
jak wygląda budżet na 2015
rok i jak Pan go ocenia?
Tak rzeczywiście, budżet
udało się uchwalić jeszcze
w ubiegłym roku, dokładnie 30
grudnia 2014 r odbyła się sesja
budżetowa, jeśli chodzi o same
założenia na ten rok, to można
określić ten budżet jako otwarty
na inwestycje. Mimo tego, iż niektóre środowiska krytykowały
sam projekt budżetu, zanim zostały poczynione nad nim prace, uważam że autopoprawka
przyjęta przez radnych pozwoli
w tym roku przeprowadzić szereg ważnych inwestycji.
Proszę wymienić najważniejsze założenia inwestycyjne
w bieżącym roku.
Budżet na rok 2015 jest z pewnością zrównoważony i możliwy
do zrealizowania. Proszę pamiętać, iż uchwała budżetowa była pierwszą tak ważną dla nowej
Rady Miejskiej. Dzisiaj możemy
śmiało stwierdzić, że duże ambicje są możliwe do zrealizowania. Budżet podstawowy, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie
samorządu, natomiast zgłoszona
autopoprawka wprowadza wiele
istotnych dla Miasta i Gminy zadań inwestycyjnych. Warto tutaj zaznaczyć, że budżet na 2015
rok wprowadza wiele oszczędności w administracji, ale nie tylko w samym urzędzie. Cięcia dotyczą również podległych spółek,
jak też Straży Miejskiej. Jeśli chodzi o same założenia budżetowe,
to wprowadziliśmy ponad piętnaście ważnych zadań, które będziemy konsekwentnie realizowali. Z pewnością priorytetem,
podobnie jak w latach ubiegłych
będzie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Znaczące
nakłady będą przekazywane na
nasz szpital, gdzie dobiega końca remont tej placówki wewnątrz
obiektu. Kolejnym etapem będzie wymiana windy, na którą
część środków udało się pozyskać, natomiast pozostałe zabezpieczyliśmy w naszym budżecie. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem będzie doposażenie
naszej placówki poprzez zakup
tomografu, jak też, zależnie od
pozyskanych środków, termomodernizacja całego obiektu.
Oczywiście temat służby zdrowia jest nadrzędny, ale samorząd Bogatyni ma również inne plany.
Zmieniając tematykę założeń
budżetowych chciałbym przejść
do jednej z ważniejszych inwestycji w bieżącym roku, a mianowicie do odbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z na-

wierzchnią ulic Poniatowskiego
i Górniczej w Porajowie. To bardzo poważne zadnie, ponieważ
w znacznej mierze zapewni bezpieczeństwo mieszkańców. Ulica
Poniatowskiego to główna magistrala zbiorcza kanalizacji w Porajowie. Ważnym jest również
fakt, iż udało nam się pozyskać
część środków z promesy na odbudowę tego zadania, pozostałą składnię finansowania będzie stanowiło wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne gminy.
Prace niebawem ruszą i zostaną ukończone najprawdopodobniej do końca listopada. Chciałbym przy tym prosić mieszkańców Porajowa o wyrozumiałość
i cierpliwość, ponieważ utrudnienia związane z komunikacją
w obszarze remontowanych ulic,
przy tak dużym zadaniu na pewno wystąpią. Nie mniej jednak
z pewnością przed rozpoczęciem
tej modernizacji odbędą się spotkania, na których wyjaśnimy
wszelkie kwestie organizacyjne.
Panie Burmistrzu, nawiązując jeszcze do Porajowa, zakończył się już remont Osiedla
Piastowskiego i szkoły po kataklizmie z 2013 roku?
Można powiedzieć że tak.
Udało się doprowadzić i zakończyć kapitalny remont hali sportowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie wraz z obiektami towarzyszącymi. Było to bardzo ważne
zadanie, które umożliwia normalne funkcjonowanie uczniom
jak i nauczycielom tej placówki.
Natomiast jeśli chodzi o Osiedle
Piastowskie to myślę, że mieszkańcom po tylu latach udało się
przywrócić bezpieczne i godne warunki życia. Z pewnością
w Porajowie jest jeszcze wiele do
zrobienia, ale sukcesywnie będziemy zmieniali tą największą
w naszej gminie wieś.
Bardzo poważna inwestycja
w Porajowie, ale przejdźmy
może teraz do miasta.
Przechodząc do kolejnych inwestycji to bardzo ważne zadnie
w szkole nr 3, a mianowicie termomodernizacja tego obiektu,
która będzie początkiem kompleksowego remontu tej placówki, który po blisko dwudziestu
latach funkcjonowania jest niezbędny. Idąc dalej, to ważne remonty na dwóch dużych osiedlach, jedno to ulice: Karłowicza,
Szymanowskiego i Wieniawskiego, a drugie dotyczy ulic:
Dzikiej, Ludowej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka
I oraz Chrobrego. Będziemy jako samorząd w tym roku kontynuowali uciepłownienie miasta

na ul. Puszkina, a w kolejnych
etapach całe tzw. „Osiedle Krakowskie”. O zadaniach inwestycyjnych można by mówić jeszcze
wiele, chociażby o kolejnym etapie odbudowy bogatyńskiego zalewu. W tym przypadku czekamy na nowy okres programowania funduszy unijnych. Do tegorocznych zadań inwestycyjnych
należą: budowa ścieżek rowerowych, budowa tarasu widokowego na wzgórzu Obserwator, rewitalizacja centrum miasta, czy np.
odbudowa boiska przy ul. Sportowej. Z zadań ważnych, rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku, a będących na ukończeniu
to modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Jasnej Górze. Zgodnie
z przyjętymi założeniami pozostaną nam do stworzenia świetlice w Bratkowie i Wyszkowie.
Rzeczywiście założenia są imponujące, ale wspomniał Pan
o nowo wybranej Radzie Miasta, założenia Burmistrza to
jedno, ale współpraca z radnymi to drugie.
Tak, oczywiście, chciałbym
tutaj podkreślić, iż mam przyjemność współpracy z obecnymi
radnymi, którzy już w tej chwili,
można to stwierdzić, są mocno
zaangażowani i z największą starannością dbają o swoje okręgi,
a przy tym pracują na rzecz całej
gminy. Przede wszystkim praca
w komisjach problemowych pokazuje realne zatroskanie o sprawy samorządu. Podczas mojej
służby na stanowisku Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia miałem sposobność pracy z różnymi
osobami piastującymi funkcję
radnego. W poprzednich latach
spotykało mnie wiele ataków ze
strony niektórych osób, wręcz
można było odnieść wrażenie
utrudniania rzetelnej pracy. Dzisiaj natomiast merytoryczna praca radnych, ich zainteresowanie
i chęć pracy w samorządzie przynosi wymierne korzyści dla całej naszej społeczności. Warto tutaj podkreślić, iż radni nie pracują tylko na sesjach, jakby się mogło wydawać. Praca radnego, to
ciągła dbałość o mieszkańców.
Można powiedzieć, że radni są
bezpośrednim łącznikiem pomiędzy problemami społeczeństwa, a moją osobą, przez co również mi jest łatwiej rozwiązywać
różnorakie problemy.
Panie Burmistrzu, mówi Pan,
że radni są łącznikiem pomiędzy społeczeństwem a burmistrzem, ale chyba nie tylko
radni. W ostatnim czasie odbyły się wybory Sołtysów i Rad
Sołeckich.
Tak, od początku lutego przez
dwa tygodnie mieszkańcy wsi
wybierali swoich gospodarzy.

Chciałbym tutaj pogratulować
wszystkim nowo wybranym Sołtysom zaufania jakim zostali obdarzeni, a także tym którzy pozostali na tych funkcjach na kolejną kadencję. Funkcja Sołtysa,
jak i członka Rady Sołeckiej jest
niezwykle ważna. To od tych ludzi zależy w dużej mierze rozwój
danej miejscowości. Zarówno
wcześniej wspomniani radni jak
też Sołtysi są nieocenieni w pracy na rzecz swoich społeczności.
W bardzo wielu sytuacjach podpieram się ich opinią, ponieważ
to właśnie Oni żyjąc na co dzień
w swojej wsi wiedzą i znają jej potrzeby. Zachęcam każdego z Sołtysów, jak też Przewodniczących Rad Osiedlowych, (niebawem odbędą się wybory w tych
jednostkach – red.), do aktywnej
współpracy i deklaruję ze swojej
strony wszelką pomoc.
Panie Burmistrzu, zmieńmy
temat i przejdźmy do niezwykle drażniącej mieszkańców
sprawy, a mianowicie samochodów ciężarowych, potocznie nazywanych tirów przejeżdżających przez Bogatynię.
Niestety jest to duży i bardzo
złożony problem. Zacznijmy od
początku. Most w Trzcińcu nie
nadawał się do dalszej eksploatacji. Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei rozpoczęła remont, który
jak mamy nadzieję, nie zakończy
się tylko na moście i będziemy
czynili wszelkie starania, aby doprowadzić do modernizacji zdegradowanej drogi 354 Bogatynia (Trzciniec) – Sieniawka. Nie
mniej jednak pojawił się znaczący problem w postaci samochodów ciężarowych przejeżdżających przez Bogatynię. Chciałbym tutaj zauważyć, iż jako Samorząd Gminy Bogatynia nie
opiniowaliśmy, ani nie wyraziliśmy żadnej zgodny na tego typu rozwiązanie. Zamknięta droga 354 jest w zarządzie Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a droga z Sieniawki do Bogatyni i dalej: Białogórska, 1-go
Maja, Turowska należą do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W związku z tym nie mieliśmy żadnych instrumentów, aby
z dnia na dzień rozwiązać ten
problem. Początkowe rozmowy
pomiędzy samorządem Bogatyni, DSDiK oraz Starostwem Powiatowym zmierzały do tego,
aby uruchomić objazd zamkniętego mostu poprzez teren Kopalni Turów. Jednak przepisy i wymogi jakie musiałby spełnić wykonawca remontowanego mostu
były niemożliwe do spełnienia.
W takiej sytuacji pozostało nam
jedno, co niezwłocznie uczyniliśmy, a mianowicie, zawnioskowanie do Starostwa Powiatowego o wprowadzenie ograniczeń
co do wagi pojazdów zjeżdżających z ronda w Sieniawce w kierunku Bogatyni. Z informacji jakie posiadam, trwa proces przy-
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gotowania dokumentacji i miejmy nadzieję w najbliższych tygodniach uda się ograniczyć ruch
ciężarówek z tzw. drogi transgranicznej przez Bogatynię.
Udało nam się również ustalić,
iż DSDiK oznakuje objazdy zamkniętej drogi poprzez inne połączenia drogowe. Warto tutaj
zaznaczyć, iż ograniczenie w tonażu poruszających się pojazdów drogą Bogatynia – Sieniawka nie będzie dotyczyło miejscowych przewoźników. Myślę, że
problem zagrożenia dla pieszych
poruszających się po Bogatyni,
jak też niszczonych budynków
i dróg przez ciężarówki niebawem zniknie.
Wszyscy Panie Burmistrzu mamy taką nadzieję. Proszę powiedzieć, Związkowcom z Turowa udało się odrzucić wdrażanie projektu Centrum Usług
Wspólnych dla PGE GiEK S.A.,
Pan również zabierał głos
w tej sprawie.
Niezmiernie cieszę się, że Polska Grupa Energetyczna odstąpiła od tego projektu. Wygranymi w tym sporze są przede
wszystkim pracownicy naszych
dwóch największych zakładów,
kopalni i elektrowni. Cieszę się
tym bardziej, że jako samorząd
wspieraliśmy bezustannie naszych, ale i nie tylko naszych
mieszkańców. W kopalni i elektrowni pracują przecież ludzie
z całego naszego powiatu, jak
też powiatów ościennych, a z tego co wiem byliśmy jedynym
samorządem, który zabrał głos
i wsparł pracowników w tej niezwykle ważnej społecznie sprawie. Cieszę się i gratuluję pracownikom Turowa osiągniętego
porozumienia.
Panie Burmistrzu, podobnie
jak w ubiegłym roku powraca
pytanie o Karbonalia. Czy Bogatyńskie Dni Węgla i Energii
Karbonalia 2015 odbędą się?
Szanowni Państwo, decyzja należy do Was. Postanowiłem o przeprowadzeniu ankiety na temat naszego święta, jakim są niewątpliwie Karbonalia.
Chcę zasięgnąć opinii mieszkańców w tej kwestii, czy Karbonalia
w ogóle powinny się odbyć, a jeśli
tak, to jak mieszkańcy widzieliby
tą imprezę. Zachęcam wszystkich do udziału w ankiecie i do
wyrażenia swojego zdania.
Dziękuję za rozmowę i życzę
spełnienia zamierzonych celów.
Nr 2 (63) luty 2015
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Zbliżająca się wiosna to doskonały czas, by miłośnicy treningów
ulicznych mogli zacząć ćwiczenia na świeżym powietrzu. Nowoczesny Street Workout Park powstał na terenie obiektu sportowego przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni. Jego powstanie w dużej
mierze było spowodowane inicjatywną młodych mieszkańców
naszego miasta.
Steet Workout Park to po- Workout Park jest młodą, lecz
tocznie zwany „trening ulicz- coraz popularniejszą dyscypliny”, forma aktywności fizycz- ną sportową, to odpowiedź na
nej polegająca na wykonywa- rosnące zainteresowanie wśród
niu ćwiczeń gimnastycznych młodych ludzi taką formą spęo charakterze siłowym z wyko- dzania wolnego czasu.
Z podwórek znikają drążki,
rzystaniem własnej masy ciała,
np. pompki, mostki czy brzusz- drabinki i inne wysłużone już
ki. Jest to funkcjonalne miej- urządzenia, które służyły dziesce do wykonywania tzw. ćwi- ciom do zabawy, ale także doczeń kalistenicznych. Ćwicze- rosłym do indywidualnych trenia te zakładają rozwój siły, ko- ningów. Street Workout Park
ordynacji, zwinności, osiągnię- wyposażony jest w: drążki, pocie elastyczności ciała, a także ręcze, drabinki rozmieszczone
wzmocnienie stawów. Street na różnych wysokościach, kół-

ka gimnastyczne oraz linę do
wspinania. Park zawiera również elementy małej architektury, czyli ławki parkowe, kosze na
śmieci oraz stojak na rowery.
Zadanie zostało wykonane
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wartość zrealizowanego zadania zamknęło się kwotą
51.291,00 zł. Wykonawcą robót
był Waldemar Moroz prowadzący firmę „Foresto” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
Na profesjonalnie zbudowanych obiektach mogą szlifować swoje umiejętności zarówno zaawansowani pasjonaci, jak i początkujący amatorzy.
Obiekt jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Street Workout Park
w Bogatyni

Specjalne urządzenia pozwalają na profesjonalne
treningi uliczne.

Park zawiera wiele urządzeń gimnastycznych, m. in. drążki,
poręcze i drabinki.

Prawie 3 mln na odbudowę zniszczeń
popowodziowych

Kolejne
pieniądze dla
Porajowa
11 lutego br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz
z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem wręczyli promesy powodziowe przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska. Bogatynia otrzymała 2,8 mln złotych.
To już kolejne środki finanII - odbudowa nawierzchsowe, które gmina otrzymała
ni ul. Poniatowskiego
w ostatnich latach na usunięcie • odbudowa ul. Górniczej
skutków powodzi. W ramach
w Porajowie, etap I - sieci
podziału środków na usuwakanalizacji ogólnospławnej
ul. Górnicza długość 470,10
nie skutków klęsk żywiołom, etap II - nawierzchnia.
wych w 2015 roku dla Gminy Bogatynia przewidziano 2,8
Promesy o wartości 93 mln
mln złotych. Zadania, na które złotych na likwidację zniszczeń
przewidziano dotację to:
spowodowanych powodziami
na Dolnym Śląsku otrzyma• odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poło 76 samorządów. To pierwsza
transza tegorocznej rządowej
niatowskiego, etap I pomocy. Kolejne zaplanowano
sieć kanalizacji sanitarw połowie i pod koniec roku.
nej o długości 930 m, etap

4

Nr 2 (63) luty 2015

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Trening uliczny

Sołtysi w Gminie
Bogatynia

Fot. UMiG Bogatynia

Wszystkie dwanaście sołectw w Gminie Bogatynia ma już swoich gospodarzy. Od 2. do 12. lutego br. mieszkańcy wsi wybierali Sołtysów oraz Rady Sołeckie na kadencję 2015 - 2019. Zmiany
nastąpiły w sześciu sołectwach, natomiast w kolejnych sześciu
mieszkańcy powierzyli funkcję Sołtysa osobom dotychczas piastującym tę funkcję.
W południowej części gmi- lutego br. Nowi Sołtysi zostany wybory odbywały się od li wybrani w: Bratkowie, Dzia2. do 5. lutego br., natomiast łoszynie, Jasnej Górze, Porajow części północnej od 9. do 12. wie, Sieniawce oraz Wyszko-

Wybory sołtysa w Porajowie.

wie - Wolanowie. W pozostałych sołectwach, tj.: Białopolu,
Kopaczowie, Krzewinie, Lutogniewicach, Opolnie Zdroju, Posadzie, sołtysi zostali bez
zmian.
Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe potrzeby wspólnoty jego mieszkańców. Do jego zadań należy również: organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, rozwijanie aktywności
społecznej, reprezentowanie
mieszkańców sołectwa na zewnątrz. Ponadto sołectwa organizują, koordynują i wspierają inicjatywy oraz przedsięwzięcia lokalne.
Niezwykle cennym miejscem spotkań lokalnej społeczności są świetlice wiejskie. Obecnie zmodernizowane i kompleksowo wyposażone
obiekty kulturalno-rozrywkowe znajdują się w: Lutogniewicach, Krzewinie, Posadzie,
Markocicach, Kopaczowie, Sieniawce, Porajowie i Jasnej Górze. Świetlice służą szczególnie
dzieciom i młodzieży, ale również starsi mieszkańcy wsi ko-

Kalendarz wyborczy
Rad Osiedlowych

Rada Osiedla

Data i miejsce spotkania

Rada Osiedla 1

16.03.2015 godz. 16:00 – BOK

Rada Osiedla 5

17.03.2015 godz. 16:00 – MCT

Rada Osiedla 7

18.03.2015 godz. 16:00 – SP nr 3

Rada Osiedla 2

23.03.2015 godz. 16:00 – SP nr 3

Rada Osiedla 3

24.03.2015 godz. 16:00
– strzelnica w byłym Gimnazjum

Rada Osiedla 4

25.03.2015 godz. 16:00 – SP nr 1

Rada Osiedla 6

26.03.2015 godz. 16:00 – BOK Zatonie

Fot. UMiG Bogatynia

Nowi gospodarze

Świetlice Wiejskie stały się miejscem spotkań
lokalnej społeczności.

rzystają z jej udogodnień.
Przed nami również wybory przewodniczących do Rad
Osiedlowych. Wybory roz-

poczną się 16. marca i potrwają do 26. marca br. Szczegółowy
harmonogram wyborczy zamieszczamy powyżej.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

Kontakt

Białopole

Ewa Chorągwicka

Zbigniew Chorągwicki, Sylwia Płocharz

75 77 83 664,
607 317 395

Bratków

Marian Nieratka

Jarosław Bihuniak, Kamila Wasiucionek, Robert Ludwik, Dariusz Szatkowski, Henryk Zawiślak, Krzysz502 539 892
tof Cisło

Działoszyn

Jan Sadowski

Krystyna Kryle, Halina Radyk, Marek Szymura, Marek Olejarz, Maria Bokrzyńska, Jan Ilnicki

Jasna Góra

Krzysztof Legeżyński

Małgorzata Wójcicka- Milewska, Barbara Gwizd, Andrzej Hołubowicz, Witold Czerniawski, Tadeusz
510 101 826
Poddębniak, Katarzyna Ciupko

Kopaczów

Mirosław Nowak

Grzegorz Bednarek, Halina Dobrowolska, Wioleta Michalczyk, Beata Kwolek, Rafał Dobrowolski, Zdzi608 832 362
sław Spich

Krzewina

Elżbieta Bortnik

Monika Kolaga, Irena Pryz, Danuta Zborowska, Krzysztofa Anklewicz

75 77 30 872

Lutogniewice

Modesta Świdnicka

Mirosława Wiszowska, Kamila Arsan, Beata Przygodzińska, Mateusz Rybiński

75 77 18 236,
508 413 201

Opolno Zdrój

Katarzyna Brakowiecka

Arkadiusz Świątnicki, Oktawia Kiślak, Kamil Tomczak, Ewa Niechwiej, Beata Kowalczyk, Przemysław
605 438 609
Ploch

Posada

Grażyna Staliś

Helena Chaber, Agata Stachurska, Janusz Drozdowski, Mariusz Smolarek, Małgorzata Sojka, Anna Gę507 088 338
sicka

Porajów

Mateusz Smosarski

Bartosz Giza, Estela Borowska, Adam Daniluk, Kamil Czerniakowski, Robert Wojciechowski, Joanna Sa880 433 867
dowska

Sieniawka

Radosław Sawicki

Grażyna Gołyga, Małgorzata Milkowska, Wiesława Trzonkowska, Piotr Kiełbowicz, Damian Siwak, An608 410 462
na Mądra

Wyszków
Wolanów

Andrzej Dżulis

Marta Bąkowska, Grzegorz Kołodziej, Irmina Rohatyńska, Anna Wójcik

w w w.bogat ynia.pl

75 77 31 473,
691 018 455

75 77 15 049,
601 077 063
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Atmosfera pełna radości

75. rocznica masowej zsyłki Polaków na Sybir

Wzruszające spotkanie Zabawa
karnawałowa

Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

Nagroda Ministerstwa
Gospodarki

Nr 2 (63) luty 2015

Fot. ZSZ w Bogatyni

W czasie konferencji „Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki”, która odbyła się 9. lutego 2015 r. w Bolesławieckim
Ośrodku Kultury dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. św.
Barbary w Bogatyni Katarzyna Koman odebrała z rąk wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn – Klik nagrodę za szczególne
osiągnięcia w promowaniu i realizację szkolenia zawodowego,
efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia
młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy.
Trzy specjalne strefy eko- nomiczna Małej Przedsiębiornomiczne, w tym Kamienno- czości, nagrodziły finansowo
górska Specjalna Strefa Eko- uczniów wyróżnionych szkół.

6

Bal kostiumowy zorganizowany przez
członków SEiRZNP.

Nagrodzonym uczniem Zespołu Szkół Zawodowych im. św.
Barbary został Mateusz Szakiel. Uroczystość miała na celu promocję dobrych praktyk
współpracy ze szkołami firm
działających w specjalnych
strefach ekonomicznych na terenie Dolnego Śląska, jak również promocję szkolnictwa zawodowego.
Obecna na spotkaniu minister edukacji Joanna Kluzik –
Rostkowska podkreślała, iż coraz więcej gimnazjalistów wybiera szkoły zawodowe, przypominając jednocześnie, że rok
szkolny 2014/2015 jest „Rokiem
Szkoły Zawodowców”.
Zespół Szkół Zawodowych
im. św. Barbary jest członkiem
klastra edukacyjnego działającego przy Specjalnej Strefie
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze.

Fot. SFiRZNP

Sekcja Bog-Tur

Ścieżką historii
Działający przy OSiR w Bogatyni klub turystyki rowerowej Bog-Tur funkcjonuje już wiele lat. Wśród licznych inicjatyw niewątpliwie można wyróżnić ubiegłoroczny rajd rowerowy „Ścieżką
historii”, który był poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, patronowi „Solidarności” i ludzi pracy.
Była to pierwsza impreza te- przy KWB Turów, NSZZ Soligo typu, ale już na stałe wpisu- darność przy Elektrowni Tująca się do kalendarza bogatyń- rów, NSZZ Solidarność 80,
skiego klubu. W pomoc w zor- oraz NSZZ Pracowników Elekganizowaniu tego rajdu włą- trowni Turów.
Stanisław Jarosz
czyły się również związki zawodowe: NSZZ Solidarność
Rajd rowerowy „Ścieżką historii”.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Bog-Tur

z Burmistrzem i Prezesem Koła.

Bogatyński „Górnik” otrzymał nagrodę.

Karnawał to czas radości i zabawy. Nieodłącznym elementem
zabawy karnawałowej są bale kostiumowe, wokół których istnieje różnorodność pomysłów i prawdziwa aura tajemniczości.
W atmosferze pełnej radości, poczuciu humoru i dystansu do siebie bawili się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Bogatyni.
Jak na karnawał przystało, aby dodać lat do życia, ale na
stół uginał się od smacznych tym, aby dodać życie do lat.
potraw i własnoręcznie sporzą- W karnawale, w karnawale,
dzonych nalewek. Radości ży- Mały, duży lubi bale,
cia i wigoru niejeden mógłby Można zmienić się w amorka,
nam pozazdrościć. Wiek sam Zostać kotem, wróżką, dworką,
w sobie nie jest żadnym ograni- Różne postaci na bal ściągają,
czeniem. Możliwość radosnego Bo też fantazję niemałą mają.
Przewodnicząca SEiR
przeżywania wspólnych chwil
ZNP w Bogatyni
sprawia, że życie jest fascynująZofia Werżanowska
ce. Bo nie na tym polega rzecz,

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. UMiG Bogatynia

Okolicznościowe przemówienia, wspomnienia, a niekiedy i łzy wszelkiej radości.
w oczach. Tak wyglądało spotkanie Sybiraków zorganizowaSpotkanie bogatyńskich Syne w 75. rocznicę masowej zsyłki Polaków na Sybir. Wzruszają- biraków było również okazją
ca uroczystość odbyła się 9. lutego br. i rozpoczęła się hymnem do wręczenia odznaczeń dla
zasłużonych Członków Koła.
„Marsz Sybiraków”.
W dalszej części głos zabra- osoby zaprzyjaźnione. Go- Srebrną odznaką honorową za
ła prezes Koła pani Zofia Ku- ście kierowali w stronę Sybira- zasługi dla Związku Sybiraków
likowska, która przypomnia- ków słowa szacunku i uznania, odznaczone zostały: Pani Olła okrutną historię zsyłek pol- składali życzenia zdrowia oraz ga Kurczyk oraz Pani Krystyna
skich obywateli: „10. lutego
Podczas spotkania nie zabrakło przemówień
1940 roku do polskich domów,
okolicznościowych i wspomnień.
znajdujących się na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, wtargnęli żołnierze
NKWD z nakazem wysiedlenia wszystkich mieszkańców.
Dzień ten jest dla Nas, Sybiraków, datą pamiętną”.
W spotkaniu uczestniczyli:
członkowie bogatyńskiego Koła, władze samorządowe oraz
Burdziak.
Niezwykle miłym akcentem było wystąpienie uczniów
Gimnazjum nr 2, którzy
w ubiegłym roku uczestniczyli
w akcji „Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia”. To inicjatywa, która pozwoliła uratować
zaniedbane Polskie cmentarze
na kresach. Młodzież opowiadała o ciężkiej pracy i przeżyPamiątkowe zdjęcie odznaczonych Sybiraków wraz
tych tam przygodach.

Bractwo Ziemi Bogatyńskiej

Czy, jak i za ile, będziemy się bawić

Wystawa
na dworcu
historycznym

Karbonalia TAK czy NIE?

Na Dworcu Historycznym w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 2
Bractwo Ziemi Bogatyńskiej przygotowało wystawę o tematyce
sakralnej pt. „Klasztor Sióstr Cysterek i jego parafie na Ziemi Bogatyńskiej”.
Klasztor Sióstr Cysterek temat wystawy wypowiedział
z Marienthal Ostritz jest naj- się Burmistrz Andrzej Grzmiestarszym katolickim klasztorem lewicz, który wspiera działalw Niemczech. Powstał w 1234 r. ność historyczną Bractwa. Ks.
a jego fundatorką była czeska Maciej Wesołowski również poksiężna Kunegunda. Od 1234 r. zytywnie ocenił wystawę i żyklasztor dość prężnie się roz- czył dalszej tak aktywnej dziawijał, co przekładało się rów- łalności.
Organizatorom
wystawy
nież na rozwój religijny i gospodarczy wsi wchodzących w jego bardzo zależy, by przybliżyć
skład. Klasztor Marienthal pa- historię powstania tych wspatronatem objął również część niałych obiektów sakralnych,
Bogatyni oraz Krzewinę, Dzia- wprowadzając odwiedzających
łoszyn i Zatonie. Wzrastająca gości w wyjątkową atmosferę
liczba wiernych spowodowała, dawnych budowli i dzieł sztuże siostry Cysterki sfinansowa- ki. Zebrane przez Bractwo stały budowę kościoła N.P.NMP re zdjęcia i eksponaty wystawiow Bogatyni, przy którym po- ne na wystawie, pokazują piękwstała też szkoła i dom dziec- no i wartość historyczną naszeka. Właśnie obiekty sakralne są go rejonu. Większość zabytków
cennymi zabytkami architek- położonych jest po obu strotury i niosą dzisiaj wielkie zna- nach Nysy Łużyckiej i jest świaczenie historyczne i religijne dla dectwem wspólnej historii Polmieszkańców Gminy Bogaty- ski, Niemiec i Czech. Taka dziania. Dlatego temat ten był prze- łalność grupy aktywizuje też
wodnią myślą przy zorganizo- innych mieszkańców do dziawaniu tej wystawy.
łania na rzecz Bogatyni. WspaDnia 06.02.2015 r. o godz. niała jest również propozycja
16.00. Prezes Bractwa Histo- Bractwa Historycznego, żeby
rycznego w Bogatyni Pan Ry- obiekty sakralne przedstawioszard Zawadzki oficjalnie otwo- ne na wystawie odwiedzić i porzył wystawę. Wśród licznie znać ich piękno wędrując trazgromadzonych gości były wła- są „Via Sacra”. Jest to wspaniała
dze Bogatyni na czele z Pa- trasa dla miłośników wędrówek
nem Burmistrzem Andrze- pieszych, jak również rowerowej
jem Grzmielewiczem, kapłani; przygody.
Zapraszamy do odwiedzeDziekan Maciej Wesołowski ze
Zgorzelca, Ks. Proboszcz Ry- nia wystawy czynnej do 30. 04.
szard Trzósło z parafii Ap. Pio- 2015 r. w środy od godz. 16 – 18
tra i Pawła w Bogatyni, goście i w soboty od godz. 14 – 18.
Stanisław Jarosz
z Czech i Niemiec oraz mieszkańcy Bogatyni. Pozytywnie na
Wystawa „Klasztor Sióstr Cysterek i jego
parafie na Ziemi Bogatyńskiej”.

Bogatyńskie Dni Węgla i Energii „Karbonalia” wpisały się już w kalendarz imprez naszego miasta. Czy skala i zakres naszej bogatyńskiej imprezy powinny się zmienić, czy powinna ona trwać krócej, czy raczej dłużej niż dotychczas. W imieniu Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.
Odpowiedzi pomogą podjąć decyzję o organizowaniu „Karbonaliów” w tym roku, a także
ustalić zakres przeznaczonych na ten cel środków.
Po wypełnieniu prosimy wyciąć ankietę (lub oderwać całą stronę) i wrzucić do urny
z oznaczeniem „Ankieta Karbonalia TAK czy NIE”. Listę miejsc gdzie znajdują się urny
znajdziecie Państwo na końcu ankiety (na następnej stronie).

Ankieta
1. Czy chcesz, aby w tym roku odbyły się Bogatyńskie
Dni Węgla i Energii „Karbonalia”?
TAK

NIE

2. Ile dni, Twoim zdaniem, powinny trwać Karbonalia?
1 dzień

2dni

3 dni

4 dni

3. Czy dotychczasowy zakres imprezy powinien być:
znacznie większy

mniejszy

większy

znacznie mniejszy

niezmieniony

4. Czy widzisz konieczność ograniczenia lub
zlikwidowania niektórych elementów imprezy?
lunapark (elementy
dla dzieci)

jarmark okolicznościowy
(stragany handlowe)

lunapark (urządzenia
ekstremalne)

catering (piwo
i inne alkohole)

występy gwiazd wieczoru

catering

występy lokalnych artystów

gry i zawody z udziałem
publiczności

inne:

...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Fot. BZB

.................................................................................................................................................................................................
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5. Jakie elementy należałoby rozszerzyć?

Ułatwienie dla mieszkańców

lunapark (elementy
dla dzieci)

jarmark okolicznościowy
(stragany handlowe)

lunapark (urządzenia
ekstremalne)

catering (piwo
i inne alkohole)

występy gwiazd wieczoru

catering

występy lokalnych artystów

gry i zawody z udziałem
publiczności

inne:

...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

6. Czy chciałbyś wprowadzić do imprezy nowe
elementy, jeśli tak, to jakie?

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

7. Czy Twoim zdaniem, pieniądze konieczne do
zorganizowania "Karbonaliów" powinny zostać
przeznaczone na inny cel, jeśli tak, to jaki?

Zmiany
w dowodach
osobistych
Z dniem 1. marca 2015 roku wchodzi nowa ustawa o dowodach
osobistych, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień. Począwszy od 1. marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez System Rejestrów Państwowych.
Przede wszystkim zniknie od meldunku, a odbierać nasz
w nowym dowodzie adres za- nowy dokument w urzędzie,
meldowania, dzięki temu, przy w którym składaliśmy wniosek.
każdej zmianie meldunku nie Dotychczas mogliśmy składać
trzeba będzie wymieniać dowo- wnioski na dowód tylko w urzędu. Nie będzie także informa- dzie właściwym dla naszego
cji o kolorze oczu, wzroście ani miejsca zameldowania.
Ważną informacją jest to, że
skanu podpisu posiadacza dodotychczasowe dowody osobiwodu osobistego.
Fotografia, która będzie wy- ste zachowają ważność do upłykorzystywana w dowodzie oso- wu terminów w nich określobistym będzie taka sama, jak nych i nie będzie konieczności
ta, która obowiązuje w pasz- wymiany dotychczasowych doportach. Kolejną istotną zmia- kumentów.
Ponadto, tak jak do tej pory,
ną jest to, że dowód osobisty
będzie można wyrobić w każ- nowy dowód osobisty otrzymadym urzędzie gminy, gdzie bę- my za darmo.
dziemy przebywać, niezależnie

Wydział spraw obywatelskich

Biuro dowodów osobistych

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 13
Pokój nr 6 – I piętro
Godziny przyjmowania:
Poniedziałek
7.45 – 16.45
Wtorek		
7.45 – 15.15
Środa		
7.45 – 15.15
Czwartek
7.45 – 15.15
Piątek		
7.45 – 13.45
Telefony kontaktowe:
Naczelnik wydziału spraw obywatelskich 75 77 25 220
Biuro dowodów osobistych 		
75 77 25 221
					75 77 25 222

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Wypełnione Ankiety należy wrzucać do urn znajdujących się w:
Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1 oraz 13, a także przy
ulicy 1-go Maja 29, Wielofunkcyjnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. II AWP 14,
Bibliotece Publicznej przy ul. II AWP 2g oraz w świetlicach wiejskich w: Lutogniewicach,
Bratkowie, Krzewinie, Posadzie, Opolnie Zdroju, Porajowie, Sieniawce, Kopaczowie, Markocicach, a także w Domu Kultury w Zatoniu.
Dziękujemy za wypełnienie Ankiety.
Wydział Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
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Rozlicz PIT z Amazonkami
Od 10 lutego 2015 r. trwa kolejna akcja zorganizowana przez Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy przy sporządzaniu zeznania podatkowego za rok 2014.
Porad udzielają przeszkolone w zakresie prawa podatkowego Panie ze Stowarzyszenia „Amazonki” w każdy wtorek i piątek w godz. 17.00-18.00 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, sala na
pierwszym piętrze. Akcja potrwa do 24 kwietnia br.
Dodatkowo uruchomiony został punkt w Bibliotece Publicznej
w każdy czwartek od godz. 11.00 - 12.00.
Organizatorzy: Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”, Bogatyński Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Bogatyni. Serdecznie zapraszamy!

Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni

Pomaganie może być,
nie tylko pożyteczne,
ale także przyjemne.

Fot. PP nr 5

Od października 2014 roku do lutego 2015 roku Przedszkole Publiczne Nr 5 w Bogatyni wzięło udział w światowym projekcie
UNICEF – „Wszystkie kolory świata”. W Polsce kampanię wpiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.
W akcji tej uczestniczy- ku od 2,5- 6 lat. Koordynatoło sześć grup z naszego przed- rem akcji z ramienia przedszkola, razem 175 dzieci w wie- szkola była nauczycielka Pani
Marzanna Michalska. Cenną
pomocą służyła Pani Joanna Pawłowicz. W ramach akcji dzieci wspólnie z rodzicami
oraz dziadkami przygotowywali charytatywnie szmaciane
laleczki UNICEF. Wcześniej,
podczas ,,podróży przez kontynenty” – dzieci zbierały jak
najwięcej informacji o geografii krajów, a także o ich mieszkańcach, zwyczajach i kultuJedna z symbolicznych lalek.
rze. Przedszkolaki dowiedzia-

ły się, że celem tego projektu
jest: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie
Południowym, pokazanie, że
pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.
Z wielkim zaangażowaniem,
poświęcając swój wolny czas,
powstawały małe arcydzieła.
Szmaciane laleczki UNICEF
są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc dla najbardziej
potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich otrzymała
swoją tożsamość, która została
umieszczona w ,,akcie urodze-

Fot. PP nr 5

Wszystkie kolory świata

nia”. Następnie wszystkie lalki
zostały sprzedane. Dzięki zaangażowaniu rodziców w nasze przedsięwzięcie udało się
zebrać 390 złotych, które trafiły
na konto fundacji. Oprócz tego najładniejsza lalka z naszego przedszkola została wytypo-

wana na konkurs ,,najbardziej
oryginalna laleczka”, w którym
nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej placówce. Wszystkim zaangażowanym osobom bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc przy
realizacji tego projektu.

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
Miasta i Gminy Bogatynia na rok szkolny 2015/2016

Informujemy, że rekrutacja do Publicznych Przedszkoli z terenu Miasta
i Gminy Bogatynia na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie w dniach
od 2 do 31 marca 2015 r.
Karty zgłoszenia dziecka do przedszkolna można pobrać
w poszczególnych placówkach i na stronach internetowych przedszkoli.
Szczegóły rekrutacji, w tym kryteria naboru, do poznania w placówkach.
Wypełnione karty należy składać w wybranym przedszkolu.
Umowy podpisywane będą po zakończeniu rekrutacji w terminach
wskazanych przez poszczególne placówki.
Nr 2 (63) luty 2015
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Dzień

Wielu chwil radości, aby każdy dzień był niezapomnianą przygodą i wspaniałym przeżyciem. Samych serdeczności, ciepła i sukcesów życzą panowie
z Bogatyńskiego Klubu Motorowego „Cross”.

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. Remigiusz Naruszewicz

t
e
i
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o
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Wszystkiego co najpiękniejsze i uśmiechu każdego dnia dla naszych żon oraz
dziewczyn i wielkie podziękowania za cierpliwość, wyrozumiałość i sportowe
wsparcie składają piłkarze MKS Granicy Bogatynia.

Najlepsze życzenia szczęścia i samych cudownych chwil dla wszystkich kobiet,
a w szczególności dla naszych małżonek w podziękowaniu za wyrozumiałość
i wielkie wsparcie składają wszyscy Panowie z Koła Łowieckiego „Diana”.

Z okazji Dnia

Fot. UMiG Bogatynia

Fot. Koło Łowieckie „Diana”

Drogie Panie chcielibyśmy życzyć Wam dużo szczęścia, uśmiechu, spełnienia
wszystkich marzeń, a przede wszystkim podziękować, że czynicie ten świat
piękniejszym i lepszym. Wszystkiego najlepszego życzą „Gladiatorzy”.

Fot. MKS „Granica” Bogatynia

Fot. Stowarzyszenie „Gladiator”

Serdecznie życzenia dla wszystkich koleżanek z jednostek OSP z terenu Gminy Bogatynia oraz wyjątkowo ciepłe dla żony Sylwii, kochanej mamy Kasi,
mamusi Arlety oraz cudownej kobiety Roksany.

Życzenia spełnienia marzeń, samych pozytywnych chwil i wielu sukcesów dla
wszystkich naszych kobiet oraz wszystkich Pań śpiewających w zespołach ludowych składają panowie z Górniczego Klubu Seniora „Jubilaci”.

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.
10
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Jubi

Działają od wielu lat, ciągle pracują nad nowymi przedsięwzięciami, snują plany
na przyszłość, ale jak sami mówią, najważniejsze jest to, że się przyjaźnią, wspierają i walczą o koronę królowej i króla odchudzania. W tym roku, w kwietniu będą
obchodzić 15-lecie swojego istnienia. O rozmowę na temat działalności klubu i jego osiągnięć, poprosiliśmy panią Anettę Kempską – wieloletnią prezes Klubu Puszystych w Bogatyni.
Pani Prezes, okrągły jubileusz
to dobry czas na podsumowanie, opowiedzenie o planach,
ale również na wspomnienia.
Tak, piętnaście lat naszej
działalności to przede wszystkim mnóstwo zgubionych kilogramów, spotkań, warsztatów, wycieczek i współpracy
z ciekawymi ludźmi. To także
czas wytężonej pracy, kiedy to,
krótko mówiąc, nasze wszelkie
frustracje przekuwamy w motywację. To również czas zabawy, dbania o zdrowie i aktywnego, pełnego pomysłów życia.
Tworzymy jedną wielką rodzinę, która chce żyć aktywnie,
spędzać ciekawie czas, równocześnie dbając o siebie i bawiąc
się świetnie. Tak, jesteśmy żywymi dowodami na to, że nigdy nie jest za późno na zmianę trybu i sposobu podejścia do
życia.
Więc jak to się zaczęło?
Był maj 2000 roku, kiedy
to sześć niezwykle aktywnych
i energicznych kobiet postanowiło założyć Klub, który będzie
alternatywą dla wszystkich,
którzy chcą aktywnie i ciekawie

spędzać czas, jednocześnie dbając o linię i zdrowy tryb życia.
A Pani działalność w Klubie?
W zarządzie Klubu byłam
od zawsze, a funkcję prezesa
piastuję od 7 lat wraz z sześcioosobowym zarządem. Śmiało
mogę powiedzieć, że żyję Klubem, jego problemami, działalnością – „to moje trzecie, najmłodsze dziecko”. Wraz z jego członkami staramy się ciągle rozwijać, wprowadzać nowe pomysły. Jesteśmy bardzo
zaangażowani w promowanie
zdrowego i aktywnego stylu życia. Propagujemy i aktywizujemy do działania, do walczenia z nudą i nie poddajemy się
w wymyślaniu nowych przedsięwzięć, które dodają nam
energii. Mamy swoje cykliczne imprezy, takie jak: „Sobótki z Puszystymi”, „Maxi Playback Show” czy też Bal Przebierańców. To imprezy, na które za
każdym razem czekamy z niecierpliwością.
Jakie to są działania?
Nasza działalność to przede
wszystkim dbanie o zdrowie.
Spotykamy się raz w miesią-

cu. Na naszych spotkaniach
poruszamy kwestie organizacyjne, ale dobrze się też bawimy. Co miesiąc wybieramy też
króla czy też królową odchudzania. Każdy staje na wadze
i ten, kto schudł najwięcej, dostaje zaszczytny tytuł Króla lub
Królowej Odchudzania, a przy
tym zwolniony jest z opłaty
członkowskiej. Jest to oczywiście forma zabawy, która mobilizuje nas do walczenia z kilogramami. Jest też druga strona medalu, czyli kara za dodatkowe kilogramy. Ci, którzy nie
dali rady i przybrali na wadze
dostają rogi, w których muszą troszkę za karę odsiedzieć.
Śmiechu jest co niemiara. Nikt
się nie obraża, bo u nas jest jak
w rodzinie, mamy do siebie dystans, a wiadomo, że w pokonywaniu własnych słabości pomoc przyjaciół i najbliższych
jest nieoceniona. Wspieramy
się więc i walczymy o zdrowie,
bawiąc się przy tym. Ideą klubu
jest upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, szerzenie wśród społeczeństwa dzia-

łań zdrowotnych, profilaktycznych, dążących do walki z otyłością. Swoje cele realizujemy
poprzez wprowadzenie i udział
w zajęciach sportowych, takich jak: Callanetics, aerobik
w wodzie, basen, Nordic Walking (spacery z kijkami). Organizujemy również rajdy, podczas których zwiedzamy ciekawe miejsca w naszym regionie.
Wyjeżdżamy też w Polskę i zagranicę. Po prostu żyjemy aktywnie, nie siedzimy w domu
i nie narzekamy, tylko działamy. Ostatni nasz pomysł to organizacja biegów rodzinnych.
Wdrażamy go w życie z wielkim entuzjazmem. Organizujemy również spotkania ze specjalistami, którzy pomagają
nam realizować nasze cele. Co
miesiąc przyjeżdżają do nas panie dietetyczki, które przyjmują nie tylko klubowiczów, ale
również osoby zpoza klubu.
Współpracujecie też z innymi
organizacjami?
Oczywiście, współpracujemy z naszymi lokalnymi organizacjami. Bierzemy udział we
wszelkiego rodzaju akcjach.
Staramy się być tam, gdzie nas
potrzebują i zapraszają. Korzystamy z Gminnego Programu Współpracy Przygranicznej, w ramach którego nawiązaliśmy współpracę międzynarodową. Naszą działalność
wspiera również Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Cieszymy się, że możemy wzbogacać i urozmaicać nasze pomysły. Dziękujemy wszystkim,
którzy nas wspierają i kibicują
nam. Muszę dodać, że co roku
przyznajemy tytuł „Honorowego Członka Klubu Puszystych

w w w.bogat ynia.pl

w Bogatyni” osobom, które
nam pomagają i nas wspierają. To taka forma podziękowania za działania na rzecz klubu.
Korzystamy również z pomocy
sponsorów, którym serdecznie
dziękujemy.
Jak można zostać członkiem
Klubu?
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą. Zachęcamy do
udziału w naszych przedsięwzięciach i do naszego klubu. Utrzymujemy się ze składek członkowskich, która wynosi 15 zł. Nie są to wielkie pieniądze, a czas spędzony w towarzystwie wesołych i pełnych
energii ludzi jest przecież bezcenny. Dziś klub liczy 89. członków. Liczba ta, ku naszej uciesze, ciągle rośnie, a my staramy
się ciekawie organizować nasze
życie. Zapraszamy do naszej
siedziby, którą jest „klubokawiarnia” w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni. Odwiedzajcie też naszą
stronę internetową: puszysci-bogatynia.pl lub profil na facebooku Klub Puszystych w Bogatyni. Umieszczamy tam relacje z naszych przedsięwzięć, ale
również są tam wszelkie informacje o naszym klubie.
Dziękuję za rozmowę.
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Szachowe zawody

dziak, który pokonał w finale Dawida Patrzałka. Trzecie
miejsce zajął Sebastian Borek. Na kolejnych miejscach
uplasowali się: 4. Oktawian
Górowski, 5. Dariusz Miłoszewski, 6. Mariusz Piątek.
Wśród kobiet natomiast najlepsza szóstka wyglądała następująco: 1. Ewelina Olechnik, 2. Liwia Szatkowska, 3.
Jolanta Rosińska, 4. Joanna
Wojtania, 6. Mariola Szatkowska, 6. Urszula Giza.

Fot. Remigiusz Naruszewicz

14. lutego br. na hali sportowej ZSzOI w Bogatyni odbyły się Mistrzostwa Bogatyni w Badmintonie. Zawody rozgrywane były
w kategorii OPEN kobiet oraz mężczyzn. Zjawiło się wielu graczy, którzy w aktywny sposób postanowili spędzić dzień.
System rozgrywek grupo- szóstce wśród kobiet oraz
wo-pucharowy gwarantował wśród mężczyzn wręczokażdemu uczestnikowi udział ne zostały nagrody rzeczow kilku meczach. Rywaliza- we, ufundowane przez Ośrocja była zacięta, ale przebie- dek Sportu i Rekreacji w Bogała w przyjaznej i miłej at- gatyni, natomiast gracze, któmosferze. Nad bezpieczeń- rzy uplasowali się na podium,
stwem uczestników czuwa- dodatkowo otrzymali okazałe
ła obsługa medyczna, ale na pamiątkowe puchary. W kaszczęście obyło się bez żad- tegorii mężczyzn zwycięzcą
nych interwencji. Najlepszej okazał się Przemysław Szy-

7. lutego 2015r. odbył się Zimowy Turniej Szachowy. W zawodach
uczestniczyło 54. graczy podzielonych na 3 kategorie. Spotkania
rozegrane zostały w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Bogatyni. Organizatorem turnieju był Urząd Miasta i Gminy
Bogatynia, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Uczniowski
Klub Szachowy UKS EL-TUR SP3 Bogatynia oraz Agencja 64 PLUS.

Najlepsi gracze w poszczególnych kategoriach otrzymali
pamiątkowe dyplomy, puchary
i nagrody rzeczowe. Końcowa
klasyfikacja przedstawiała się
następująco: kategoria OPEN:
I Kazimierz Morawski, II Tadeusz Okorski, III Jan Włodarczyk. Kategoria Junior Młodszy: I Aleksandra Czarniecka,

I Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

jąc Radę nr 6 4:1. Zwycięska drużyna otrzymała na rok okazały, przechodni puchar, natomiast
wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Drużyny z miejsc 1-3 otrzymały nagrody rzeczowe, ufundowane przez

OSiR Bogatynia. W turnieju wyłoniono także najlepszego bramkarza oraz najlepszego strzelca.
Statuetka najlepszego bramkarza (oraz nagroda rzeczowa) powędrowała do Marcina Gawlika z Rady Osiedlowej nr 4. Tytułem najlepszego strzelca turnieju
cieszył się natomiast Bartłomiej
Piotrowski – strzelec sześciu goli
dla drużyny Rady nr 6. Tegoroczna była pierwszą edycją tego turnieju, który jednak na stałe zagości w kalendarzu imprez sportowych organizowanych przez
OSiR Bogatynia, tak więc zapraszamy już teraz na przyszłoroczną edycję.

wicz z LKS Pogoń Markocicie.
Natomiast status najlepszego
strzelca przypadł również wychowankowi LKS Pogoń Markocice Jakubowi Figielkowi.
Dla zwycięzców turnieju organizatorzy przygotowali nagrody w postaci zestawów kosme-

tyków oraz sprzętu piłkarskiego. Dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz kibicom za miłą atmosferę. Podziękowania
należą się również wszystkim
osobom, bez których tegoroczny turniej nie miałaby tak profesjonalnej oprawy.

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Rywalizacja Rad
Osiedlowych
7. lutego 2015r. na hali sportowej ZSzOI w Bogatyni odbył się I Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Rad Osiedlowych. W turnieju
wzięli udział reprezentanci wszystkich siedmiu Rad Osiedlowych
naszego miasta. Drużyny rywalizowały w dwóch grupach, z których po dwie najlepsze awansowały do półfinałów.
Drużyny z trzecich miejsc łach spotkały się ze sobą: Raw grupach zagrały o miejsca 5-6. dy Osiedla nr 5 z Radą nr 6 oraz
Lepsza w tym pojedynku okaza- „czwórka” z „dwójką”. Zwycięsko
ła się Rada nr 7, pokonując „trój- z tych pojedynków wyszły Rady
kę” w stosunku 3:2. W półfina- nr 6 oraz nr 4, które spotkały się

ze sobą w finale. Najpierw jednak
w meczu o trzecie miejsce w turnieju swoją wyższość udowodniła Rada Osiedla nr 2, pokonując
Radę nr 5 w stosunku 5:1. W meczu finałowym lepsza okazała się
Rada Osiedlowa nr 4, pokonu-

Turniej Halowej Piłki Nożnej LZS-ów

Zmagania piłkarskie
31. stycznia br. w ZSzOI w Bogatyni, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bogatyni zorganizował Turniej Halowej Piłki Nożnej LZS-ów.
To coroczna impreza, organizowana tuż przed rozpoczęciem
rozgrywek ligowych. Do udziału w sportowych zmaganiach
zgłosiły się cztery zespoły z terenu Gminy Bogatynia: LZS Zjednoczeni Porajów-Kopaczów, LKS Pogoń Markocice, LKS Jaśnica
Opolno Zdrój oraz Zryw Bratków.
Turniej rozegrano systemem ceniem angażowali się w każkażdy z każdym, kolejność spo- dą przeprowadzaną przez sietkań ustalono w drodze lo- bie akcję. Turniej stał na dosowania. Od pierwszego sę- brym piłkarskim poziomie,
dziowskiego gwizdka rozgorza- każdy mecz przynosił bardzo
ła prawdziwa sportowa walka wiele emocji. Bezkonkurencyjo każdy metr parkietu. Młodzi nym zwycięzcą turnieju okazawodnicy z sercem i poświę- zał się LKS Pogoń Markocice,
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wygrywając wszystkie z trzech
spotkań. Jako drudzy z wynikiem sześciu punktów imprezę zakończyli zawodnicy LKS
Jaśnica Opolno Zdrój. Miejsce trzecie wywalczone zostało
przez Zryw Bratków. Natomiast
o miejscu czwartym zadecydowało bezpośrednie spotkanie
pomiędzy zespołami z równą
liczbą punktów z wynikiem 5:1
dla Zryw Bratków nad LZS Kopaczów-Porajów. Najlepszym
bramkarzem tegorocznego spotkania został Zbigniew Tyszkie-

II Hubert Marczuk, III Adrian
Piotrowski. Kategoria Junior
Starszy: I Mateusz Domusa, II
Krzysztof Bernaszuk, III Alex
Kępiński. Organizatorzy dziękują wszystkim graczom za
udział w turnieju i zapraszają na kolejne zawody szachowe
organizowane w Bogatyni.

w w w.bogat ynia.pl

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Mistrzostwa Bogatyni
w Badmintonie

Fot. Remigiusz Naruszewicz

Zimowy Turniej

Wędrówki z BOG-TUR

Góry Izerskie

Fot. Bog-Tur

W sobotę 21. lutego grupa turystów z BOG-TUR wyruszyła
w dwudniowy rajd w Góry Izerskie. W pierwszym dniu wycieczka
wybrała się z Czerniawy zielonym szlakiem na Zajęcznik 595 m
n.p.m., który oddziela Czerniawę Zdrój od Świeradowa Zdroju.
W drodze na szczyt grupa go Młyna w Czerniawie Zdronapotkała pomysłowo zrobio- ju. Obiekt ten stanowi skanną ścieżkę edukacyjną Zajęcz- sen produkcyjny, tzw. Muzeum
nik. Ścieżka powstała w 2012 Chleba. W latach 2011-2012 dor. z inicjatywy Nadleśnictwa czekał się rewitalizacji, dzięki
Świeradów. Jej celem jest inte- której budynek został całkowiraktywna edukacja przyrodni- cie wyremontowany, a maszyczo-leśna. Jest pierwszą w re- ny i urządzenia w nim funkcjogionie tego typu ścieżką, gdzie nujące odrestaurowane. Znajzrezygnowano z tradycyjnych duje się tu jedno z nielicznych
tablic z dużą ilością tekstu na na Dolnym Śląsku tego tyrzecz elementów wymagają- pu kół nasiębiernych. Wykocych zaangażowania turysty. nane jest ze 150-letniego drzePo zapoznaniu się z 9 tablicami wa modrzewiowego o średgrupa wyruszyła do Czarcie- nicy 6,5 m. Następnie grupa

zwiedziła młyn, zapoznając się
z historią i z cyklem produkcji chleba począwszy od przetworzenia pszenicy w maszynach młyńskich, przez wyrobienie ciasta, a skończywszy na
wypiekaniu chleba w 100-letnim piecu chlebowym. Specjalnością młyna jest chleb ze
smalcem i ogórkiem. Po powrocie do pensjonatu Alma II
na BOG-TUR czekał wieczorny kulig bryczkami z pochodniami po Świeradowie Zdroju
oraz ognisko. W drugim dniu
turyści powędrowali zielonym szlakiem na Smrek 1124m
n.p.m. Leży on na zachodnim
krańcu Wysokiego Grzbietu
Gór Izerskich. Początkowo trasa była łatwa i przyjemna, ale
z każdym kilometrem w górę było coraz trudniej. Głęboki
śnieg utrudniał marsz. Po 4,5
godzinnej wędrówce grupa dotarła na szczyt. Niestety gęsta
mgła uniemożliwiła podziwianie pięknych widoków na Góry
Izerskie, Karkonosze, Grzbiet
Jesztedzki oraz Góry Łużyckie,
które można zobaczyć z wieży widokowej, znajdującej się
po czeskiej stronie. Wycieczka zakończyła się powrotem do
Czerniawy Zdrój.

I Kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej

Amatorski turniej
W sobotę 21. lutego 2015 r. miała miejsce pierwsza, inauguracyjna kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej. Do uczestnictwa w tegorocznej Lidze zgłosiło się 6 drużyn: Marakany, Magicy, Drink Team, Madmen, Chińska, K5-Cartel.
Informujemy też, że nastąW pierwszych meczach Ligi Marakany wysoko pokonały piła zmiana w harmonograMagików 10:2. W meczu tym mie rozgrywek w drugiej i trzeskutecznością popisał się Ma- ciej kolejce. W przyszłej 2 korek Gorczyca, strzelając prze- lejce (7 marca) rozegrane zociwnikom 5 bramek. Tym sa- staną tylko 2 mecze: godz.11:00
mym jest on liderem klasyfika- Magicy:K5-Cartel oraz 12:00
cji strzelców po pierwszej ko- Drink Team: Chińska. W trzelejce. W drugim, bardziej wy- ciej kolejce (21marca) rozegrarównanym meczu Drink Team ne zostaną 4 mecze wg kolejnookazał się lepszy od Madmen ści: 11:00 Marakany: Drink Tewygrywając 7:4. Ostatni mecz am, 12:00 Madmen: K5-Cartel,
tej kolejki Chińska: K5-Car- 13:00 Magicy: Chińska, 14:00
tel zakończył się zwycięstwem Marakany: Madmen. Terminy
obrońców tytułu z zeszłego ro- meczów w kolejkach czwartej
ku, czyli drużyny K5-Cartel i piątej pozostają bez zmian.
w stosunku 11:5.
1

Nazwa drużyny

1. Marakany
2. Magicy

2

3

Fot. MKS „Szerszeń”

Zawodnicy bogatyńskiego „Szerszenia”.
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2:10

3. Drink Team
4. Madmen

7:4
4:7

5. Chińska
6. K5 - Cartel

Kolejne medale dla Szerszenia
stansie 3 km. Obie zawodniczki od startu do mety szły ramię w ramię, jednak ostatnia
finiszowa prosta w wykonaniu
naszej zawodniczki zadecydowała, że to ona jako pierwsza
przekroczyła linię mety, a czasem 18:51.31 sek. ustanowiła
nowy rekord życiowy. Kolejne medale przypadły zawodniczkom, które rywalizowały
na dystansie 600m. W pierwszej serii biegu wystartowała Emilia Weg, która na me-

5

10:2

Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy Szerszenia
Bogatynia, którzy w dniu 21. lutego rywalizowali w hali lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu
w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzików.
Nasi młodzi lekkoatleci nie w biegu na dystansie 1000 m
chcieli pozostać gorszymi od nie dała szans swoim rywalswoich starszych kolegów i ko- kom i z nowym rekordem żyleżanek z kategorii juniorów, ciowym 3:20.40 sek. stanęła na
dlatego też z zawodów powró- najwyższym stopniu podium.
cili z czterema medalami- dwo- Również medal z tego samego
ma złotymi, jednym srebrnym kruszcu wywalczyła Olga Wiri jednym brązowym. Złoty me- wińska, która z zawodniczką
dal zdobyła Patrycja Górow- z Bolesławca stoczyła pasjonuska, która, tak jak rok temu, jący i pełen emocji chód na dy-

4

tę przybiegła jako druga z czasem 1:56.33 sek. W drugiej serii pobiegła Joanna Mikołajczak, która od startu do mety
prowadziła bieg i linię mety
przekroczyła z czasem 1:54.77
sek. Osiągnięte wyniki przez
nasze zawodniczki zadecydowały, że Joasia mogła się cieszyć ze zdobycia srebrnego,
a Emilia z brązowego medalu.
Pozostali zawodnicy również
zaprezentowali się z dobrej
strony i tak: Norbert Gudełajski w konkursie pchnięcia kulą wynikiem 10.43 m otarł się
o medal, kończąc ostatecznie
konkurs na 4. miejscu. Remigiusz Spich w biegu na 600m
uzyskał czas 1:46.06 sek. i zajął wysokie 5. miejsce. Klaudia
Bojarun w biegu na dystansie 1000 m z czasem 3:45.53
sek. zajęła również 5 miejsce. Karol Kaczor w konkursie skoku wzwyż z nowym rekordem życiowym 1.65 m zajął także 5. miejsce. Katarzyna
Oliasz w konkursie pchnięcia
kulą, poprawiając wynikiem
8.89 m rekord życiowy, uplasowała się na 7. miejscu. Mar-
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5:11
11:5

pkt. miejsce
3

I

0

VI

3

III

0

IV

0

V

3

II

cel Kuchciak w pchnięciu kulą, wynikiem dającym rekord
życiowy 10.01 m, zajął 7. miejsce. Oliwia Sokołowska w biegu na 1000 m z czasem 3:53.68
sek. zajęła 7. miejsce. Kamil
Walczak w biegu na 300 m linię mety przekroczył z czasem 46.96 sek. i uplasował
się na 8. pozycji. Ten sam zawodnik w skoku w dal zaliczył trzy nieudane próby. Maciej Wolniewicz w biegu na
300 m czasem 47.28 sek. zajął
11 miejsce, natomiast w biegu
na 60 m czasem 8.24 sek. miejsce 20. Beata Sopoćko w skoku
w dal uzyskała wynik zaledwie
3.84 m i zajęła 15. miejsce. Weronika Szwed zajęła 16. miejsce
w biegu na 60 m z czasem 8.90
sek., a w biegu na 300 m z czasem 52.29 sek. miejsce 19. Sara Nowińska w biegu na 300 m
uzyskała czas 51.19 sek. i zajęła
16. miejsce, a w biegu na 60 m,
uzyskując czas 9.03 sek., zajęła 22 miejsce. Aniela Smolarek
w swojej uzupełniającej konkurencji pchnięcia kulą wynikiem 6.65 m zajęła 18 pozycję. Naszym medalistom i pozostałym zawodnikom gratulujemy osiągniętych wyników,
życząc im w kolejnych startach
samych satysfakcjonujących
osiągnięć.
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XIV Przegląd Widowisk Jasełkowych

Spektakl komediowy w BOK

Jasełka 2015

Wielkie Maluchów
Śpiewanie
cego repertuaru wzruszają publiczność i wywołują uśmiech
na twarzy widzów niezmiennie od wielu lat. Festiwal będzie miał charakter przeglądu,
dlatego też dzieci i ich występy
nie będą poddawane ocenie jurorów. Serdecznie zapraszamy
na spotkanie z najmłodszymi
śpiewającymi artystami. Wstęp
wolny.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fragment ubiegłorocznego występu.
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Japonia w BOK

Wystawa „Kolory Tokio”
6. marca 2015 r. o godz. 18.00 w Galerii StopArt Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury odbędzie się wernisaż wystawy fotografii „Kolory Tokio”, która stanowi artystyczny plon wyprawy autora Henryka Dumina do stolicy Japonii, gdzie okiem antropologa
kultury obserwował życie jednej z największych miejskich aglomeracji świata.
Na kilkudziesięciu fotogramach przedstawione zostały znane budowle - pałac cesarski, chramy shinto i nowoczesne dzielnice, gdzie toczy się codzienna rzeczywistość jednego z najpracowitszych narodów.
Znajdziemy tam podobizny samurajów i pięknych kobiet, ultranowoczesne formy architektury i tradycje, które nadają ton
życiu miasta. Autor twierdzi, że
Tokio jest szaro-srebrzysto-niebieskie z akcentami czerwieni.
Zapraszamy do Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury, by się o tym
przekonać. Ekspozycja została
zorganizowana przy współpracy
z wrocławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Dotychczas była
prezentowana w Wydziale Kultury Ambasady Japonii w Warszawie, w Czechach i wielu mia-
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stach Polski. Podczas wernisażu odbędzie się degustacja sushi
oraz niesamowity pokaz procesu powstawania tej, jakże niezwykłej, japońskiej potrawy. Zapraszamy pięknie! Wstęp wolny.

Fot. Henryk Dumin

XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej

W środę 11. marca 2015 r.
o godz. 16.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury rozpocznie się XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wielkie Maluchów Śpiewanie”.
Prezentacje wokalne przedstawią przedszkolaki oraz dzieci ze szkół podstawowych klas
I-III z terenu Miasta i Gminy
Bogatynia. Utwory z dziecię-

pomyłek – zarówno tych sytuacyjnych, jak i przede wszystkim
emocjonalno-uczuciowych, napisany żywym i dowcipnym językiem. Przedstawia
historię dwóch zaprzyjaźnionych od lat par małżeńskich –
Szimandlów i Koukolików. Ci
ostatni… starają się zapobiec
nieuniknionemu, tytułowemu
kryzysowi wieku średniego. Za
namową państwa Szimandlów
wyjeżdżają ponownie w podróż poślubną w Rudawy, po-

Fot. Henryk Dumin

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Widowisko jasełkowe w wykonaniu
przedszkolaków.

We wtorek 24. marca 2015 r.
o godz. 18.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury rozpocznie się spektakl komediowy pod tytułem
„Z Twoją córką? Nigdy!”.
Jest to sztuka z Wrocławskiego Teatru Komedia autorstwa Antonína Procházky, bardzo popularnego u naszych południowych sąsiadów komediopisarza, aktora i reżysera.
Jest to utwór sceniczny oparty
na klasycznej formule komedii

Fot. Krzysztof Kasprzyk

W czwartek 5. lutego 2015 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury rozpoczął się XIV Przegląd Widowisk Jasełkowych „Jasełka 2015”.
Podczas Przeglądu obej- glądu, dlatego też występy nie
rzeliśmy widowiska jasełkowe podlegały ocenie jury. Każw wykonaniu dzieci z przed- dy z uczestników przeglądu,
szkoli oraz oddziałów przed- oprócz miłej zabawy, otrzyszkolnych z terenu Miasta mał słodki upominek, a przedi Gminy Bogatynia. Najmłod- stawiciele przedszkoli oraz odsi przedstawili urocze teatrzy- działów przedszkolnych odeki traktujące o narodzinach brali w imieniu placówki paJezusa Chrystusa w Betlejem. miątkowy dyplom i statuetkę.
Festiwal miał charakter prze- Do zobaczenia za rok!

„Z Twoją
córką? Nigdy!”

wierzając opiekę nad nastoletnią córką Sandrą swym przyjaciołom. Do czego doprowadzi ta decyzja? Przekonamy się
już w marcu w Bogatyńskim
Ośrodku Kultury!
Zapraszamy
gorąco
i z uśmiechem na spektakl
z niesamowitą obsadą aktorską, znaną Państwu z serialu
„Pierwsza miłość” oraz znakomitymi piosenkami w wykonaniu Karela Gotta, a także świetnymi tancerzami w choreografii Katarzyny Kot-Małeckiej.
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w kasie BOK. Zapraszamy
na radosny wieczór w Bogatyńskim Ośrodku Kultury! Do zobaczenia!

Spotkanie autorskie z Haliną Barań

Promocja
nowej książki
„Objawienie”
26 lutego w Kawiarni „Parkowa” odbyło się spotkanie z Haliną
Barań - pisarką, laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Bogatyni. Pani Halina Barań pisząc m.in. o Serbach Łużyckich promowała swoją kolejną powieść pt.: Objawienie.

Fot. Biblioteka Bogatynia

Podczas spotkania autorce zadawano pytania,
a także odczytywano fragmenty powieści.

Spotkanie miało charakter
otwarty, tłumnie uczestniczyli w nim czytelnicy oraz zaproszona młodzież z bogatyńskich
szkół, która odczytywała fragmenty powieści. Obecny na
spotkaniu prof. dr hab. Krzysztof Mazurski przybliżył zgromadzonym treść „Objawienia”.
Zaznaczył, jak wnikliwie autorka potrafi zarazić swoją pasją
ludzi, którzy o Łużycach myślą bez negatywnych stereotypów i pragną wraz z jej książką przenieść się w niezwykły,
przyjazny świat Korli Awgusta Kocora, głównego bohatera
książki, wybitnego kompozytora łużyckiego. Siła narracji Haliny Barań, jak mogli przekonać się zgromadzeni na spotkaniu, polega na autentycznej fascynacji Łużycami, ich historią,
kulturą, a także ludźmi, którzy
zamieszkiwali i zamieszkują tę
krainę. Był także czas na pytania do pisarki i odpowiedzi.
Spotkanie upłynęło w bardzo
miłej i serdecznej atmosferze.

zapraszamy od 9 marca

Czy warto łożyć
na alkoholików?
Wiele osób ma wątpliwości, czy wydawanie środków finansowych na leczenie alkoholików, to nie jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Czy nie ma pilniejszych potrzeb
społecznych?
Więc pytanie ode mnie chętnie powołuję, gdyż są
brzmi – czy gdyby czyjś oj- one kolebką ruchów trzeźciec, współmałżonek, czy wościowych, leczenie swoich
syn staczali się po równi po- pracowników finansują częchyłej z powodu choroby al- sto pracodawcy. Godzą się
koholowej odwrócilibyśmy oni wydawać wcale niemasię od nich obojętnie?
łą kwotę (od 5.000 do 20.000
Czy (mimo utyskiwań na $) za 28 dniowy turnus teznieczulicę) społeczeństwo rapeutyczny. Wychodzą oni
pozwala w skali masowej do- bowiem z założenia, że wygorywać w rynsztokach tym, niesie to i tak taniej niż wyktórych uważa za swój mar- szkolenie nowego fachowgines? Tak się nie dzieje. Po- ca. W naszych warunkach
wiem więcej – społeczeństwo skuteczne leczenie odwykodopłaca najwięcej tam, gdzie we także przynosi wymierjest najsłabiej rozwinięta ne rezultaty. Niejednokrotsieć lecznictwa odwykowego. nie miałem już wizyty właMatki opróżniają (lub ma- ścicieli różnych firm (główja opróżniane) portfele, by nie budowlanych) z prośbą
syn nie wysechł na kacu. Żo- o pomoc w rozwiązaniu prony rezygnują z zaspokojenia blemów alkoholowych swoswoich potrzeb, dzieci są za- ich pracowników, gdyż są
niedbywane, zarówno w sen- to nierzadko (oczywiście,
sie materialnym, jak i emo- gdy nie piją) świetni, wydajcjonalnym. To są tylko nie- ni, pracownicy. Coraz częwinne przykłady szkód wy- ściej też, gdy spotykam się
stępujących w rodzinie al- z byłymi pacjentami poradkoholowej. A gdzie koszty ni odwykowych lub oddziazasiłków dla bezrobotnych łu odwykowego, którzy mo(pozostających bez pracy gą pochwalić się już wielow dużej mierze właśnie z po- letnią abstynencją, widzę luwodu nadużywania alkoho- dzi o ugruntowanej pozycji
lu)? A świadczenia z zakre- zawodowej i osobistej, dasu pomocy społecznej – ko- jących sobie doskonale radę
go one obciążają? Kto łoży w dzisiejszych, niełatwych
na utrzymanie przytułków czasach.
O czym świadczą powyżi schronisk dla alkoholików – ich pensjonariusze czy sze przykłady? Otóż ludzie,
trzeźwiejsza część społe- w których w pewnym moczeństwa? Dodajmy jeszcze mencie zainwestowano, dziś
leczenie chorób z kręgu in- nie wiszą na garnuszku pańterny, chirurgii, psychiatrii, stwa, nie okradają swoich
kardiologii i in., mających najbliższych. Dziś pracują,
niejednokrotnie swoje pod- płacą podatki. Często sami,
łoże w nadużywaniu alkoho- jako właściciele firm, dają
lu – przecież to dodatkowe zatrudnienie innym. Pieniąobciążenie dla, i tak już ku- dze zainwestowane w ich lesego, budżetu.
czenie nie tylko nie zostały
Natomiast leczenie odwy- wyrzucone w błoto, ale okakowe to inwestycja (myślę, zały się świetną inwestycją.
że nawet w większym stopGrzegorz Hryszkiewicz
psycholog
niu niż w przypadku wielu
certyfikowany specjalista
innych chorób). W Stanach
psychoterapii uzależnień
Zjednoczonych, na które się
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Fot. SkyLans Aleksander Ryłko
Fot. SkyLans Aleksander Ryłko
Fot. SkyLans Aleksander Ryłko

Fot. SkyLans Aleksander Ryłko

Większość inicjatyw prowadzonych na rzecz bezdomnych zwierząt wzbudza raczej współczucie oraz skłania do namysłu, aniżeli przywołuje na twarz wesoły uśmiech. Rzecz ma się zupełnie
inaczej w przypadku cieszącego się coraz większą popularnością
w naszym rejonie „Biegu na 6 łap”, który łączy w sobie świetną
zabawę, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz pomoc bezdomnym zwierzętom.
Ostatnie dwie edycje zgro- niedawny Urodzinowy Bieg na
madziły w sumie ponad 100 6 Łap okazał się jeszcze więkuczestników, zaskakując tym szym sukcesem. W ubiegłą sosamym zarówno organiza- botę blisko 100 osób wystartotorów, jak i czworonożnych wało u boku bezdomnego psiamieszkańców Fundacji „Ma- ka z Fundacji „Maja”. Biegacze
ja”. Tymczasem organizatorzy próbowali swoich sił w terebiegu w Bogatyni nie spoczy- nie na trzech trasach. Pierwsza
wają na laurach i rozpoczyna- miała długość 6,7 km, druga
ją przygotowania do kolejne- 3,5 km, a trzecia, przeznaczogo biegu z okazji Dnia Kobiet, na dla osób preferujących plektóry odbędzie się już w naj- nerowe spacery – 1,2 km. Każbliższą niedzielę. „Bieg na 6 dy z uczestników otrzymał dyŁap” już od kilkunastu mie- plom poświadczający ukońsięcy organizowany jest na te- czenie biegu, a także smaczny
renie Bogatyni, lecz dopiero upominek. Zgodnie z zapowieostatnie dwie edycje sprawiły, dzią jubileuszowa edycja obfitoże mieszkańcy okolic rozmi- wała w liczne atrakcje, przygołowali się w przełajowych raj- towane zarówno dla dzieci jak
dach z czworonogami. Choć i dla dorosłych. Zwieńczeniem
Walentynkowa edycja zgroma- „Biegu na 6 łap” było ognisko,
dziła blisko 30 uczestników, to

Fot. SkyLans Aleksander Ryłko

w Bogatyni

Fot. SkyLans Aleksander Ryłko

Z najlepszym przyjacielem u boku

w trakcie którego przygotowano ciepłe i pożywne kiełbaski,
pozwalające biegaczom odzyskać siły po długim wysiłku.
Tym razem przy organizacji
biegu dużego wsparcia udzielił Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, sponsorując nie tylko poczęstunek, ale i niewielkie upominki. Choć wydawać
by się mogło, że „Bieg na 6 łap”
to stosunkowo świeża inicjatywa, prawda przedstawia się zupełnie inaczej. Cała akcja rozpoczęła się za sprawą mieszkającej w Olsztynie Moniki Dąbrowskiej, która w lutym 2013
roku zorganizowała pierwszy
grupowy bieg u boku bezdomnych psiaków. W krótkim czasie bieg stał się ogromną atrakcją na terenie Warmii i Mazur,
a towarzyszącym każdej edycji
entuzjazmem zaraziły się również pobliskie województwa.
Obecnie „Bieg na 6 łap” organizowany jest w 15 miejscowościach na różnych krańcach
Polski – w Olsztynie, Elblągu,
Iławie, Bogatyni, Tomatynie,
Dąbrówce, Bydgoszczy, Buku,
Złotowie, Koszalinie, Dusznikach, Baranowie, Środzie Wielkopolskiej, Sosnowcu i Wrocławiu. Od ponad roku również
w naszej najbliższej okolicy regularnie organizowane są biegi z czworonogami z Fundacji
„Maja”. Bez względu na pogodę i liczbę uczestników każdej
edycji towarzyszy niesamowita atmosfera. Wszystkich tych,
którzy chcieliby dołączyć do
grona biegaczy w następnym
biegu, prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie u koordynatora „Biegu na 6 łap”
w Bogatyni – Tomka Pilarskiego (nr 607-035-812). Zapraszamy również na profil biegu na
Facebook’u: Bieg Na 6 Łap oddział Bogatynia.
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Nasze
maleństwa

Kaja Padula
8 grudnia 2014

Wiktor Gramerski
9 grudnia 2014

Zuzanna Wenc
14 grudnia 2014

Maxymilian Cyprian Karadzios
17 grudnia 2014

Kordian Seskowicz
18 grudnia 2014

Zuzanna Jadwiga Szyłejko
18 grudnia 2014

Aleksander Rychter
19 grudnia 2014

Lena Jaworska
22 grudnia 2014

Emilka Zborowska
25 grudnia 2014

Zuza Jackowska
29 grudnia 2014

Emilia Basta
30 grudnia 2014

Martyna Wysocka
30 grudnia 2014

Konrad Równanek
30 grudnia 2014

Julian Szot
31 grudnia 2014

Hania Pietrucha
31 grudnia 2014

Maja Młynarczyk
31 grudnia 2014

Malwina Podborączyńska
3 stycznia 2015

Lena Zdziebło
9 stycznia 2015

Olaf Myśliński
10 stycznia 2015

Jagoda Tyszkiewicz
13 stycznia 2015

Jakub Pętelski
14 stycznia 2015

Kubuś Jędrzejczak
14 stycznia 2015

Mateusz Jędrzejczak
14 stycznia 2015

Oliwia Skuza
16 stycznia 2015

Jakub Hnitecki
16 stycznia 2015

Aminka Kostecka
19 stycznia 2015

Lena Zacharjasz
20 stycznia 2015

Amanda Popioł
21 stycznia 2015

Mikołaj Smolarek
22 stycznia 2015

Alan Stando
23 stycznia 2015

Wojtuś Mrozek
26 stycznia 2015

Olga Pruszkiewicz
30 stycznia 2015

Jagna Kruczek
31 stycznia 2015
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„Umacniajcie serca wasze”

Wielki Post rozpoczęty

Z czym kojarzy się post? Z odmawianiem sobie czegoś, co
jest dobre po to, aby osiągnąć
dobro jeszcze większe. A Wielki Post? Z wielki odmawianiem
sobie czegoś dla osiągnięcia jakiegoś dobra bardzo dużego.
Środą Popielcową i posypaniem głów popiołem członkowie Kościoła Katolickiego
rozpoczęli ten właśnie okres
– Wielki Post. Nazwa polska,
historyczna. Liturgia po Soborze Watykańskim II nazywa ten czas „Czasem czterdziestodniowego przygotowania
do Świąt Paschalnych”. W naszym kraju pozostała jednak
ta stara historyczna nazwa.
Wzięła się właśnie z „wielkiego odmawiania sobie” – przede
wszystkim mięsa, tłuszczów,
czasami jajek i śmietany. Nasi pra, pra pra pra przez te 40
dni rzeczywiście pościli, można powiedzieć nawet – prawie
głodowali. Dla Boga. Wierzyli,
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że rezygnacja z pokarmów, zapanowanie nad głodem, pomoże im opanować siebie, własne
słabości i wady, a wraz z bożą
łaską i Jego pomocą zdynamizuje ich życie i pozwoli choć
trochę stać się świętszymi.
Mówi o tym także, jak wtedy,
i dzisiaj liturgia Środy Popielcowej. Posypanie głów popiołem przypomina nam o miałkości i kruchości ludzkiego życia i o tym, że mamy się nawracać – czyli odwracać od tego co
złe ku temu co dobre, piękne
i święte i wierzyć w Ewangelię,
czyli w Dobrą Nowinę o zbawieniu, którą daje ludziom Jezus Chrystus. Budowanie życia
na Nim, na Jego słowie daje życie wieczne po ziemskim życiu,
jak też tu i teraz radość z czystego sumienia i dokonywanego dobra.
O
prawdziwości
tego
wszystkiego przekonani byli nasi praojcowie i dlatego
w czasie Wielkiego Postu pościli żarliwie.
Tak wyglądało rozumienie
tego czasu przed wiekami.
A dziś – czy Wielki Post ma
jeszcze jakiś sens? Czy w dobie diet, postów, głodówek, odtruć, oczyszczeń, powstrzymywanie się od jedzenia z pobudek religijnych, a nie zdrowotno-modowych, jest jeszcze

w ogóle potrzebne, sensowne?
Nie. Tak.
Nie – bo jedzenie lub niejedzenie nie jest w dzisiejszych
czasach jakimś problemem czy
atrakcją. I mało jest osób (osobiście znam 3), które z niejedzenia uczyniły w tym liturgicznym czasie oręż do walki
z sobą.
Tak – bo właśnie w tym
okresie o to chodzi – o walkę
ze sobą, ze swymi złymi nawykami, słabościami, niedoskonałościami i różnymi przywarami, po to, aby stać się lepszym.
W drugiej części Gorzkich
Żali (powstały w 1705 r. – typowo polskie nabożeństwo,
nieznane nigdzie indziej, poza
polskimi parafiami, na świecie) śpiewamy: „Przypatrz się
duszo, jak cię Bóg miłuje, jako dla ciebie sobie nie folguje”. To właśnie uświadomienie
sobie ogromu bożej miłości,
okazanej nam w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa,
może pomóc w zmienieniu siebie zgodnie z bożą wolą, w stawaniu się lepszym człowiekiem, bożym dzieckiem.
Post więc niekoniecznie musi polegać na niejedzeniu. Możemy zrezygnować z wielu dobrych rzeczy (np. gier komputerowych, oglądania telewizji,

słodyczy, itp.), aby pokazać Bogu, że chcemy swoją miłością,
skierowaną ku Niemu i drugiemu człowiekowi, odpowiedzieć na Jego miłość, ukazaną
nam w Osobie Jezusa Chrystusa, Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Możemy także post zrozumieć jako okazję
do zmuszenia się do dawkowego wysiłku – specjalnie dla Boga, czynię to, co niekoniecznie
jest dla mnie łatwe i przyjemne – odwiedzam chorego, godzę się ze zwaśnionym od lat
sąsiadem, sięgam po religijną
książkę itp. Spróbujmy w tych
dniach praktycznie realizować
słowa św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”.
W tym poszczeniu są bardzo ważne dwie rzeczy:
1. Wszystko, co czynię dobrego (do wewnątrz siebie, czy
na zewnątrz) czynię z miłości
ku Bogu.
2. Zmiany na lepsze, które
dokonają się we mnie, powinny zostać we mnie i stać się lepszą cząstką mnie, a nie ulatywać razem z końcem Wielkiego Postu (Nie: „Proszę księdza, nie piję alkoholu w Wielkim Poście, ale jak się skończy,
to wreszcie się upiję”).
Na zakończenie warto przypomnieć, że wszelkie wielko-
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postne wyrzeczenia mają ostatecznie na celu to, bym stał się
człowiekiem lepszym i bliższym Bogu. A ponieważ własnymi siłami ciężko jest być
dobrym i bliskim Bogu, dlatego w tym czasie częściej kierujemy nasze myśli i modlitwy ku Panu. Znajdźmy więc
czas na udział w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej, Gorzkich
Żali, Rekolekcjach Wielkopostnych, dajmy się obmyć bożą łaską w Sakramencie Pokuty i Pojednania (oficjalna nazwa spowiedzi). Pamiętajmy,
że tak naprawdę pomagamy
sobie – to człowiek potrzebuje
Boga, a nie Bóg człowieka. To
Bóg robi (daje) nam łaskę, a nie
my Bogu, który jest pełnią doskonałości.
Chciejmy w okresie Wielkiego Postu, z bożą pomocą,
zrobić swoisty „reset” swojego życia, abyśmy mogli wrócić
do właściwych relacji z bliźnimi i Bogiem, i sami, zrzuciwszy różne maski granych życiowych ról, stanęli w prawdzie
o sobie. Dzięki temu będziemy
mogli tak pracować, zmieniając siebie, aż staniemy się ludźmi prawdy, dobra i piękna.
Na tegoroczny Wielki Post
owocnego przemieniania serc
i przybliżenia się do Boga.
ks. Aleksander M. Leszczyński

Energia mieszkańców
Od jak dawna jest Pan związany ze sportem?
Sport towarzyszy mi od najmłodszych lat. Już jako dziecko
uprawiałem lekkoatletykę, swoją przygodę zaczynałem w klubie Osa Zgorzelec. Startowałem wtedy w biegach średnich
i długich, później przeszedłem
do biegów ulicznych i górskich,
gdzie zacząłem odnosić sukcesy. Moje rekordy na 10 km to
31:08, a w półmaratonie 1:09.50.
Później zmieniłem specjalizację
i zacząłem trenować bieganie po
schodach, które może wydawać
się zabawne i mało popularne,
ale wbrew pozorom jest to sport
już bardzo rozpowszechniony
na całym świecie. Poza tym jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni, w której pracuję już 11 rok i staram się
właśnie tam zarażać młodych
ludzi do uprawiania aktywnego
trybu życia.
Skąd pomysł na bieganie po
schodach?
Na jednym z biegów ulicznych w Zielonej Górze kolega zaproponował mi, bym wystartował i spróbował swoich sił
w biegu po schodach, zgodziłem
się i spodobało mi się na tyle, że
zacząłem skupiać swoją uwagę
właśnie na tej dyscyplinie sportu. Wspólnie jeździliśmy i startowaliśmy w zawodach w całej
Europie, były to: Niemcy, Austria, Czechy, Holandia, Francja. Dużo biegów organizowanych było również w Polsce.
Dyscyplina ta wciągnęła mnie
tak bardzo, że w tamtym czasie
poświęciłem jej mnóstwo serca i pracy treningowej, a to dało mi dwukrotne zdobycie Mistrzostwa Europy w bieganiu po

schodach. To dyscyplina, która sprawiała mi ogromną satysfakcję.
Czy trening do takiego biegu
różni się od zwykłych treningów biegowych?
Treningi te trochę różnią się
od zwykłego biegania, ale nie
można oczywiście zapominać
o zwyczajnym bieganiu w terenie. Przygotowując się do zawodów, bardzo dużo biegałem
w klatkach schodowych wieżowców, np. 11 pięter z 10 kg
obciążeniem na plecach. Co tydzień na treningi wyjeżdżałem
do Wrocławia, na liczący sobie
23 piętra, dawny Poltegor. Była to bardzo ciężka, siłowa i wytrzymałościowa praca, ale zaowocowała wieloma wspaniałymi sukcesami. Generalnie biegałem od 10 do 80 pięter. Chociaż zdarzyło mi się pokonać
w Austrii w Pucharze Europy,
gdzie zająłem trzecie miejsce,
w biegu na górę w Partenen liczącą sobie 4 tys. schodów (niegdyś najdłuższe schody świata),
co w przeliczeniu daje około 200
pięter.
Aktualnie jest Pan prezesem
i trenerem MKS Szerszeń Bogatynia, proszę opowiedzieć
o swojej pracy?
Od ponad 4 lat mam zaszczyt pełnić funkcję prezesa
Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szerszeń Bogatynia.
Klub tworzą wspaniali ludzie,
m.in.: trenerzy, zawodnicy, rodzice, z którymi praca sprawia
mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Nasz klub z roku na
rok rozwija się coraz bardziej,
z czego jesteśmy dumni. Nasi
wychowankowie odnoszą z roku na rok coraz wiksze sukcesy na arenie ogólnopolskiej, co

nas bardzo cieszy. Dzięki tym
zawodnikom i osiąganym sukcesom wiemy, że to, co robimy
ma sens i przynosi nam ogromną radość.
Ilu mamy lekkoatletów w Bogatyni?
Około 50 zrzeszonych, doliczam tutaj również adeptów,
czyli dzieci ze szkół podstawowych, które trenują pod okiem
naszych trenerów. Licencjonowanych zawodników mamy 36.
W naszym klubie dominują biegacze, jest ich dość duża grupa, jednak również sporą grupę
tworzą zawodnicy uprawiający
rzuty oraz skoki.
Jak wyglądają Wasze treningi?
W klubie trenuje trzech trenerów, każdy ma swoją grupę.
Zawodnicy, w zależności od kategorii wiekowej, trenują przez
cały rok od 3 do 5 razy w tygodniu, po 2 godziny. Należy tutaj
bardzo pochwalić naszych zawodników za wytrwałość, ponieważ nawet w okresie jesienno-zimowym lekkoatleci trenują na zewnątrz, tak więc niesprzyjające warunki pogodowe, jak: mróz, śnieg, wiatr czy
deszcz nie są im straszne. To jest
ich hobby i pasja, kochają to, co
robią, sprawia im to przyjemność, więc nie trzeba ich specjalnie mobilizować i namawiać.
A trening? Standardowo rozpoczyna się rozgrzewką, ćwiczeniami rozciągającymi, by przygotować organizm i mięśnie do
głównej części treningu. W tej
części każdy zawodnik wykonuje specjalistyczny trening pod
kątem swojej konkurencji, jaką
trenuje. Na zakończenie treningu jest tzw. rozbieganie, uspokojenie organizmu, stretching.
Czy każdy może zostać lekkoatletą?
Lekkoatletyka to jedna z najstarszych dyscyplin sportu,
uważana za królową dyscyplin

sportowych. W swoich blokach
jak: biegi, skoki, rzuty ma duży wachlarz konkurencji. Każdy, w zależności od warunków
fizycznych może znaleźć coś
dla siebie. Staramy się zawsze
sprawdzać każdego chętnego
i zachęcać utalentowaną młodzież i dzieci do uprawiania lekkiej atletyki jak również pobudzać w nich chęć do czynnego
i aktywnego spędzania wolnego
czasu. Jesteśmy w stałej współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego.
Bierzecie udział w różnych zawodach, ale czy sami również
coś organizujecie?
Na co dzień współpracujemy
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Bogatyni, nasza współpraca
układa się bardzo dobrze. Raz
w roku w maju wspólnie organizujemy Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów. To duża impreza sportowa, w której startują zawodnicy ze wszystkich
dolnośląskich
lekkoatletycznych klubów, w tym wielu naszych zawodników. Bierzemy
udział w wielu zawodach na terenie całego kraju oraz za granicą. W ubiegłym roku wyjeżdżaliśmy 29- krotnie na zawody i przejechaliśmy około 7,5
tys. km. Najwięcej zawodów jest
organizowanych w naszym województwie, przede wszystkim
we Wrocławiu, ale Mistrzostwa
Polski czy Międzywojewódzkie
Mistrzostwa odbywają się już
poza naszym okręgiem. Co roku zimą i latem wyjeżdżamy na
obozy sportowe w góry lub nad
morze, gdzie ciężko trenujemy
dwa razy dziennie. Na takich
zgrupowaniach sportowych zawodnicy wykonują szczególną
pracę treningową.
Jakie sukcesy odnoszą bogatyńscy lekkoatleci?
Najważniejsze dla trenerów
i dla samych zawodników są

zawody rangi Mistrzostw Polski, Dolnego Śląska czy makroregionu i osiągnięcie w nich jak
najlepszych wyników. W ubiegłym roku w zawodach rangi
mistrzowskiej zawodnicy zdobyli 27 medali, a 9 zawodników reprezentowało klub i Bogatynię na Mistrzostwach Polski. Wtedy trzykrotnie otarliśmy się o mistrzowski medal.
Było bardzo blisko, zabrakło
przysłowiowego
„szczęścia”,
które w sporcie czasami też jest
potrzebne. Ale to nie zniechęca
naszych zawodników, a wręcz
przeciwnie, mobilizuje ich do
jeszcze cięższej pracy. Lekkoatletyka to kształtowanie charakteru, własnej osobowości,
nasi zawodnicy to twardzi ludzie, którzy nie poddają się tak
szybko. Warte podkreślenia jest,
że w tym roku będziemy obchodzić jubileusz 15-lecia istnienia naszego klubu. Możemy pochwalić się tym, że już 103 zawodników reprezentowało nasz
klub oraz Miasto i Gminę Bogatynia na Mistrzostwach Polski od początku swojego istnienia i zdobyli w nich 13 medali.
Obecnie jesteśmy po Dolnośląskich Halowych Mistrzostwach
Juniorów i Młodzików, w których zawodnicy zdobyli łącznie
już 8 medali.
Dziękuję za rozmowę, życzę
dalszych sukcesów.

Obóz letni w Rewalu.

Fot. MKS „Szerszeń”

Fot. MKS „Szerszeń”

Zimowy obóz sportowy w Polanicy Zdrój.

Piotr Wyroba.

Fot. UMiG Bogatynia

Rozmowa z Piotrem Wyrobą –
prezesem Międzyszkolnego Klubu
Sportowego „Szerszeń” Bogatynia
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Bogatynia

od kuchni

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

1 duża paczka krakersów, 1 puszka masy
krówkowej, 1 słoik dżemu z czarnych porzeczek, 2 budynie bez cukru śmietankowe lub
waniliowe, 400 – 500 ml śmietany kremówki
36%, 1/3 szklanki cukru, 1 cukier waniliowy,
0,5 litra mleka, 1 tabliczka czekolady mlecznej, 2/3 kostki masła.

„Ziarno Prawdy”

www.smaker.pl

Ciasto 3-bit
porzeczkowe

W tym numerze mamy dla
Państwa smaczną niespodziankę. Pani Elżbieta Kwiek proponuje wyśmienite ciasto, które będzie zapowiedzią pięknej
i słodkiej wiosny.
Przygotowanie:
Budynie ugotować w 0,5 litra mleka, wystudzić, dodać
masło i utrzeć na gładką masę.
Śmietanę kremówkę 36% ubić
na sztywno z 1/3 szklanki cukru i z cukrem waniliowym.
Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia kłaść kolejno
warstwami: herbatniki, budyń,

KADR

Składniki: 2 duże paczki herbatników,

dżem (koniecznie z czarnej porzeczki), krakersy, masę krówkową (aby dobrze się rozprowadziła należy podgrzać otwartą
puszkę i mieszać), herbatniki,

ubitą śmietanę. Na wierzch zetrzeć czekoladę mleczną. Wstawić do lodówki i gotowe.
Pyszne – smacznego!

„Zbuntowana”

W Sandomierzu zostaje popełniona straszliwa zbrodnia.
Ciało zamordowanej kobiety, powszechnie lubianej działaczki społecznej, zostaje podrzucone nagie w miejscu publicznym. Sposób, w jaki pozbawiono ją życia przywodzi
na myśl mord rytualny. Lokalni stróże prawa pod wodzą
niedawnego gwiazdora stołecznej prokuratury, Teodora Szackiego, będą musieli nie
tylko rozwiązać zagadkę kryminalną, ale także stawić czoło rozhisteryzowanej opinii
publicznej.

Nastoletnia Beatrice Prior
w imię miłości porzuciła uporządkowany świat i teraz, naznaczona piętnem Niezgodnej, musi zmagać się z konsekwencjami
swojej decyzji. Podjęta przez nią
walka może mieć wpływ nie tylko na jej osobistą przyszłość, ale
także wstrząsnąć posadami otaczającego świata. O ile oczywiście uda jej się udźwignąć spoczywające na niej brzemię, by
w ogarniętym wojną domową świecie zdać niespodziewany i trudny egzamin dojrzałości,
a jednocześnie nie utracić tego,
na czym zależy jej najbardziej.

2D

napisy 2D 3D

104.8 FM
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

Produkcja: Polska
gatunek: krymina³, thriller
data:

13.03.15 - 17.03.15
godz. 20.30 (2D)

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

PREMIERA !

Produkcja: USA
gatunek: akcja, romans, sci-fi
data:20.03.15 - godz. 18.00 (napisy, 3D) i 20.00 (napisy, 3D)
21.03.15 - godz. 18.00 (napisy, 2D) i 20.00 (napisy, 3D)
22.03.15 - godz. 18.00 (napisy, 3D) i 20.00 (napisy, 3D)
23.03.15 - godz. 18.00 (napisy, 2D) i 20.00 (napisy, 3D)
25.03.15 - godz. 18.00 (napisy, 3D) i 20.00 (napisy, 3D)

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 nadświetle nad wejściem do budynku przy ulicy Daszyńskiego 29 (PEC). Niestety nie
otrzymaliśmy prawidłowej odpowiedzi.
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