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29 listopada odbyła się 
inauguracyjna sesja Ra-
dy Gminy i Miasta, którą 
poprzedziła msza świę-
ta w intencji samorzą-
du w kościele pw. NMP 
w Bogatyni. W uroczy-
stości uczestniczyli du-
chowni, samorządowcy 
Związku Miast, przedsta-
wiciele zakładów pracy, 
związkowcy oraz przed-
stawiciele gminnych jed-
nostek. 

Podczas pierwszych obrad 
nowo wybrani radni oraz 
burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz złożyli ślubowania. 
Wybrano również prezy-
dium rady, w skład którego 
weszli: Patryk Stefaniak – 
przewodniczący rady, Doro-
ta Bojakowska – wiceprze-
wodnicząca i Andrzej Lipko 
– wiceprzewodniczący. 

Radny Patryk Stefaniak 
w poprzedniej kadencji był 
przewodniczącym komi-
sji Rozwoju Gospodarcze-
go Gminy, Techniki, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska, 
członkiem komisji budżeto-
wej oraz rewizyjnej. Ponad-
to był radnym wspólnej Rady 
Związku Trzech Miast „Mały 
Trójkąt” Zittau – Hradek n.N 
– Bogatynia, członkiem do-
raźnej komisji mieszkanio-
wej, członkiem Rady Sportu 
oraz przewodniczącym klu-
bu radnych „Porozumienie”. 
Z gminą Bogatynia zwią-

zany jest od zawsze. Tutaj 
się urodził i stawiał pierw-
sze kroki w edukacji, naj-
pierw w szkole podstawo-
wej w Sieniawce, następnie 
w Oponie Zdroju. Czas szko-
ły średniej spędził w Techni-
kum Energetycznym w Bo-
gatyni. Tam też zdał egza-
min dojrzałości. Po maturze 
ukończył FH Zittau/Goer-
litz na kierunku matematy-
ka gospodarcza o specjali-
zacji matematyka finansowa 
i ubezpieczeniowa. 

Jak ocenia Pan frekwen-
cję podczas wyborów?

Do urn wyborczych poszło 
około 13 tys. osób (z 20 tys. 
uprawnionych), to daje pra-
wie 65 % frekwencję. Wiel-
kim zaufaniem wyborcy ob-
darzyli burmistrza, który 
uzyskał blisko 9,5 tys. gło-
sów. Prawie 75-cio procen-
towe poparcie daje burmi-
strzowi ogromny mandat 
społeczny. Skoro tak duża 
część mieszkańców posta-
nowiła oddać głos na swoje-
go kandydata na burmistrza 
czy radnego, to pokazuje to 
wielką świadomość i dojrza-
łość naszego społeczeństwa. 
Wszystkim tym, którzy uda-
li się do urn gratuluję po-
stawy. Jednocześnie bardzo 
dziękuję wszystkim wybor-
com, którzy oddali swój głos 
na moją osobę. 

W jaki sposób planuje 
Pan zorganizować pracę 
nowej rady? Na czym za-
mierza pan oprzeć swoje 
działania?

Jeśli chodzi o sposób kiero-
wania radą, to w dużej czę-
ści właśnie od przewodniczą-
cego zależy, jaki będzie ob-
raz pracy rady. Od niego też 
zależy, jak się zapisze w hi-
storii tej rady. Mam zamiar 
podjąć trud zorganizowania 

sprawnego zarządzania pra-
cami rady gminy i miasta. 
Z doświadczenia poprzed-
niej kadencji wiem, że ro-
la sprawnej organizacji prac 
rady nie jest łatwa, ale nie 
jest niemożliwa. Jeśli prze-
wodniczący będzie potrafił 
ułożyć sobie poprawne re-
lacje z komisjami, radnymi, 
burmistrzem, to już osiąga 
połowę sukcesu. Druga po-
łowa to moje zaangażowa-
nie w sprawy gminy. Jednym 
z najważniejszych, a jedno-
cześnie najtrudniejszym za-
daniem przewodniczącego, 
jest przygotowanie sesji ra-
dy gminy oraz sprawne pro-
wadzenie jej obrad. Moim 
zdaniem sesje powinny być 
możliwie krótkie. Przełado-
wanie programu sesji po-
woduje, że tematy są zała-
twiane pobieżnie, a przyj-
mowane uchwały często nie 
są w sposób wystarczający 
przedyskutowane, co mo-
że powodować nerwową at-
mosferę na sali obrad.

Rada to 21 osób, o róż-
nych poglądach. Jak widzi 
Pan swoją rolę w efek-
tywnym podejmowaniu 
uchwał?

Przewodniczący winien czu-
wać nad prawidłowym prze-
biegiem procesu legislacyj-
nego przy podejmowaniu 
uchwał od samego początku, 
czyli od momentu zrodze-
nia się inicjatywy uchwało-
dawczej. Nie po to, aby mieć 
wpływ na przyszły kształt 
uchwały, ale po to, aby znać 
całość zagadnienia, jak rów-
nież odbiór takiego projektu 
uchwały przez różne grupy 
społeczne. Przewodniczący 
nie powinien opowiadać się 
po stronie jakiegokolwiek 
rozwiązania w trakcie dys-
kusji nad projektem uchwa-
ły. Podsumowując, należało-
by powiedzieć, że rola prze-
wodniczącego jest jedną 
z tych niewdzięcznych ról, 
jaką przychodzi odegrać wy-
branemu spośród radnych. 
Z jednej strony musi pa-
trzeć na środowisko, które 
go wybrało, a z drugiej - na 

to, co chce osiągnąć w pra-
cy dla dobra gminy. Jest to 
bardzo trudne do pogodze-
nia, ale możliwe.

Jakimi sprawami zajmo-
wać się będą radni w zbli-
żającym się 2011 roku? 
Czego życzyłby Pan sobie 
i nowym radnym na ko-
lejny rok?

W planie pracy znajdą się 
przede wszystkim sprawy 
związane z odbudową znisz-
czonej podczas sierpnio-
wej powodzi infrastruktu-
ry. Radni zajmą się również 
bardzo ważnymi tematami 
dla wszystkich mieszkań-
ców tj. inwestycjam, oświa-
tą, służbą zdrowia, bezpie-
czeństwem i kulturą.

Radnym życzę owocnej pra-
cy, zrealizowania przynaj-
mniej części swoich zamie-
rzeń, umiejętności wsłuchi-
wania się w potrzeby miesz-
kańców oraz cierpliwości 

i spokoju. Gmina Bogatynia 
w tym szczególnym czasie 
potrzebuje porozumienia, 
spokoju, a przede wszyst-
kim ciężkiej pracy przy od-
budowie zniszczeń, które 
bezpośrednio lub pośrednio 
dotknęły każdego z nas – 
mieszkańców gminy. 

Dziękuję za rozmowę.

Pierwsze posiedzenia i plany na 2011 rok

Rada VI kadencji 

Frekwencja
w wyborach 21 listopada 
2010 r.

Bogatynia – 63,56
Miasto Zgorzelec – 47,32
Pieńsk – 45,48
Węgliniec – 46,00
Zawidów – 48,45
Sulików – 54,96

Patryk Stefaniak – przewodni-
czący rady gminy i miasta.

Radni VI kadencji

Trzecia, przedświąteczna sesja.

Imię i nazwisko Liczba 
głosów Okręg

Filip Barbachowski 322 2

Dorota Bojakowska 198 4

Krystyna Dudziak – Piwowarska 207 3

Wojciech Dżoga 92 2

Piotr Ernest 114 3

Tomasz Froński 112 1

Krzysztof Gnacy 254 3

Henryk Komarnicki 109 3

Tomasz Korniak 130 1

Jolanta Krauze 171 1

Andrzej Lipko 185 3

Marek Marczak 160 2

Artur Oliasz 90 4

Krzysztof Peremicki 198 1

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali 99 4

Marek Sobieski 114 4

Patryk Stefaniak 188 1

Zbigniew Szatkowski  89 2

Wincenty Szyrwiel 104 4

Jerzy Wiśniewski 163 2

Jerzy Wojciechowski 131 4
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Panie Burmistrzu, minął 
już miesiąc od wyborów 
samorządowych. Proszę 
powiedzieć, czy spodzie-
wał się Pan takiego wy-
niku?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: Muszę przyznać, że 
od samego początku wie-
rzyłem w wygraną, jednak 
nie spodziewałem się takie-
go wyniku – to było dla mnie 
naprawdę ogromne zasko-
czenie. To dla mnie honor 
i zaszczyt móc poszczycić 
się takim wynikiem, a ko-
rzystając z okazji chciałem 
podziękować mieszkańcom 
za udział w tegorocznych 
wyborach samorządowych.

„W mieście” mówią o pa-
nu „swój chłop”, „nasz 
Andrzej” albo „Grzmielu 
jest ok” – wszystko za-
leży od tego kto wypo-
wiada te słowa. To raczej 
nie spotykane aby miesz-
kańcy tak pozytywnie 
odnosili się do swojego 
gospodarza.

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: Mówi pan „swój 
chłop”... (red. uśmiech) Cie-
szę się, że tak jestem po-
strzegany. Staram się żyć 
z ludźmi i wśród ludzi… Jak 
pierwszy raz kandydowałem 
na ten urząd to obiecałem 
sobie, że nie będę siedział 
za biurkiem. Inaczej nie po-
trafię. Nie można być burmi-
strzem, który tylko siedzi za 
biurkiem i podpisuje doku-
menty.

Cieszy się Pan niesamo-
witym poparciem. Czte-
ry lata temu w drugiej 
turze zdobył Pan ponad 
5000 głosów – obec-
ny wynik to ponad 9300 
głosów - to wielki sukces 
ale przede wszystkim 
ogromny mandat zaufa-
nia społecznego. Jak za-
mierza Pan wykorzystać 
tą sytuację?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: Tak to prawda. Wy-
nik mnie samego niesamo-
wicie zaskoczył. Wierzyłem 
w słuszność prowadzonych 
działań i zawsze kierowałem 
się zasadą, że najważniej-
si są Mieszkańcy tej Gminy. 
Wielu ludzi znam osobiście, 
znam również problemy 
i bolączki naszej społecz-
ności. Uważam, że inwesty-
cje to coś co pozwala całej 
gminie rozwijać się na mia-
rę XXI wieku, ale nigdy nie 
można zapomnieć o tym, że 
Gmina to przede wszystkim 
jej Mieszkańcy. Nie moż-
na być dobrym gospoda-
rzem nie znając problemów 
swojej gminy i wreszcie nie 

można być dobrym gospo-
darzem jeżeli nie potrafi się 
rozwiązywać codziennych 
problemów. Pyta pan jak 
zamierzam to wykorzystać? 
Odpowiedź jest bardzo pro-
sta – mam jasno wytyczone 
cele, które zamierzam zre-
alizować.

No właśnie, a więc jakie 
to są cele?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: Pierwszorzęd-
ną sprawą jest odbudowa 
zniszczeń po sierpniowej 
powodzi, a także zapewnie-
nie odpowiednich warunków 
dla wszystkich poszkodowa-
nych rodzin. Kolejną kwe-
stią jest dalszy rozwój gmi-
ny oraz inwestycje na tere-
nach niedotkniętych przez 
powódź.

Jak wiemy w ostatnim 
czasie gmina zakończy-
ła postępowania prze-
targowe na kilka bar-
dzo ważnych zadań. Kie-
dy możemy spodziewać 
się pierwszych efektów 
prac?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: To prawda. Musimy 
jak najszybciej uporać się 
z problemami komunikacyj-
nymi. Niestety warunki po-
godowe nie pozwalają nam 
na wykonywanie prac w nor-
malnym tempie. Jednak mo-
gę zapewnić, że w najbliż-
szym czasie odbudujemy 11 
mostów, a także część dróg 
wokół tych obiektów. To po-
zwoli nam na przywróce-
nie ruchu w centrum miasta 
oraz w wielu innych miej-
scach. Bardzo ważną kwe-
stią są również rozpoczę-
te prace związane z budową 
bloków komunalnych. Pro-
blemy mieszkaniowe nie są 
spowodowane tegoroczną 
powodzią – ta kwestia to po 
prostu brak jakichkolwiek 
działań przez ostatnie lata. 
Już dziś jestem przekona-
ny, że konsekwentne dzia-
łania sprawią iż niebawem 
uporamy się z tym proble-
mem. Oczywiście równole-
gle trwają prace związane 
z budową osiedla dla powo-
dzian – w tym względzie ma-
my wyłonionego wykonaw-
cę, którego głównym zada-
niem jest uzbrojenie terenu, 
a także budowa infrastruk-
tury drogowej i oświetlenia 
ulicznego. Kolejna sprawa 
to rozstrzygnięcie przetar-
gu na wykonanie dokumen-
tacji dla kolejnej inwestycji 
związanej z budową miesz-
kań komunalnych. Planuje-
my aby drugie takie osiedle 
powstało w okolicach ośrod-
ka zdrowia przy ulicy Wy-

czółkowskiego w Bogatyni.

To bardzo poważne za-
dania. Jak gmina poradzi 
sobie z ich realizacją?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: Nie widzę innej 
możliwości. Tak po prostu 
musi być. Wszyscy jeste-
śmy mocno zdeterminowani 
do tego aby jak najszybciej 
realizować poszczególne za-
dania. Na wszystko potrze-
ba czasu. Skala zniszczeń 
jest ogromna, jednak już 
w przyszłym roku będzie-
my mogli ocenić jak postę-
pują wszystkie prace. Zada-
nia nie są łatwe, ale zrobi-
my wszystko aby wykonać 
je jak najszybciej i jak najle-
piej. Dodam, że przetarg na 
odbudowę wspominanych 
11 mostów wygrała poznań-
ska firma, która realizowa-
ła inwestycję budowy sta-
dionu na Euro 2012. Poznań 
cieszy się w tej chwili pierw-
szym gotowym na Euro sta-
dionem, a my za niedługo 
będziemy mieli nowe i pięk-
ne obiekty mostowe. To bar-
dzo solidna firma, tak więc 
efekty prac będą na pewno 
zaskakujące.

W okresie wyborów, 
a nawet wcześniej pada-
ło wiele słów na temat 
inwestycji planowanej 
przez jednego ze zgo-
rzeleckich biznesmenów. 
Proszę powiedzieć co bę-
dzie z tymi słynnymi już 
pomidorami? Czy ta in-
westycja będzie realizo-
wana?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: W kampaniach wy-
borczych często padają róż-
ne słowa. Dziś już wiem, 
że realizacja tej inwestycji 
to nie kwestia tego czy in-
nego burmistrza. Nie moż-
na mówić, że kwestie oso-
bowe mają tu jakiekolwiek 
znaczenie. Oczywiście liczy 
się chęć oraz zaangażowa-
nie w pomoc przy realiza-
cji tego typu inwestycji, a ja 
mam silną wolę i pomogę 
każdemu inwestorowi, który 
będzie tworzył nowe miej-
sca pracy. Już po pierw-
szych spotkaniach podjąłem 
szereg działań zmierzają-
cych do tego, aby stworzyć 
odpowiednie warunki, m.in. 
ogłoszone były dwa przetar-
gi na sprzedaż gruntów pod 
wspominaną inwestycję. 
Wtedy nic z tego nie wyszło 
– może nie było odpowied-
niego klimatu. Dziś wiem, że 
inwestor w dalszym ciągu 
jest zainteresowany bu-
dową plantacji pomido-
rów, a ja dołożę wszel-
kich starań aby ta in-
westycja powstała. De-
klaruję również pomoc 
każdemu przedsiębior-
cy, który będzie tworzył 
nowe miejsca pracy.

Proszę powiedzieć 
jak obecnie wyglą-
dają stosunki na 
linii gmina elek-

trownia, czy też gmi-
na kopalnia? W ostat-
nim czasie dużo mówiło 
się o „napiętych stosun-
kach”. Jak sytuacja wy-
gląda w chwili obecnej?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: Myślę, że pewne 
sprawy są już zamkniętym 
rozdziałem. Jedno jest pew-
ne polityka i ekonomia nie 
mają nic wspólnego z histo-
rią. Obecna sytuacja obligu-
je nas wszystkich do współ-
działania, a dla naszego sa-
morządu jest to szczególnie 
ważne ze względu na roz-
poczęty proces odbudowy. 
Mówię to również dlatego, 
że w wyborach zaufało mi 
75 procent wyborców – to 
ogromny mandat zaufania, 
który zamierzam wykorzy-
stać z korzyścią dla Miesz-
kańców Miasta i Gminy Bo-
gatynia. Wszystko to co by-
ło złe w tych relacjach mu-
si być jak zamknięta księ-
ga. Zakładam, że każda ze 
stron ma dobrą wolę do te-
go aby wspólnie podjąć wy-
siłek i jak najszybciej odbu-
dować Bogatynię – wtedy 
klimat wytworzy się sam. 
Wszyscy jesteśmy od sie-
bie uzależnieni, a ta zależ-
ność to tak naprawdę nasza 
siła. Musimy to po prostu 
wykorzystać. Obecne rela-
cje uważam za dobre. Spo-
tykamy się na ważnych dla 
nas wszystkich uroczysto-
ściach, odbieramy gratula-
cję i słowa uznania, myślę, 
że to bardzo dobry znak.

Znamy również Staro-
stę Zgorzeleckiego. Zo-
stał nim Pan Artur Bieliń-
ski. Reprezentujecie pa-
nowie dwie konkurujące 
ze sobą partie politycz-
ne. Czy taki układ jest 
korzystny dla Bogatyni?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: Pan Artur Bieliński 
jest osobą posiadającą 
doświad-

czenie samorządowe. Zna-
ny jest również jako oso-
ba szukająca kompromisów 
i rozwiązań, które mają sa-
tysfakcjonować obie zain-
teresowane strony. Nie są-
dzę aby na linii gmina-po-
wiat mogłoby dochodzić do 
nieporozumień. Wszystkim 
zależy na odbudowie znisz-
czeń popowodziowych i nie 
powinno to budzić jakich-
kolwiek wątpliwości. Mo-
im zdaniem przynależność 
partyjna w samorządzie nie 
jest kwestią polityki, a tylko 
i wyłącznie sprawą pewnej 
ideologii, czy też poglądów. 
Osobiście uważam, że jeże-
li polityka wkrada się do sa-
morządów to jest to ogrom-
na szkoda dla mieszkańców 
i dla całego samorządu. Ja 
jestem tylko samorządow-
cem i uczynię wszystko aby 
gmina i powiat wspólnie mo-
gły realizować najważniej-
sze zadania – wzorem ubie-
głej kadencji.

Na koniec chciałbym za-
pytać o najbliższych 
współpracowników. Czy 
będą jakieś zmiany per-
sonalne?

Burmistrz Andrzej Grzmie-
lewicz: Nie przewiduję 
zmian. Ja i moi współpra-
cownicy stanowimy zgrany 
zespół. Chciałbym podzię-
kować za cztery lata udanej 
współpracy swoim zastęp-
com, pani skarbnik, a także 
sekretarzowi. Dzięki wspól-
nemu spojrzeniu na co-
dzienne sprawy udało nam 
się wypracować taki model 
współpracy, który sprawił, 
że w Bogatyni przez ostat-
nie cztery lata zaszło wiele 
pozytywnych zmian.

Dziękuję za rozmowę.

Powyborczy wywiad z Burmistrzem Andrzejem Grzmielewiczem

Przede wszystkim odbudowa

Imię i nazwisko ilość głosów procent

Halina Sadulska 455 3,64%

Artur Oliasz 432 3,45%

Stanisław Goszczycki 2270 18,15%

Andrzej Grzmielewicz 9348 74,75%

Wyniki wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
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Jesienią 2010 roku Gmi-
na Bogatynia ogłosiła 
przetarg nieograniczony 
na roboty budowlane dla 
zadania o nazwie: „Re-
alizacja zadania w sys-
temie zaprojektuj i wy-
buduj, polegającego na 
kompleksowej odbudo-
wie obiektów mosto-
wych wraz z włączeniem 
do istniejącej infrastruk-
tury komunikacyjnej w 
mieście Bogatynia w ra-
mach likwidacji skutków 
powodzi”. 

Przetarg wygrała poznań-
ska firma Jedynka Budow-
nictwo Sp. z o.o., która jest 
liderem konsorcjum złożo-
nego z firm należących do 
grupy kapitałowej Kaczma-
rek. Funkcję inżyniera kon-
traktu wraz z zapewnie-
niem inspektorów nadzoru 
pełnić będzie spółka Fojud 
S.A. wraz z konsorcjantem 
w tym kontrakcie Przed-
siębiorstwem Budowy Tras 
Komunikacyjnych Trakt 
Sp. z o.o. 

10 listopada w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury podczas 
konferencji na temat „Od-
budowy Bogatyni” zorgani-
zowanej przez Urząd Mia-
sta i Gminy Bogatynia oraz 
Fojud S.A. zaprezentowa-
no projekt odbudowy znisz-
czonej przez powódź infra-
struktury miejskiej. 

W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele władz mia-
sta, przedsiębiorcy odpo-
wiadający za realizację in-
westycji związanych z od-
budową oraz przedstawicie-
le lokalnych firm oraz me-
diów.  

Podczas konferencji zapre-
zentowane zostały wizuali-
zacje mostów po ich odbu-
dowie. Wszystkie propozy-
cje łączą w sobie trzy cechy: 
funkcjonalność, bezpie-
czeństwo, a także regional-
ny charakter architektury. 
Nowe mosty będą oświetlo-
ne, ale każdy będzie inny: z 
metalowymi balustradami, 
wykończone okładziną ka-
mienną, drewnianą lub klin-
kierową. W pierwszej ko-
lejności ma zostać odbudo-
wanych 11 przepraw znisz-
czonych przez sierpniową 
powódź. Aż 7 mostów prze-
znaczonych do odbudowy 
zlokalizowanych jest w Mar-
kocicach przy ulicy Głównej, 
natomiast reszta to między 
innymi mosty przy ulicy Tu-
rowskiej 31 (dojazd do uli-
cy Spółdzielczej i Nadbrzeż-
nej), przy ulicy Bojowników 
o Wolność i Demokrację, 
przy ulicy Dworcowej oraz 
przy ulicy Kościuszki i Ma-
tejki.

Prace przy odbudowie mo-

stów prowadzone będą rów-
nocześnie i jak zapewnia 
prezes „Jedynki” - Krzysz-
tof Jarosławski, reprezentu-
jący generalnego wykonaw-
cę: „Firma ma do dyspozycji 
trzy wytwórnie konstrukcji 
metalowych, które przygo-
towywać będą gotowe ele-
menty konstrukcji mostów 
do tak zwanego montażu 
dzielonego. Oznacza to, że 
odbudowa przeprowadzo-
na będzie bardzo szybko i 
sprawnie”.

z Bogatyni¹ na dobre i na z³e

z Bogatyni¹ na dobre i na z³e

z Bogatyni¹ na dobre i na z³e

z Bogatyni¹ na dobre i na z³e

Odbudowa Bogatyni

Realizacja zadania 
„zaprojektuj i wybuduj”

Uczestnicy konferencji.

Mosty zniszczone podczas sierpniowej powodzi oraz projekty odbudowy.
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19 listopada 2010 ro-
ku odbyło się uroczy-
ste podsumowanie sezo-
nu strzeleckiego boga-
tyńskich strzelców pneu-
matycznej i kulowej Ligi 
Strzeleckiej. 

W spotkaniu uczestniczył 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Andrzej Grzmie-
lewicz, który wręczał pucha-
ry, medale i dyplomy oraz 
obdarował nagrodami rze-
czowymi zwycięzców po-
szczególnych konkurencji, 
a także złożył podziękowa-

nia organizatorom i zawod-
nikom za promowanie Gmi-
ny Bogatynia w zawodach 
zewnętrznych i propagowa-
nie w środowisku lokalnym 
tradycji strzeleckich.

W Pneumatycznej Lidze 
Strzeleckiej uczestniczyło 
58 zawodników, w tym 18 
kobiet i 40 mężczyzn, a w 
Lidze Kulowej udział wzięło 
32 mężczyzn, którzy star-
towali w Zawodach Dolno-
śląskiego Klubu Strzeleckie-
go „Czak”. Poniżej prezentu-
jemy końcowe wyniki w po-
szczególnych kategoriach. 
Liga pneumatyczna: Kobiety 
– I miejsce: Anna Kot – 471 
pkt, II miejsce: Stanisława 
Wąsicka – 467 pkt, III miej-
sce: Emilia Kowalińska – 454 
pkt, IV miejsce: Magdalena 

Merta – 427 pkt, V miejsce: 
Elżbieta Pilarska – 418 pkt, 
VI miejsce: Ewa Uradziń-
ska – 417 pkt. Mężczyźni – 
I miejsce: Wojciech Marszał 
– 538 pkt, II miejsce: Do-

minik Pitucha – 512 pkt, III 
miejsce: Dawid Szymaniak 
– 487 pkt, IV miejsce:Zbi-
gniew Szylkiewicz – 472 pkt, 
V miejsce: Dominik Jaru-
szewski – 458 pkt, VI miej-
sce: Tomasz Włodarczyk – 
453 pkt. Drużynowo: I miej-
sce: zespół „Kaliber 177” – 
1407 pkt, w składzie: Zbi-
gniew Szylkiewicz, Dominik 
Pitucha i Łukasz Szylkiewicz, 
II miejsce: zespół „Koty” – 
1396 pkt, w składzie: An-
na Kot, Dominik Jaruszew-
ski oraz Wojciech Marszał, 
III miejsce: zespół „DFT” – 
1381 pkt, w składzie: Dawid 
Szymaniak, Tomasz Włodar-
czyk i Robert Fituch. W wal-
ce „O złoty strzał” zwycięz-
cami zostali: Anna Kot oraz 
Dawid Szymaniak. Liga ku-
lowa: Pistolet sportowy – I 
miejsce: Andrzej Szreder, II 
miejsce: Jarosław Bem, III 
miejsce: Eugeniusz Waw-
rzyńczak, IV miejsce: Zdzi-
sław Strzykała, V miejsce: 
Zbigniew Cuber, VI miejsce: 
Marian Przygrodzki. 

Pistolet centralnego zapłonu 
– I miejsce: Andrzej Szre-
der, II – Jarosław Bem, III 
– Eugeniusz Wawrzyńczak, 
IV – Marian Przygrodzki, V – 
Piotr Czekała, VI – Jarosław 
Wawryczuk. 

Karabin sportowy – I miej-
sce - Jarosław Bem, II – An-
drzej Szreder, III – Euge-
niusz Wawrzyńczak, IV – 
Zbigniew Cuber, V – Marian 
Przygrodzki, VI – Piotr Cze-
kała. 

Gratulujemy bogatyńskim 
strzelcom pneumatycznym 
i kulowym.

Instruktor, Sędzia PZSS 

Nagrody rozdane

Zakończenie sezonu strzeleckiego

W Zawodach Klubowych Dolnośląskiego Klubu Strzelec-
kiego „Czak” – DZW LOK z siedzibą w Wałbrzychu, boga-
tyńscy zawodnicy, na 18 możliwych do zdobycia meda-
li, zdobyli 14 w tym: 5 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych. 

13 listopada, już po 
raz piąty, Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Dzia-
łoszyna zorganizowało 
obchody Święta Chle-
ba jako kultywowanie 
polskich tradycji ludo-
wych, a w szczególno-
ści jako symbol pięknej 
polskiej tradycji sza-
cunku dla chleba. 

Obchody rozpoczęły się 
mszą świętą, którą celebro-
wał proboszcz działoszyń-
skiej parafii ks. kanonik Ry-
szard Kulpa. Dalsza część 
uroczystości odbyła się 
w remizie Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej, gdzie ksiądz 
proboszcz dokonał poświę-
cenia prezentowanych wy-
pieków, które przygotowały 
zaprzyjaźnione piekarnie, od 
Bogatyni aż po Lubań Śląski.  
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Działoszynie zadbało 
o odpowiednie dodatki do 
chleba. I tak można się było 
raczyć swojskim smalcem, 
miodem, ciastem czy powi-
dłami. Wśród uczestników 
święta nie zabrakło przed-
stawicieli władz samorządo-
wych, Kół Gospodyń Wiej-
skich z naszej gminy oraz 
zaprzyjaźnionych gości.

Ze skarbca polskich tradycji

Święto Chleba w Działoszynie

W środę 24 listopada 
w Zittau  odbyła się kon-
ferencja zorganizowa-
na w ramach programu 
„Wschodnio-zachodni 
transfer wiedzy”, w któ-
rej wzięła udział dziesię-
cioosobowa grupa chiń-
skich urzędników, bur-
mistrzów oraz profeso-
rów z różnych prowincji 
Chin oraz przedstawiciele 
Związku Miast „Mały Trój-
kąt” i Euroregionu Nysa.

Jednym z głównych zało-
żeń tego programu jest do-
kształcanie urzędników na 
rzecz wsparcia gospodar-
czego Chin. Program na 
rzecz reform strukturalnych 
i gospodarczych umożliwia 
organizację podróży, które 
kształcą posłów z zachod-
nich prowincji jak również 
z Pekinu i wschodniej czę-
ści Chin. 

Tematem spotkania był 
rozwój naszego regionu 
na przykładzie współpra-
cy transgranicznej na sty-
ku trzech państw. Uczestni-
cy zapoznali się ze specyfiką 
tansgranicznej, partnerskiej 
współpracy miast i regionów 
niemiecko-polsko –czeskie-
go pogranicza. Koordyna-
torzy Związku Miast „Mały 
Trójkąt Bogatynia- Hradek 
n. Nysą - Zittau” oraz Euro-
regionu Nysa szczegółowo 
przedstawili zasady funk-
cjonowania Zawiązku Miast 
„Mały Trójkąt”. 

Udział w konferencji chiń-
skiej delegacji to kolejny 
element trwającej od 6 – 26 
listopada podróży po Belgii 
i Niemczech. Chińczycy od-
wiedzili m. in. Berlin, Pocz-
tam, Drezno i Gorlitz. 

Misja szkoleniowa w Europie

Delegacja z Chin z wizytą  
w „Małym Trójkącie”

Uhonorowani członkowie klubu.

Ma niespełna jedenaście 
lat i kocha śpiewać. Kto 
to taki? No właśnie – Mi-
rella Puchowska, to ko-
lejny bogatyński talent. 

Ta młodziutka i skromna 
dziewczynka swoim prze-
pięknym głosem oraz wy-
konaniem słynnego przebo-
ju Anny Jantar wywalczyła, 
a właściwie wyśpiewała so-
bie II miejsce na Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Ta-
lenty 2010. Jej wykonanie 
sprawiło, że wszyscy poczu-
li słoneczne lato ‘73 roku. 
Właśnie wtedy przebojem 
list był utwór „Najtrudniej-
szy pierwszy krok” – Mirella 
zdaje się ma już go za sobą.

Festiwal, w którym udział 
wzięła Mirella odbył się na 
jesieni tego roku w Opato-
wie. O miano „Talentu” zma-
gało się ponad 160 uczestni-
ków z całego kraju. Znako-
mita większość to laureaci 
różnych konkursów i prze-
glądów, co niesamowicie po-

tęguje fakt zdobycia przez 
Mirelkę II miejsca. Festi-
wal podzielony był na czte-
ry kategorie wiekowe. Na-
grodą za zajęcie tak wyso-
kiej pozycji jest nagranie 
piosenki na płytę festiwalo-
wą w profesjonalnym studio 
nagrań. Jak mówi pani Anna 
Puchowska – mama nasze-
go wspaniałego talentu – Mi-
relka z ogromnym zapałem 
bierze udział w przeglądach 
muzycznych i z wielką chę-
cią śpiewa dla wszystkich. W 
ostatnim czasie Mirella śpie-
wała m.in. podczas uroczy-
stości barbórkowych w Ko-
palni Węgla Brunatnego Tu-
rów, a także zapraszana by-
ła na uroczystości wigilijne 
organizowane przez miasto i 
stowarzyszenia.

Jakby tego było mało Mi-
rella gra na gitarze oraz in-
strumentach klawiszowych. 
Śpiewanie i granie ma we 
krwi. W niedzielę 19 grud-
nia w Zgorzelcu odbył się 

kolejny konkurs piosenki – 
nasza Mirelka wyśpiewa-
ła w nim tytuł „Mini Idola”. 
Od tej pory nasza Redakcja 
będzie przyglądać się suk-
cesom tej zapewne wscho-
dzącej Gwiazdy, a jej samej 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Bogatyński talent

„Najtrudniejszy pierwszy krok”
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Konferencja „Wschodnio - zachodni transfer wiedzy” w Zittau.

„Święto chleba” w Działoszynie.Na zdjęciu Mirella Puchowska.
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Od 1 listopada 2010 r. do 
dnia 31 marca 2011 r. to 
czas działania pogotowia 
zimowego.

Nasza firma będzie wykony-
wać usługi na terenie Miasta 
i Gminy Bogatynia.

Informacje oraz wszelkie 
sprawy związane z utrzy-
maniem dróg, ulic, chodni-
ków całodobowo przyjmu-
je Sztab „Akcji Zima” - do 
godz. 15 - 075 77 32 028 
wew. 20 lub 19 oraz Dyspo-
zytornia po godz.15 - 75 77 
32 400 

W skład sztabu wchodzi:

• Pełnomocnik Dyrek-
tora ds. Akcji Zima - 
501 403 938

• Przewodniczący Zespołu 
Akcji Zima – 501 403 948

• Dyspozytorzy zmia-
nowi – 512 321 244; 
501 403 954; 
512 080 564; 

• Operatorzy sprzętu, kie-
rowcy pojazdów specja-
listycznych, Pracownicy 
drogowi.

Sztab pracuje w systemie 
3-zmianowym całodobowo i 
podzielony jest na 4 bryga-
dy robocze.

G.P.O. w okresie zimo-
wym obsługuje łącznie 
567.487,66 m2 powierzchni 
dróg, ulic chodników, most-
ków, przejść dla pieszych, 
parkingów i placów na tere-
nie gminy i miasta. 

Powierzchnia ta podzielona 
jest na „standardy zimowe-
go utrzymania”.

I - II -III - standard zimowe-
go utrzymania: miasto Bo-
gatynia,

IV - standard zimowego 
utrzymania: Bogatynia 3 oraz 
drogi gminne wewnątrz wsi.

W związku z powodzią, któ-
ra spowodowała zniszczenia 
nawierzchni dróg zmianie 
uległa kolejność zimowego 
utrzymania dróg i ulic. 

Jednocześnie informuje-
my, że drogi powiatowe i 
wojewódzkie będzie utrzy-
mywać Dolnośląski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich Obwód 
Drogowy w Tylicach, powiat 
Zgorzelec 75/77 16 603 oraz 
Oddział Dróg w Jeleniej Gó-
rze 75/75 51 018

Wykaz dróg na terenie mia-
sta i gminy, niebędących w 
utrzymaniu zimowym przez 
G.P.O. Sp. z o.o. - drogi wo-
jewódzkie: droga nr 352: 
Zgorzelec - Bogatynia - gra-
nica państwa (ul. Pocztowa) 
droga nr 354: Zatonie (Bo-
gatynia 3) - Sieniawka ulice: 
Bogatynia 3 - Młodych Ener-
getyków, Sieniawka - Świer-
czewskiego i Kolejowa. - 
drogi powiatowe: miasto Bo-
gatynia: droga 2361D - uli-
ce: Armii Czerwonej, Biało-
górska, Dworska, 1-go Maja, 

Turowska, gmina Bogatynia: 
Bogatynia - Opolno Zdrój - 
Sieniawka droga 2363D - 
Sieniawka - Kopaczów dro-
ga 2364D - Zittau - Hradek 
droga nr 12301 -  Sieniaw-
ka droga 2367D - Działoszyn 

- Wigancice droga 2365D - 
Wyszków - Wolanów droga 
2368D - Działoszyn (zjazd 
do szkoły od drogi głównej 
352 - krzyżówka) - Posa-
da droga 2370D - Krzewina 
Stacja PKP.

Jak co roku

Akcja zima
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W czwartek 16 grud-
nia samorząd Bogatyni 
przekazał 18 mieszkań 
dla rodzin poszkodowa-
nych w wyniku sierpnio-
wej powodzi. Adaptacja 
pomieszczeń po daw-
nej szkole podstawowej 
trwała 4 miesiące, jed-
nak wykonanie prac oraz 
standard zamieszkania 
rekompensują czas ocze-
kiwania na nowe czte-
ry kąty. Zaraz po nowym 
roku Gmina przekaże po-
wodzianom kolejne 22 
mieszkania.

W wyniku sierpniowej powo-
dzi wiele mieszkań i domów 
uległo zniszczeniu i po dziś 
dzień nie nadają się do za-
mieszkania, inne po prostu 
przestały istnieć. Aby jak 
najszybciej zapewnić naj-
bardziej poszkodowanym 
warunki umożliwiające nor-
malne funkcjonowanie wła-
dze samorządowe zadecy-
dowały o jak najszybszej 
adaptacji pomieszczeń w 
dawnej szkole podstawo-
wej nr 2. Efektem tych dzia-
łań jest wygospodarowanie 
40 mieszkań dla rodzin, któ-
re najbardziej ucierpiały w 

wyniku niedawnego katakli-
zmu. W chwili obecnej prze-
kazano 18 mieszkań, a ko-
lejne 22 są niemal na ukoń-
czeniu. Dzięki dobrej organi-
zacji pracy oraz umiejętne-
mu pozyskiwaniu środków 
pomocowych możliwa była 
realizacja tego bardzo waż-
nego zadania. Dzięki tym 
działaniom w Bogatyni po-
wodzianie nie są skazani na 
kontenery mieszkalne.

Nowe mieszkania są przede 
wszystkim czyste, ciepłe, 
a pomieszczenia bardzo 
przestronne i wygodne. Jak 
mówi Pani Kamila Kowalska 
nowe warunki są bez porów-
nania lepsze w stosunku do 
tego co jej rodzina miała na 
przejściu granicznym. Jak 
mówią mieszkańcy te świę-
ta pomimo tego, że w cieniu 
niedawnych tragicznych wy-
darzeń będą wesołe. Weso-
łe bo razem z rodziną i w no-
wym miejscu. Poświęcenia 
kluczy do nowych mieszkań 
dokonał Ksiądz Dziekan Jan 
Żak.

Wszystkich zaskoczył efekt 
wykonanych prac. W tej 
chwili lokatorzy mogą urzą-

dzać mieszkania po swo-
jemu. Jak powiedział bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz 
– nie ma dnia aby w urzę-
dzie nie rozmawiano na te-
mat powodzian i ich potrzeb, 
wszystkich poszkodowanych 
obejmujemy szczególną tro-
ską i zrobimy wszystko aby 
jak najszybciej zapewnić na-

szym Mieszkańcom normal-
ne warunki bytowe.

Na oficjalne przekazanie 
mieszkań przybyło kilka 
stacji telewizyjnych, jedna 
z nich nadawała program na 
żywo. Zainteresowanie me-
diów to szansa na to aby po-
kazać wszystkim darczyń-

com, jak Bogatynia wyko-
rzystuje pomoc przekazy-
waną od wszystkich ludzi 
o wielkich sercach.

W kolejnym wydaniu Biule-
tynu przedstawimy obszer-
ną relację z przekazania ko-
lejnych mieszkań.

Nowe mieszkania dla poszkodowanych

18 mieszkań 
dla powodzian
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Spotkanie z mieszkańcami.

Łazienka w jednym z oddanych mieszkań.

Przekazanie kluczy do nowego mieszkania.
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W dniu 12 grudnia, 
w przeddzień 29 roczni-
cy wprowadzenia stanu 
wojennego, bogatynianie 
uczcili pamięć bohaterów 
i ofiar dramatycznych wy-
darzeń roku 1981. 

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w intencji Oj-
czyzny odprawioną w ko-
ściele pod wezwaniem Ma-
rii Magdaleny w Trzcińcu, 
w której uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych, związkowcy, gór-

nicy, energetycy oraz licz-
nie zgromadzeni mieszkań-
cy naszej gminy. Następnie 
w Parku im. Jana Pawła II 
przed pomnikiem Solidarno-
ści, upamiętniającym ofia-
ry stanu wojennego, złożo-
no kwiaty i zapalono znicze. 
Stan wojenny to polski dra-
mat, który 29 lat temu 
spędzał sen z powiek. Mi-
mo upływu czasu pamięć 
o tamtych dniach pozostała 
w świadomości wielu milio-
nów Polaków. 

29 rocznica stanu wojennego

13 grudnia

2 grudnia w Kopalni Wę-
gla Brunatnego odbyły 
się uroczystości barbór-
kowe.

Na tradycyjną akademię 
górniczą przybyło wielu zna-
mienitych gości, a wśród 
nich m.in. Wiceminister 
Skarbu Jan Bury, przedsta-
wiciele grupy kapitałowej 
PGE z Prezesem Jackiem Ka-
czorowskim na czele, a tak-
że przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu zgo-
rzeleckiego. W uroczysto-
ściach uczestniczył również 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Andrzej Grzmie-
lewicz.

Bogatyńskie tradycje gór-
nicze sięgają już ponad 60 
lat, jednak podczas ostat-
nich uroczystości górnicy 
zachowali w pamięci wie-
le wydarzeń mijającego ro-
ku. Te szczególne okoliczno-
ści to z jednej strony trau-
matyczne przeżycia związa-
ne z sierpniową powodzią, 
a z drugiej strony optymi-
styczne spojrzenie w przy-
szłość związane z konsoli-

dacją spółek sektora górni-
czego i energetycznego. To 
wszystko sprawiło, że te-
goroczne uroczystości mi-
mo wszystko miały szcze-
gólny charakter. Wiele słów 
poświęcono na podsumowa-
nia, nie zapomniano również 
o najważniejszej sprawie 
Kopalnia Turów to ludzie. 
To właśnie dzięki zaangażo-
waniu załogi kopalnia bar-
dzo szybko odzyskała stabi-
lizację po powodzi, również 
dzięki górnikom zakład sta-
nowi jeden z motorów na-
pędowych regionu. Jak po-
wiedział burmistrz Andrzej 
Grzmielewicz – Górnicy ma-
ją swoje miejsce na tarczy 
herbowej miasta i gminy – 
zajmują również szczegól-
ne miejsce w sercach Miesz-
kańców Gminy Bogatynia.

Podczas akademii wręczono 
również odznaczenia dla za-
służonych górników. Trady-
cyjnie podczas uroczystości 
można było wysłuchać kon-
certu Orkiestry Kopalni Wę-
gla Brunatnego Turów. Aka-
demię uświetnił również wy-
stęp jedenastoletniej Mirelli 
Puchowskiej – dziewczynki, 
która w ostatnim czasie zdo-
bywa wysokie miejsca w es-
tiwalach piosenki.

Święto Górników Turowa

Barbórka
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Obchody 29 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Uroczystości barbórkowe w Kopalni Węgla Brunatnego Turów.



Dla wszystkich pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni 
życzenia radosnych świąt oraz wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym 
Roku składa koleżanka z pracy – Barbary Przychlasa.

Życzę wszystkim bogatynianom Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku – 
Barbara.

Wszyscy wszystkim ślą życzenia...

Życzenia Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku dla całej rodziny i wszyst-
kich znajomych od Ani.

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia, dla 
krwiodawców, sąsiadów, rodziny, dla całego Kuratorium Oświaty jak również dla 
nowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia od Magdaleny, Wiktora, Macieja i Daniela 
Koch.

Pogodnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nad-
chodzącym Nowym Roku dla wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia oraz dla 
rodziny, sąsiadów i znajomych od Ani.

Wszystkiego co najlepsze na Święta i Nowy Rok dla klasy I C i całego grona peda-
gogicznego z LO od Martyny, Eweliny i Pauliny.

Składamy serdeczne życzenia świąteczne wszystkim przyjaciołom – Roksana i Da-
jana.

Dla syna Andrzeja i synowej Kamili, dla rodziny, znajomych oraz dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności od rodziny Purol.
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Najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz dużo szczęścia i zdrowia w Nowym 
Roku dla wszystkich mieszkańców, dla rodziny i znajomych od Jolanty i Wiesława 
Syposz.

Życzenia wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia w Nowym Roku oraz Weso-
łych Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców Kopaczowa i członkiń Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz dla całej rodziny i wszystkich znajomych składa Wiktoria Rataj.

Od Katarzyny i Janusza Lipińskich dla całej rodziny i wszystkich mieszkańców gmi-
ny Bogatynia i okolic najserdeczniejsze życzenia pogodnych i wesołych Świąt Boże-
go Narodzenia oraz samych radosnych i szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym 
Roku.

Synowi Ryszardowi z rodziną Wesołych Świąt i pomyślności w Nowym Roku życzą 
rodzice.

Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, dużo zdrowia oraz samych szczęśliwych 
chwil w Nowym Roku dla rodziny i znajomych życzy Hania.

Składam gorące życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku dla wszyst-
kich mieszkańców Bogatyni, znajomych, rodziny oraz pracowników oddziału we-
wnętrznego bogatyńskiego szpitala – Anna.

Najlepsze świąteczne i noworoczne życzenia dla całej rodziny Stulińskich i Iwa-
nowskich oraz dla wszystkich mieszkańców Bogatyni.

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne oraz podziękowania z okazji 
30 –tej rocznicy ślubu dla mojej żony Heleny składa kochający mąż.

9
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XIX Finał

WOŚP

W czwartek, 16 grud-
nia 2010 r. o godz. 19.00 
w sali widowiskowej Bo-
gatyńskiego Ośrodka 
Kultury odbył się Świą-
teczny Koncert „Kolęd 
i Pastorałek” w wyko-
naniu Katarzyny Groniec 
z zespołem.

Niepowtarzalny charakter 
świątecznego spotkania oraz 
wyjątkowe brzmienie pozwo-
liły w niezapomniany sposób 
przeżyć magiczny czas Świąt 
Bożego Narodzenia. Więcej 
na www.bok.art.pl

W sobotę, 20 listopada 
2010 r. w Bogatyni odby-
ły się Otwarte Mistrzo-
stwa Województwa Dol-
nośląskiego FREESTY-
LE `2010 w tańcu disco 
dance i hip hop, połączo-
ne z VIII Galą Tańca, czy-
li pokazem różnych form 
tanecznych. Impreza 
zorganizowana została 

przez Bogatyński Ośro-
dek Kultury oraz UKS 
„SQUAD”, pod patrona-
tem Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia.

Gwiazdami VIII Gali Tań-
ca 2010 byli: Katarzyna Ci-
chopek i Marcin Hakiel, Ka-
czorex oraz Aleksander Pa-
liński. Więcej na www.bok.
art.pl

Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego 
FREESTYLE`2010 

VIII Gala Tańca 2010

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel.

Z wielką radością informu-
jemy o dacie kolejnego, XIX 
Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy - liczy-
my na Waszą obecność!

Wielkie finałowe granie 
rozpocznie się 9 stycznia 
2011 r.! Bądźcie wszyscy ra-
zem z nami! 

We wtorek, 25 stycz-
nia i w środę, 26 stycz-
nia 2011 r. o godz. 16.00 
w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury odbędzie się 
Przegląd Widowisk Jaseł-
kowych „Jasełka 2011”.

Na scenie zobaczymy przed-
szkolaków oraz uczniów ze 
szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z terenu Miasta 
i Gminy Bogatynia. 

Serdecznie zapraszamy.

Przegląd Widowisk Jasełkowych

„Jasełka 2011”

W środę, 15 grudnia 
2010 r. w sali widowi-
skowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbyła 
się bogatyńska „Szansa 
na sukces”, czyli elimina-
cje do Konkursu Piosenki 
„Zostań Gwiazdą”.

Na scenie zaprezentowa-
ło się wielu utalentowanych, 
młodych artystów. Jury wy-
łoniło 9 laureatów, którzy 
zaprezentują się podczas 
Wielkiego Koncertu Walen-
tynkowego już 12 lutego 
2011 r.

Eliminacje do Konkursu Piosenki

„Zostań Gwiazdą”

Magia Kolęd i Pastorałek

Katarzyna Groniec z zespołem

W piątek, 3 grudnia 2010 r. 
w sali widowiskowej Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury 
odbył się Mikołajkowy spek-
takl dla dzieci z Teatru Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu pt.: 
„Królowa Śniegu”.

Dzieci wchodzące do sali widowi-
skowej Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury były witane przez weso-
łe Śnieżynki i  Świętego Mikołaja. 
Każdy maluch otrzymał pyszne-
go czekoladowego lizaka.

Spektakl Mikołajko-
wy dla dzieci

„Królowa 
Śniegu”

W niedzielę, 5 grud-
nia 2010 r. w sali wido-
wiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury od-
był się spektakl z Wro-
cławskiego Teatru Kome-
dia ”Szalone nożyczki”. 

W przedstawieniu ujrzeli-
śmy codzienność, pracę, 
rozmowy i niespodzianki ży-
cia ukazane z ogromną dozą 
humoru i śmiechu.

Więcej na www.bok.art.pl

Wrocławski Teatr Komedia

„Szalone nożyczki”

We wtorek, 16 listopa-
da 2010 r. w sali wido-
wiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury od-
był się Finał Konkursu 
Piosenki „Od Amatora do 
Gwiazdora”.

Na scenie zaprezentowa-
li się uczestnicy, którzy zo-
stali wyłonieni podczas eli-
minacji, które odbyły się 17 
czerwca 2010 r. w Bogatyń-
skim Ośrodku Kultury. Zwy-
cięstwo w Konkursie Piosen-
ki „Od Amatora do Gwiaz-

dora” wyśpiewała Karolina 
Lipińska. Poza uczestnika-
mi na scenie zaprezentowali 
się również gościnnie Mirel-
la Puchowska oraz  Natalia 
Wójciak. Każdy z uczestni-
ków konkursu otrzymał pa-
miątkowy dyplom oraz pre-
zenty i upominki. Zwycięż-
czyni konkursu otrzyma-
ła Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia oraz dy-
plom za zdobycie Nagrody 
Głównej.

Finał Konkursu Piosenki o Puchar Burmistrza

„Od Amatora do Gwiazdora”

Laureaci eliminacji.

Katarzyna Groniec.

Ubiegłoroczny  Przegląd Widowisk Jasełkowych. Finaliści Konkursu Piosenki „Od Amatora do Gwiazdora”. Fragment spektaklu.

Fragment spektaklu.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Bogatyni, podobnie jak 
w latach ubiegłych, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwa-
niom wielu osób, a także dla 
popularyzacji tejże gry jest 
organizatorem Ligi Halowej 

Piłki Nożnej 2010/2011. Do 
udziału zgłosiło się 6 drużyn, 
które rozegrają podczas 7 
kolejek, spotkanie „każdy 
z każdym”, mecz oraz re-
wanż. Dotychczas na sa-
li sportowej w Zespole Szkół 

z Oddziałami Integracyjnymi 
odbyły się dwie kolejki, 27. 
listopada oraz 12. grudnia 
podczas których rozegrano 
osiem spotkań.

W piątek 26 listopada odbyła 
się pierwsza edycja Miejsko 
- Gminnej Ligi Pływackiej 
2010/2011. Na pływalni przy 
Zespole Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bogatyni 
rywalizowało ze sobą łącznie 
69 uczniów szkół podstawo-
wych. Zawodnicy startowa-
li w dwóch konkurencjach, 
25 m stylem dowolnym oraz 
25 m stylem grzbietowym. 
Druga edycja odbędzie się 
17 grudnia o godz. 16:00, 
serdecznie zapraszamy.

7 grudnia 2010r. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bo-
gatyni zorganizował Miko-
łajki na sportowo dla szkół 
podstawowych. Mikołaj-
ki organizowane są co ro-
ku dla 120 dzieci z Boga-
tyni, Działoszyna, Opol-
na, Porajowa, Sieniawki 
i innych okolicznych wsi 
gminnych.

W tym roku nie zabrakło 
atrakcji. Wzbogacono za-
jęcia o działania plastycz-
ne, na których dzieci wy-
konywały przeróżne ozdo-
by świąteczne, jak np. mi-
niaturki choinek, bombki, 
dzwoneczki. Wszystkie te 
cudeńka stworzone własny-
mi rączkami dzieci mogły 
zabrać ze sobą, aby uświet-
nić domowe dekoracje swo-
imi arcydziełami. W bloku 

sportowym również czekały 
niespodzianki, oprócz wspól-
nych zabaw i konkurencji 
prowadzonych przez dwóch 
bardzo energicznych Miko-
łajów, przygotowano dmu-
chane zamki i zjeżdżalnie. 
W przerwie między sporto-
wymi zmaganiami uczestni-
cy mogli się posilić gorącą 
czekoladą z owocami i oran-
żadą spływającą z przepięk-
nej fontanny. Na zakończe-
nie przybył św. Mikołaj, któ-
ry każdemu uczestnikowi 
wręczył paczkę. Serdecznie 
dziękujemy Paniom z Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury, 
Beacie Oszust, Agacie Ka-
mieniew-Bernaszuk i Elżbie-
cie Cieślińskiej za przygoto-
wanie wspaniałych i atrak-
cyjnych działań plastycz-
nych.

4 grudnia 2010 roku odbył 
się Festyn Mikołajkowy 
dla osób niepełnospraw-
nych. Organizatorem im-
prezy był Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Bogaty-
ni. Zaproszono wszystkie 
dzieci, młodzież i doro-
słych z miasta i gminy Bo-
gatynia oraz pensjonariu-
szy Domu Pomocy Spo-
łecznej z Opolna Zdroju.

Dla wszystkich uczestników 
zapewniono transport i go-
rący posiłek. W tym roku po 
raz 10-ty spotkaliśmy się na 
działaniach sportowo-rekre-
acyjnych i plastycznych dla 
osób niepełnosprawnych.

Gościliśmy wybitnych spor-
towców olimpijczyków, któ-
rzy opowiedzieli o swo-
ich wspaniałych sukcesach 
sportowych poprzedzonych 
wieloma latami pracy. Przy-
wieźli ze sobą medale olim-
pijskie, które wszyscy mogli 
obejrzeć, a następnie każ-
dy z uczestników miał moż-

liwość zrobienia sobie in-
dywidualnego zdjęcia z za-
proszonymi sportowcami 
i z medalem olimpijskim na 
szyi. Swoją obecnością za-
szczycili nas:

• Mieczysław Edwin Ło-
patka – polski koszy-
karz i trener koszykarski, 
czterokrotny olimpijczyk. 
Jest uważany za jedne-
go z czołowych polskich 
koszykarzy lat sześćdzie-
siątych. Był multimedali-
stą mistrzostw Polski oraz 
Europy. Po zakończeniu 
kariery został trenerem. 
Prowadzona przez M. Ło-
patkę drużyna Śląska 
Wrocław osiem razy zdo-
była mistrzostwo Polski.

• Halina Wojno – wicemi-
strzyni Europy, brązo-
wa medalistka olimpijska 
z Meksyku (1968), brązo-
wa medalistka mistrzostw 
Europy. W reprezentacji 
Polski wystąpiła 177 razy.

• Jan Cych – polski lekko-
atleta, olimpijczyk. Spe-
cjalizował się w biegu na 
3000 m z przeszkodami. 
Startował w tej konkuren-
cji na Igrzyskach Olimpij-
skich w Meksyku. 

• Kazimierz Tadeusz Na-
skręcki – polski wioślarz, 
olimpijczyk. 12-krotny 
mistrz Polski w dwójce 
bez i ze sternikiem, me-
dalista Mistrzostw Euro-
py. Po zakończeniu karie-
ry zawodniczej został tre-
nerem polskiej kadry na-
rodowej.

• Mariusz Jędra – polski 
sztangista, olimpijczyk. 
Medalista Mistrzostw 
Świata.

• Ryszard Podlas - polski 
lekkoatleta, czterystume-
trowiec, medalista olim-
pijski i mistrzostw Europy. 
Największe sukcesy od-
niósł w sztafecie 4 x 400 

m. Na Igrzyskach Olimpij-
skich w Montrealu, startu-
jąc wraz z Janem Werne-
rem, Zbigniewem Jarem-
skim i Jerzym Pietrzykiem 
zdobył srebrny medal. Był 
rekordzistą Polski na 400 
m z wynikiem 45,36 s (w 
1977).

W kolejnej części festynu od-
były się zabawy rekreacyjne 
pod okiem animatorów oraz 
działania plastyczne przygo-
towane, jak co roku w spo-
sób profesjonalny przez Pa-
nie ze Świetlicy Integracyj-
nej Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury, za co serdecznie 
dziękujemy. Na zakończenie 
festynu przybył Święty Miko-
łaj, który wręczył wszystkim 
uczestnikom paczki.

Składamy serdeczne po-
dziękowania Dyrekcji Ze-
społu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bogatyni 
za nieodpłatne udostępnie-
nie sali gimnastycznej oraz 
stołówki, Pracowni Integra-
cyjnej BOK i dla Koła Pomo-
cy Dzieciom Niepełnospraw-
nym w Bogatyni za pomoc 
przy organizacji festynu. 
Dziękujemy za wieloletnią 
współpracę i serce włożone 
w nasze działańa. Serdecz-
ne podziękowania dla na-
szych gości z Regionalnej 
Rady Olimpijskiej za poświę-
cony czas i zrozumienie jak 
ważne znaczenie mają takie 
spotkania dla osób niepełno-
sprawnych.

Festyn Mikołajkowy dla osób niepełnosprawnych

Festyn Mikołajkowy dla osób nie-
pełnosprawnych

OSiR dla dzieci

Mikołajki na sportowo
Liga pływacka

Liga pływacka

Liga Halowej Piłki Nożnej

Liga Halowej Piłki Nożnej

Na zbliżające się Święta, Klub Puszystych 
,wszystkim mieszkancom pragnie złożyć życze-
nia przeżywania Bożego Narodzenia w zdro-

wiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2011 niech będzie czasem po-

koju oraz realizacji osobistych marzeń.
Prezes Klubu Anetta Kempska
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Festyn Mikołajkowy.

Liga pływacka.

Mikołajki na sportowo.
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W czwartek, 25 listopa-
da 2010 r. w sali wido-
wiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury od-
był się Festiwal Piosenki 
„Powróćmy jak za daw-
nych lat”. 

Uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz 
średnich zaśpiewali piosen-
ki artystów, którzy odeszli, 

jednakże pozostawili spuści-
znę muzyczną, która wpisa-
ła się na stałe w historię mu-
zyki rozrywkowej. Więcej na 
www.bok.art.pl

„Ortograficzne halucyna-
cje”, to tytuł II Bogatyń-
skiego Dyktanda dla do-
rosłych, z którym zmie-
rzyli się uczestnicy kon-
kursu ortograficzne-
go w dniu 27 listopada 
2010 r. w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury.

Zabawa z językiem polskim 
to cel, jaki przyświecał orga-
nizatorom konkursu. Wiele 
emocji wzbudzały wyrazy: 
jerzyk (ptak), nurzyk, pieg-
ża, trznadel, brzózki, dróżki, 

strużki. Pomysłodawcą i or-
ganizatorem konkursu był 
Klub Nauczycielski w Boga-
tyni we współpracy z Boga-
tyńskim Ośrodkiem Kultury. 
Tekst dyktanda przygotowa-
ła Wanda Trojanowska – pre-
zes Klubu Nauczycielskiego. 
Nad poprawnym przebie-
giem konkursu czuwała ko-
misja w składzie: Ewa Tę-
cza, Grażyna Kołodziejczuk, 
Jadwiga Wagner, Marta Bro-
żyna, Dorota Stachyra, Syl-
wia Sułkowska, Monika Ku-

czaj, Marta Pędrak i Elżbie-
ta Brożek - metodyk języka 
polskiego, przewodnicząca 
komisji. W konkursie wzię-
ło udział 38 osób. Tytuł Mi-
strza Ortografii 2010 r. i Zło-
ty Kałamarz otrzymała Do-
rota Bojakowska prezes Bo-
gatyńskich Amazonek, I Wi-
cemistrzem i jednocześnie 
Srebrny Kałamarz otrzymał 
wiceburmistrz Jerzy Stachy-
ra, II wicemistrzem i Brązo-
wy Kałamarz otrzymał Kon-
stanty Ślązak, wicedyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Bogaty-
ni. Ponadto komisja konkur-
sowa wyróżniła 7 osób. Ser-
decznie gratulujemy! Zwy-
cięzcy i wyróżnieni  otrzy-
mali  słowniki ortograficzne. 
Również wśród pozostałych 
uczestników zostały roz-
losowane nagrody. Wszy-
scy uczestnicy otrzyma-
li okolicznościowe dyplomy. 
Sponsorzy  nagród: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Boga-
tynia, Bank Zachodni WBK 
Oddział w Bogatyni, NSZZ 
pracowników Elektrowni Tu-
rów i Klub Nauczycielski. Im-
prezę uświetnił występ mło-
dzieży z Państwowej Szkoły 
Muzycznej ze Zgorzelca.

Prezes Klubu Nauczycielskiego 
Wanda Trojanowska

II Bogatyńskie Dyktando dla dorosłych

Złoty Kałamarz

Laureaci tegoroczenej edycji.

27 listopada w Oddziale dla 
Dzieci i Młodzieży odbyły 
się tradycyjne Andrzejki. 
W zabawie przygotowanej 
przez pracowników biblio-
teki uczestniczyły „Biedro-
neczki” i „Jeżyki” z Przed-
szkola Publicznego Nr 5 
w Bogatyni.

Dzieci w sympatycznej at-
mosferze, przy blasku 
świec, zapoznały się z tra-
dycją wróżb andrzejkowych. 
Nieznane dotąd zabawy 

sprawiły dzieciom ogrom-
ną radość. Z uśmiechem na 
ustach przedszkolaki odkry-
wały swoje przyszłe zawody, 
rzucały grosik na szczęście 
do wody oraz obserwowały, 
jak z wosku tworzą się ma-
giczne kształty. Najwięcej 
radości sprawiły maluchom 
tańce przy muzyce. Spotka-
nie zakończyło się w miłej 
atmosferze. Każde dziecko 
otrzymało pamiątkową za-
kładkę do ksiązki oraz sło-
dycze.

25 listopada w Bibliote-
ce odbyło się spotkanie 
z Zuzanną Celmer, psy-
chologiem - psychotera-
peutą (praktykiem), au-
torką wielu książek doty-
kających problemu funk-
cjonowania współcze-
snej rodziny.

Przyjazd tak znanego auto-
rytetu wzbudził duże zainte-
resowanie wśród osób zwią-
zanych z pracą na rzecz nie-
sienia pomocy drugiemu 
człowiekowi. Na sali obecni 
byli pedagodzy, psychologo-
wie z Poradni Psychologicz-
no - Pedagogicznej w Boga-
tyni oraz, co autorki zdaniem 
najważniejsze, młodzi ludzie 
z nurtującymi ich pytaniami 

egzystencjalnymi. Pani Zu-
zanna na początku spotka-
nia wprowadzała uczestni-
ków w tajniki swojej pracy. 
Po trzydziestu minutach słu-
chacze zaczynali zadawać 
pytania (np. dlaczego obec-
nie tyle rodzin się rozpada), 
poruszać tematy związa-
ne z dorastaniem, trwaniem 
w rodzinie, poczuciem bli-
skości... Po godzinie spotka-
nie przerodziło się w warsz-
taty psychologiczne. Uczest-
nicy mogli „przepracować” 
poruszane kwestie osobi-
ście. Spotkanie trwało dwie 
i pół godziny. Wiele osób 
stwierdziło, że za krótko. My 
dołączamy się do apelu na-
szych gości i prosimy o jesz-
cze Pani Zuzanno.

Andrzejkowe czary mary

Wizyta przedszkolaków  
w Bibliotece Publicznej

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Bogatyni

bierze udział w programie 

„Akademia Orange dla bibliotek”
Akademia Orange fundatorem Internetu  

w Bibliotece w Bogatyni oraz w jej Filiach.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni otrzymała fundusze na pokrycie kosztów 
związanych z użytkowaniem Internetu, włączając się do projektu sponsorowanego przez 
Fundację Orange. Otrzymaną dotacje (8 tys. zł) instytucja wykorzystała ponadto na  zakup 
programów edukacyjnych, oprogramowania oraz prowadzenie warsztatów promujących In-
ternet z dorosłymi i dziećmi.
Celem programu Akademii Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji poprzez wspie-
ranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób za-
chęcają do zdobywania wiedzy. Dodatkowym celem Programu jest pokazanie, że Internet 
i nowoczesne technologie mogą i powinny być narzędziem edukacji, dzięki którym można 
odkrywać otaczający nas świat.

Zuzanna Celmer w Bogatyni

Spotkanie autorskie 
z psychologiem

„Powróćmy jak za dawnych lat”

Festiwal Piosenki

W tym wyjątkowym dniu w roku, w dniu Bożego Narodzenia ży-
czę by spokój i radość wypełniły Państwa serca, a w Nowym 2011 Ro-

ku życzę spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę również aby każ-
dy nadchodzący dzień przynosił sukcesy w każdej dziedzinie życia.

Prezes Klubu Sportowego BOKS Turów Bogatynia 
Bogdan Dworakowski

KS BOKS Turów Bogatynia, składa podziękowania dla firmy JELCAR (Fiat Jelenia Gó-
ry) za ufundowanie koszulek sportowych dla zawodników z naszego Klubu.
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Andrzejki dla przedszkolaków.

Spotkanie z Zuzanną Celmer.
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W bieżącym numerze 
prezentujemy wywiad 
z Panią Mirosławą Gar-
bowską - lekarzem pedia-
trą, zatrudnioną w Cen-
trum Medycznym Turów 
Sp. z o.o. w Bogatyni, 
jak również pełniącą dy-
żury pediatryczne i neo-
natologiczne w Szpita-
lu Gminnym przy SP ZOZ 
w Bogatyni oraz prowa-
dzącą prywatną prakty-
kę z zakresu pediatrii.

Kiedy powinno się iść 
z dzieckiem do lekarza?

Do lekarza należy zgłaszać 
się z dzieckiem zdrowym, 
jak i chorym. Dzieci zdro-
we poddawane są badaniom 
profilaktycznym, począwszy 
od okresu noworodkowego, 
zaczynającego się od pierw-
szej wizyty patronażowej. 
Następne wizyty związane 
są ze szczepieniami ochron-
nymi, jak również kolejny-
mi badaniami profilaktycz-
nymi prowadzonymi u dzie-
ci w wieku 2, 4, 6, 8, 10, 12 
i 18 lat. Natomiast z chorym 
dzieckiem należy zgłaszać 
się do lekarza w zależności 
od wieku dziecka. Jeżeli ma-
ma widzi objawy przeziębie-
nia takie jak : kaszel, katar 
i temperatura, to z dziec-
kiem do roku czasu powinna 
zgłosić się do lekarza w mia-
rę szybko, gdy dziecko jest 
w starszym wieku można 
samodzielnie rozpocząć ob-
serwację i leczenie, obni-
żając temperaturę, czy po-
dając leki przeciwkaszlowe. 
Leczenie w domu powinno 
trwać dwa lub trzy dni. Jeżeli 
po trzech dniach nie nastą-

pi poprawa, to wtedy należy 
zgłosić się do lekarza, ażeby 
ustalić dalsze postępowanie.

Kiedy dziecko zgłasza ja-
kiś ból, czy należy szyb-
ko skontaktować się z le-
karzem?

To zależy od tego, jaki jest to 
rodzaj bólu, a także od wie-
ku milusińskiego. Jeżeli jest 
to ból brzucha, to z małym 
dzieckiem należy zgłosić się 
do lekarza dosyć szybko. Je-
żeli dziecko jest starsze, to 
należałoby przeczekać kilka 
godzin, zaobserwować czy 
temu bólowi towarzyszą np. 
wymioty, luźne stolce. Jeżeli 
są to bóle stawu kolanowe-
go, czy skokowego, należa-
łoby dokładnie obejrzeć to 
miejsce, czy okolica stawu 
nie jest obrzęknięta, zaczer-
wieniona. Ponieważ często 
zdarzają się bóle wzorcowe, 
to mama może poobserwo-
wać dziecko, podać lek prze-
ciwbólowy, natomiast jeże-
li nie przechodzi, to należy 
zgłosić się z dzieckiem do le-
karza. Dzieci, tak samo jak 
i dorosłych często boli gło-
wa, jeżeli jest to spokojny 
ból głowy, nic się nie dzieje, 
to też proponuję poobser-
wować dziecko i podać jakiś 
lek przeciwbólowy np. pa-
racetamol. Natomiast każ-
dy ból głowy, który jest do-
datkowo z wymiotami i koń-
czy się płaczem dziecka, na-
leży natychmiast zgłosić do 
lekarza.

Jeżeli nasza pociecha ma 
jelitówkę, czy są domo-
we sposoby, ażeby obja-
wy szybko ustąpiły?

Nazywamy to wiruso-
wym zapaleniem jelit. Są 
to sprawy, których w za-
sadzie nie leczy się, ponie-
waż nie ma leków na wiru-
sa. Możemy pomóc dziecku 
poprzez prawidłowe nawod-
nienie. Na początku wyma-
ga to tylko obserwacji i, jak 
już wcześniej wspomniałam, 
odpowiedniego nawodnie-
nia dziecka. Należy poda-
wać dużo płynów, nie soki, 
tylko niegazowaną wodę mi-
neralną. W aptekach są już 
dostępne gotowe składy do-
ustnych płynów nawadnia-
jących o nazwach: Orsalit 
i Gastrolit. Można również 
na własną rękę podać dziec-
ku probiotyk, taki jak: Tri-
lac, Dicoflor, Lakcid. W do-
mowych warunkach można 
również zastosować Smectę 
lub węgiel. Natomiast, jeżeli 
pomimo podania probiotyku 
i nawodnienia, dziecko nadal 
wysoko gorączkuje, zwra-
ca i ma luźne stolce, a przez 
to jest osłabione, to należy 
zgłosić się do lekarza. Przy 
takich objawach leczenie wi-
rusówki niestety często koń-
czy się na oddziale dziecię-
cym.

Czy gorączka u dziecka 
jest powodem do wezwa-
nia lekarza?

To też zależy w dużej mierze 
od wieku dziecka. U maleń-
kiego dziecka, a szczegól-
nie u takiego do roku czasu, 
każda gorączka jest powo-
dem zgłoszenia się do leka-
rza. Natomiast jeżeli chodzi 
o dziecko starsze, to za-
zwyczaj przyczyną gorącz-
ki jest początek przeziębie-

nia i wtedy spokojnie może-
my przeczekać dwie lub trzy 
doby, dokładnie obserwo-
wać dziecko, zwrócić uwa-
gę, czy nie pojawiają się ja-
kieś dodatkowe objawy. Je-
żeli objawy nie ustępują, to 
u dzieci w wieku przedszkol-
nym lub szkolnym należy 
zgłaszać się do lekarza po 
trzeciej dobie występowania 
temperatury. Jeszcze zale-
ży też od wysokości tempe-
ratury, jeżeli jest ona powy-
żej 39 około 40 stopni Cel-
sjusza, to należy zgłosić się 
do lekarza wcześniej. W in-
fekcjach wirusowych bardzo 
często występują gorącz-
ki bezprzyczynowe, których 
się nie leczy, należy dwa lub 
trzy dni przeczekać z dziec-
kiem w domu. Zazwyczaj po 
zgłoszeniu się do lekarza, 
badamy czy nie ma objawów 
zagrażających życiu, jeżeli 
nic się nie dzieje, to dziecko 
pozostaje w domu na lecze-
niu objawowym, poza angi-
ną, która jest wskazaniem 
do podania antybiotyku. 

Sezon jesienno – zimo-
wy, jest okresem prze-
ziębień i wielu chorób, 
czy zaleca Pani szczepie-
nia ochronne? Jak nie do-
puścić do przeziębienia? 
Jaką profilaktykę prze-
ziębień poleca Pani ro-
dzicom? 

Sezon jesienno – zimowy 
jest najbardziej charakte-
rystyczny dla przeziębień. 
Profilaktyka przeziębień do-
tyczy także innych cho-
rób. W tym okresie przede 
wszystkim należy pamiętać 
o prawidłowym odżywianiu, 
o podawaniu dodatkowych 
witamin, czy tranu. Nale-
ży również pilnować, co jest 
bardzo ważne, żeby dziecko 
spało odpowiednią ilość go-
dzin, to również wzmacnia 
jego odporność. Należy wie-
trzyć pomieszczenia, szcze-
gólnie przed snem. Jeżeli są 
pierwsze objawy przeziębie-
nia, to dziecko należy izolo-
wać od dużych skupisk lu-
dzi, między innymi nie cho-
dzić z nim po zatłoczonych 
marketach. W profilaktyce 
przeziębień polecam częste 
wychodzenie na dwór, nie 
należy patrzeć na pogodę, 
czy pada deszcz, czy jest 
mróz, codziennie półtorej do 
dwóch godzin spaceru w od-
powiedniej odzieży, wpłynie 
korzystniej niż przegrzewa-
nie dziecka w domu. Waż-
na jest też higiena osobista 
dziecka, to jest częste my-
cie rąk, codzienna kąpiel 
i codzienna zmiana bielizny 
osobistej. Bardzo ważne jest 
też, na co szczególnie uczu-
lam rodziców, ażeby dziecko 
nie przebywało w dymie pa-
pierosowym, to bardzo osła-
bia jego odporność.

Jako lekarz, jestem zwolen-
nikiem szczepień, nie tylko 
tych na grypę. Polecam te 
wszystkie dodatkowe szcze-
pienia, które uchronią na-
sze pociechy przed choro-
bami zakaźnymi typu me-
ningokoki, pneumokoki, czy 
ospa wietrzna. Szczepienia 
dodatkowe polecam szcze-
gólnie dla tych dzieci, które 
będą uczęszczały do żłob-

ka i do przedszkola oraz dla 
tych, które często chorują.

Odżywianie w okresie je-
sienno – zimowym, czy 
dieta w tym okresie po-
winna być jakaś specjal-
na?

Należy zwrócić uwagę na za-
bezpieczenie dziecku odpo-
wiedniej ilości białka, któ-
re jest najbardziej potrzeb-
ne do jego rozwoju, pamię-
tać o pojeniu dzieci, poda-
wać warzywa w postaci zup, 
sałatek i kiszonek, owoce, 
czyli zabezpieczyć w wita-
minę C, dlatego w tym okre-
sie polecam cytrusy. Sok 
z cytryny można wcisnąć 
do herbatki, soku i każde-
go innego napoju. Jak rów-
nież ważne jest, aby warzy-
wa i owoce podawać na su-
rowo, bo w nich znajdują się 
naturalne witaminy, mikro-
elementy i substancje bio-
logicznie czynne niezbęd-
ne dla zachowania zdrowia, 
zwane bioflawonoidami. Du-
że znaczenie ma także spo-
żywanie jogurtów i kefirów, 
gdyż w nich zawarte są na-
turalne probiotyki. W zdro-
wej diecie polecam ogra-
niczenie cukrów. Ponadto 
dzieci należy zawsze zdro-
wo odżywiać, bo przy wła-
ściwym odżywianiu, na pew-
no będzie prawidłowe odda-
wanie stolca. Trzeba zwró-
cić szczególnie uwagę na co-
dzienne wypróżnienia. Duża 
ilość moich małych pacjen-
tów cierpi na zaparcia, nie-
stety jest to związane z po-
dawaniem dzieciom dużej 
ilości słodyczy. Należy pil-
nować, aby nasza pociecha 
nie miała zaparć, żeby po-
zbywać się niepotrzebnych 
toksyn z jej organizmu. Po-
lecam soki niesłodzone, na-
tomiast zawsze po spożyciu 
napoju należy popić je wo-
dą, aby oczyścić zęby. Cho-
re uzębienie jest przyczyną 
wielu innych schorzeń.

Czego można życzyć na-
szym małym milusiń-
skim? 

Życzyłabym milusińskim du-
żo zdrowia, a przede wszyst-
kim, żeby rodziły się zdrowe 
oraz, żeby było jak najmniej 
problemów z genetyką. Ko-
biety w ciąży powinny pra-
widłowo się odżywiać, nie 
palić papierosów i nie uży-
wać innych używek, bo ma 
to wpływ na zdrowie na-
szych nienarodzonych jesz-
cze pociech. Niech wszyst-
kie dzieci będą kochane, bo 
niestety, na całym świcie, 
istnieją rodziny dysfunkcyj-
ne, dzieci z tych rodzin mają 
gorszy start, a to też odbija 
się na ich zdrowiu.

Życzę dzieciom kochających 
i mądrych rodziców, długie-
go i szczęśliwego dzieciń-
stwa, zawsze uśmiechnię-
tych buzi, wiary w Mikołaja 
i dużo zdrowia.

Dziękuję za udzielenie 
cennych rad, niezbęd-
nych dla rodziców na-
szych milusińskich.

Wywiad z Panią Mirosławą Garbowską - lekarzem pediatrą 

Sezon na grypę

Nazwa i adres apteki Godziny pracy Dyżury do godz 22

Apteka „Centrum”,
ul. Waryńskiego 29, Bogatynia 
tel. 75 77 39 621

poniedziałek – piątek 
8.00 - 19.00 
sobota 9.00 - 14.00

27.12.2010 - 02.01.2011

Apteka „Centrum Plus”
ul. Pocztowa 11 D, Bogatynia 
tel. 75 77 32 165

poniedziałek – piątek 
8.00 – 18.00 
sobota 8.00 – 13.00 

03-09.01.2011

Apteka „Serbinów 1”,
ul. Kossaka 51, Bogatynia 
tel. 75 77 33 313

poniedziałek – piątek 
8.00 - 19.00 
sobota 8.00 - 14.00

20-26.12.2010

07-13.02.2011

Apteka „Impuls”,
ul. Daszyńskiego 23, Bogatynia 
tel. 75 77 30 599

poniedziałek - piątek  
8.00 - 20.00 
sobota 9.00 - 13.00 

10-16.01.2011

Apteka pełni dyżur  
w Wigilię oraz  
I i II dzień świąt.

Apteka „Miejska”,
ul. Armii Czerwonej 2, Bogatynia 
tel. 75 77 32 416

poniedziałek-piątek  
8.30-20.00 
sobota 8.30-15.00

17-30.01.2011

Apteka „Rodzinna”,
ul. Fabryczna 2, Bogatynia  
tel. 75 77 30 043

poniedziałek – piątek  
8.00 - 20.00 
sobota 9.00 - 18.00 
niedziela 10.00 
- 18.00

31.01-06.02.2011
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O bożonarodzeniowych 
tradycjach opowiada ks. 
kanonik Kazimierz Pra-
cownik, Proboszcz Para-
fii pod wezwaniem Świę-
tych Apostołów Piotra 
i Pawła.

Święta Bożego Narodze-
nia to najpiękniejsze święta 
w roku. Są to święta rodzin-
ne, które gromadzą najbliż-
szych, rodziców, dziadków, 
dzieci przy wspólnym stole. 
Są śpiewane kolędy, ludzie 
okazują sobie życzliwość, 
serce, dzielą się opłatkiem. 
Towarzyszy im pięknie przy-
brany stół, nakryty białym 
obrusem, na którym jest 
sianko i położone opłatki. 
Ten biały opłatek na białym 
talerzu jest znakiem, że Pan 
Jezus na sianku się narodził. 
Zostawiamy jedno miejsce 
dla kogoś, kto nie ma gdzie 
spędzić świąt, jest samot-
ny i gdy zapuka do naszych 
drzwi, to go wpuszczamy, by 
razem z nami przeżywał ten 
piękny wieczór wigilijny.

Istnieją również inne trady-
cje, na przykład ojciec Góra, 
ten, który organizuje spo-
tkania z młodzieżą w Led-
nicy, mówił: „Zawsze mama 
nas przed Wigilią ostrzega-
ła, żebyśmy byli grzeczni, bo 
jeśli nie, to potem będziemy 
niegrzeczni przez cały rok”. 
Z kolei pewna młoda dziew-
czyna dała cudowne świa-
dectwo mówiąc: „Nasz ta-
to był alkoholikiem, pił dzień 
w dzień, ale jak zbliżała się 
wigilia, to kąpał się, ubierał 
w nowy garnitur i krawat, 
a wcześniej kupował dla nas 
cukierki. Wtedy marzyłam, 
żeby wigilia była codziennie 
w naszym domu”. 

Jest to cudowny wieczór. Lu-
dzie ubierają choinkę, któ-
ra jest symbolem naszego 
zbawienia. Choinka przypo-
mina drzewo rajskie, przez 
które zgrzeszyli nasi pierwsi 
rodzice i przypomina drze-
wo krzyża, drzewo zbawie-
nia. Ubieramy ją w piękne 
ozdoby, by wyra-
żała naszą ra-
dość, ra-
dość zba-
w i e n i a , 
że Chry-

stus odkupił nas z grze-
chów. Najpierw Ewa zgrze-
szyła, a potem Maryja dała 
Syna Bożego, który odku-
pił nas z grzechów. Stąd ta 
choinka tak nas koi i tacy je-
steśmy przy niej szczęśliwi. 
A potem, kiedy już podzie-
limy się opłatkiem i złożymy 
sobie życzenia, według na-
uki Kościoła, trzeba, byśmy 
zaśpiewali kolędy. W czasie 
wigilii nie włączamy radia, 
ani telewizora, bo nie telewi-
zja jest dla nas ważna, ale 
Jezus, Syn Boży, który się 
dla nas rodzi. Kiedy już zje-
my kolację, bierzemy śpiew-
niki i śpiewamy kolędy tak, 
jak jest w polskiej tradycji. 

Kto może, idzie na pasterkę. 
Jest to wielka, polska trady-
cja. Wtedy kościoły są wy-
pełnione po brzegi. Ludzie 
z miast i wiosek ciągną do 
kościołów, bo ta noc niko-
go nie nastraja do snu, ale 
wszystkich wzywa, budzi 
i stawia na nogi. Wtedy sły-
chać ten wspaniały, gromki 
śpiew – Bóg się rodzi, moc 
truchleje. 

Niektórzy mają w swoich 
domach, przy choince po-
stawione szopki betlejem-
skie. Tak jak w kościele każ-
dy proboszcz z parafianami 
robi stajenkę betlejemską, 
by ludzie bardziej przeżyli tę 
cudowną noc Bożego Naro-
dzenia, tak samo jest i w ro-
dzinach. Skąd się wzięła ta 
szopka? Otóż święty Fran-
ciszek w roku 1226 pierw-
szy zainicjował szopkę be-
tlejemską w swoim klasz-
torze. Przyprowadzano by-
dło, woły, osiołki i inne zwie-
rzęta. Przynoszono dziecko, 
kładziono w żłóbku na sia-
nie, żeby przypominało Bo-
że Narodzenie. I ludzie biegli 
do klasztoru, żeby zobaczyć 
tę szopkę. 

Święta poprzedzone są Ad-
wentem - czasem oczeki-
wania na powtórne przyj-
ście Jezusa. Słowo adventus 
znaczy „przyjście”. Wszy-
scy oczekujemy na przyjście 
Pana, naszego Zbawiciela, 
tak, jak kobieta brzemien-

na oczekuje na przyj-
ście dziecka, które no-
si pod swoim sercem, 
albo jak człowiek star-
szy czeka na upragnio-
ną rentę, czy emerytu-
rę, dziecko czeka na fe-
rie zimowe lub wakacje. 

Tak my wszyscy cze-
kamy na Zbawi-

ciela. Słowo 
a d w e n t 

ma po-

dwójne znaczenie. Pierw-
sze to takie, że czekamy na 
przyjście Zbawiciela, a dru-
gie, że czekamy na przyjście 
Chrystusa na końcu świata, 
kiedy będzie sądził żywych 
i umarłych. 

W adwencie kościoły są wy-
strojone w sposób specy-
ficzny. Przed ołtarzem jest 
postawiony wieniec świer-
kowy i ustawione są czte-
ry czerwone świece. Każ-
da świeca symbolizuje jed-
ną niedzielę i każdej niedzie-
li zapala się kolejną świecę. 
Natomiast przed ołtarzem 
jest świeca biała przewiąza-
na niebieską kokardką. Na-
zywa się ona roratka i przy-
pomina ona Maryję, która 
ma porodzić Syna Bożego. 

Oczywiście w naszej para-
fii są jeszcze inne tradycje. 
W kościele robimy dekora-
cje. Są specjalne schodki, 
po których Pan Jezus scho-
dzi z nieba na ziemię, a kie-
dy opuści już ostatni scho-
dek, symbolizować to bę-
dzie Boże Narodzenie. Mamy 
codziennie roraty o godz. 
18:00. Dzieci przygotowują 
serduszka – postanowienia, 
na których piszą co dobre-
go zrobiły i te serduszka są 
losowane. Dziecko wybiera 
wtedy z koszyka czekoladę 
lub batonik. Losowane też 
są dwie figurki Pana Jezusa 
i Matki Bożej Niepokalanej, 
które wędrują po całej para-
fii. Dla dzieci, dla ich rodzin 
i rodziców jest to ogromne 
przeżycie. W czasie adwen-
tu śpiewane są pieśni ad-
wentowe i głoszone reko-
lekcje święte. Nasze reko-
lekcje rozpoczęły się w nie-
dzielę 12 grudnia i trwają do 
15 grudnia. Są one organi-
zowane w czasie adwentu, 
ponieważ pomagają pięk-
niej przeżyć święta, które 
by się nie udały bez rekolek-
cji. Jest to takie naładowa-
nie i wzmocnienie duchowe. 

Życzę wszystkim, żeby prze-
żyli te święta Bożego Na-
rodzenia jak najpiękniej, 
a  na zakończenie chciałbym 
przytoczyć krótki wierszyk:

Wigilia to marzenie dzieci 

Choinka, bombki, srebrne 
włosy

I gwiazda, która zawsze 
świeci 

Każdego roku, tej samej no-
cy

Wigilia to oczekiwanie, że 
nieznajomy ktoś nadejdzie

I pod naszymi drzwiami sta-
nie 

Gdy nad gwiazdami gwiazda 
wzejdzie

Wigilia, wspólna to biesiada 

Przy naszym rozśpiewanym 
stole

Za oknem wicher powiada, 
że w małej szopce

Bóg się rodzi.

Świąteczne zwyczaje

„Bóg się rodzi, moc truchleje...”

Informator parafialny
Parafia Msze święte

Parafia Rzymskokatolicka 
NP NMP w Bogatyni 
tel. 75 7732121

niedziela: 
9:00,10:30,12:00,18:00 
w tygodniu: 18:00 
w sobotę: 9:00 i 16:00 
w kaplicy szpitalnej

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Apostołów Piotra  
i Pawła w Bogatyni  
tel. 75 7732830

niedziela: 
7:00,9:00,10:30,12:00,18:00 
pn, wt, cz, pt: 18:00, 
śr: 7:00, 18:00

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Maksymiliana Marii 
Kolbe w Bogatyni 
tel. kom. 601723450

niedziela - osiedle: 
7:30,10:30,12:00,17:00 
Kaplica w Markocicach:9:00 
w tygodniu:  
Osiedle:17:00 
Kaplica w Markocicach: 9:00

Parafia Rzymskokatolicka  
Św. Marii Magdaleny 
w Trzcińcu 
tel. 75 7784219

niedziela: 
Trzciniec 8:00,11:00,17:00 
Zatonie Wieś: 9:30

Parafia Rzymskokatolicka 
Najświętszego Serca Je-
zusa w Porajowie 
tel. 75 7738216

niedziela: 
Porajów:8:00,12:30 
Sieniawka:9:30 
Kopaczów:11:00 
w tygodniu - Pora-
jów: 7:30,18:00

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Jana Chrzciciela  
w Krzewinie 
tel. 75 7718990

niedziela: 
Krzewina:8:00,10:00 
Niedów:12:00 
w tygodniu  
w Krzewinie:17:00

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Bartłomieja 
w Działoszynie 
tel. 75 7718270

niedziela: 9:00, 10:30 
Wyszków (nd): 12:00 
w tygodniu: 17:00

Parafia Rzymskokatolicka 
Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny 
w Opolnie Zdroju 
tel. 75 7738319

niedziela: 
Opolno Zdrój:9:00,12:00 
Jasna Góra:10:30

Spotkania Chóru Parafialnego odbywają się we wtorki
o godzinie 17.00, w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Kościuszki 33.

Kontakt: Wojciech Adamczewski, tel. 604 218 276
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Przed Powiatem Zgorze-
leckim stoi bardzo po-
ważne zadanie związa-
ne z odbudową dróg i te-
renów zniszczonych pod-
czas sierpniowej po-
wodzi. Panie Starosto, 
proszę powiedzieć ja-
kie są plany na najbliż-
szą przyszłość? Które 
drogi będą remontowane 
w pierwszej kolejności? 
Kiedy można spodziewać 
się wejścia na plac bu-
dowy i jak długo potrwa 
proces inwestycyjny?

W kwestii modernizacji po-
wiatowych dróg zniszczo-
nych przez powódź na tere-
nie Gminy Bogatynia, prio-
rytetem jest remont dro-
gi w Krzewinie, w której na 
odcinku ok. 100 m powsta-
ła wyrwa. W trakcie realiza-
cji jest dokumentacja na to 
zadanie. Termin rozpoczęcia 
prac zależy m.in. od przebie-
gu przetargu. 

W 5-cio osobowym zarzą-
dzie obecnej kadencji za-
siadają radni reprezentu-
jący wszystkie okręgi Po-
wiatu Zgorzeleckiego. Po 
jednej osobie ze Zgorzel-
ca, Węglińca i Jerzmanek 
oraz 2 osoby z Bogatyni. 
Czy to ukłon w stronę na-
szej gminy czy tylko czy-
sty przypadek?

Dwuosobowa reprezenta-
cja Bogatyni w Zarządzie Po-
wiatu Zgorzeleckiego jest 
jak najbardziej uzasadnio-
na, zwłaszcza w kontekście 
powodzi, która nawiedziła 
miasto i gminę. Należy jed-
nak pamiętać, że niezależnie 
od tego, skąd pochodzi da-
ny członek zarządu, jego za-
daniem jest praca na rzecz 

całego powiatu i wszystkich 
mieszkańców, a przypomnę, 
że mamy ich blisko 100 ty-
sięcy. 

Czy kierowanie powia-
tem znacząco różni się od 
przewodniczenia radzie 
miasta? 

Różnice są zasadnicze. 
Przede wszystkim, rada, nie-
zależnie od tego czy mia-
sta czy powiatu, jest orga-
nem uchwałodawczym. Sta-
rosta, a zarazem przewodni-
czący Zarządu Powiatu to or-
gan wykonawczy, na którym 
spoczywa ogrom obowiąz-
ków. Pomocne jest, że mo-
im zastępcą został poprzed-
ni starosta i członek zarzą-
du powiatu Mariusz Tureniec 
– taka kontynuacja znacząco 
usprawnia pracę.

Kolejne różnice dotyczą po-
szczególnych szczebli samo-
rządu – powiat ma zadania 
własne inne niż miasta i gminy. 

Panie Starosto, na jed-
nym ze zgorzeleckich por-
tali możemy przeczytać, 
że posiada Pan „umiejęt-
ność wypracowania kom-
promisu, tak niezbędne-
go dla sprawnego funk-
cjonowania samorzą-
du”. Te słowa zdaje się 
potwierdzać wielu Pań-
skich kolegów samorzą-
dowców. Proszę powie-
dzieć, jaka w takim razie 
jest recepta na sprawie-
dliwe „podzielenie tortu” 
jakim jest budżet powia-
tu zgorzeleckiego. Jakie 
są priorytety?

Budżet powiatu z tortem nie-
wiele ma wspólnego. Że-
by zrozumieć specyfikę go-
spodarki finansowej powiatu 

zgorzeleckiego, trzeba mieć 
świadomość, że skromne bu-
dżety, a co za tym idzie, licze-
nie każdej złotówki to dome-
na większości polskich po-
wiatów. Jeśli dodamy do tego 
nową ustawę o finansach pu-
blicznych, która nie zezwa-
la na zaciąganie kredytów 
na wydatki bieżące, oszczę-
dzanie staje się bezwzględną 
koniecznością. W tej sytuacji 
jest oczywiste, że priorytety 
to zadania własne, głównie 
rozpoczęte, których realiza-
cję nakłada na nas ustawa 
o samorządzie powiatowym. 
Część z nich (modernizacja 
dróg, budowa przyszkolnych 
boisk) to zadania współfi-
nansowane z funduszy ze-
wnętrznych (unijnych i rzą-
dowych) oraz z budżetów sa-
morządów miejskich i gmin-
nych. 

Pański program to zagad-
nienia dotyczące „edu-
kacji publicznej, a tak-
że bezpieczeństwa, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem ochrony przeciwpo-
wodziowej”. Jakich inwe-
stycji możemy spodzie-
wać się w tym zakresie? 
Czy zostały już określo-

Kupon

Pytanie do burmistrza

Zapraszamy do zadawania za naszym pośrednictwem 
pytań Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejo-
wi Grzmielewiczowi. Burmistrz będzie na nie odpowiadał 
na łamach kolejnych numerów naszego biuletynu. Py-
tania można przesyłać mailem na adres: redakcja@bo-
gatynia.pl lub za pośrednictwem wypełnionego kuponu, 
który należy wrzucić do oznaczonej skrzynki w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni 
przy ul. Daszyńskiego 1.

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

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

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

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

Zapytaj prawnika

Jeśli masz jakiś problem prawny, przepisy cię prze-
rastają, wypełnij kupon i wrzuć go do oznaczonej 
skrzynki w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Bo-
gatyni przy ul. Daszyńskiego 1. Odpowiedzi eksper-
tów będziemy publikować w kolejnych numerach na-
szego pisma. 

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

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

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

Ogłoszenia drobne

Oferujemy naszym Czytelnikom nieodpłatne zamiesz-
czanie na łamach „Bogatyni” ogłoszeń drobnych typu 
„sprzedam”, „kupię”, „zamienię” czy „wynajmę”. Ogło-
szenia (tylko na wypełnionych, wydrukowanych poni-
żej kuponach) proszę wrzucać do oznaczonej skrzynki 
w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Bogatyni przy ul. 
Daszyńskiego 1.

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

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

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

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

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

Wywiad dla Biuletynu Miasta i Gminy „Bogatynia”

Rozmowa ze Starostą Zgorzelec-
kim Arturem Bielińskim

ne pierwsze zadania? Czy 
Bogatynia również jest 
ujęta w tych zadaniach?

Inwestycje w zakresie 
ochrony przeciwpowodzio-
wej, takie jak np. budowa 
wałów czy regulacja rzek 
nie leżą w kompetencjach 
powiatów. Ochrona prze-
ciwpowodziowa to jednak 
nie tylko inwestycje. Po-
wiat konsekwentnie do-
konuje zakupów sprzętu 
- także dla straży pożar-
nej, zarówno państwowej 
jak i ochotniczej (w tym 
z terenu Gminy Bogaty-
nia). Ponadto, zakupiliśmy 
w tym roku 80 tys. wor-
ków, 32 komplety prze-
nośnych zapór przeciw-
powodziowych i 2 konte-
nery przeciwpowodziowe. 
W przyszłorocznym bu-

dżecie zostały uwzględnio-
ne takie zakupy inwesty-
cyjne jak napełniacz wor-
ków, namiot pneumatycz-
ny z elektryczną pompką 
powietrza i nagrzewnicą, 
kolejne 30 kompletów za-
pór i rękawów. Rozważa-
my także różne rozwiąza-
nia w ramach starostwa, 
aby wzmocnić Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. Trwają również 
rozmowy na temat udzia-
łu powiatu zgorzeleckiego 
w polsko-niemieckim pro-
jekcie mającym na celu 
prognozowanie zjawisk klę-
skowych poprzez sieć sta-
cji meteorologicznych mo-
nitorujących nagły przybór 
wody w rzekach.

Dziękuję za rozmowę.

Od pierwszych dni po 
sierpniowej powodzi Miej-
ski Zakład Gospodarki Ko-
munalnej prowadzi inten-
sywne prace remontowe, 
a także aktywnie włącza 
się w działania związane 
z bezpośrednim niesie-
niem pomocy dla poszko-
dowanych.

W chwili obecnej działania 
zakładu budżetowego sku-
piają się na pracach zwią-
zanych z usuwanie skutków 
sierpniowej powodzi. Oprócz 
realizacji przyjętego planu 
remontowego MZGK kom-
pleksowo realizuje zada-
nia związane z niesieniem 
pomocy dla poszkodowa-
nych przez powódź. W dal-
szym ciągu remontowane 
są piece kaflowe, wymie-
niane są również okna, od-
twarzane są instalacje wod-
no-kanalizacyjne, monto-

wane są również piece cen-
tralnego ogrzewania. Miejski 
Zakład prowadzi szereg za-
dań, dzięki którym znaczą-
co poprawia się stan obiek-
tów komunalnych, a przede 
wszystkim standard za-
mieszkania.

Część pracowników zakła-
du budżetowego zaangażo-

wana jest w prace pomocni-
cze przy rozładunku i trans-
porcie darów dla powodzian. 
Pracownicy są odpowiedzial-
ni między innymi za trans-
port i dostarczanie sprzę-
tu AGD oraz materiałów bu-
dowlanych, które darczyńcy 
sukcesywnie przekazują do 
magazynów powodziowych.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Praca na rzecz powodzian
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Jedno z wyremontowanych mieszkań przy ul. Robotniczej 7.

Starosta Zgorzelecki Artur Bie-
liński.
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Kino Kadr

Składniki: 15 dag pszenicy, 5 dag migdałów, 5 dag orze-
chów, 5 dag fig, 5 dag moreli, 5 dag rodzynków, 20 dag 
cukru, 30 dag maku, 40 dag miodu.

Jeśli znacie Państwo ciekawy przepis, którym chcieliby-
ście się podzielić, napiszcie do nas: bok@bok.art.pl

Bogatynia od kuchni

Data: 14-16 stycznia 2011 r.
godz. 17.00
produkcja: Francja
gatunek: Animacja
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

Data: 7-13 stycznia 2011 r.
godz. 17.00 i 19.30
produkcja: W. Brytania, USA
gatunek: Familijny, Fantasy, 
Przygodowy
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

Data: 14-16 stycznia 2011 r.
godz. 19.30
produkcja: USA
gatunek: Akcja
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

Pani Teresa Faderewicz z Bo-
gatyni proponuje pyszną po-
trawę wigilijną, jaką niewąt-
pliwie jest Kutia. Przysmak 
ten wywodzi się z kuchni 
kresowej i dołączając do po-
zostałych przysmaków wigi-
lijnych dostarczy niespoty-
kanego smaku i wyjątkowej 
magii Świąt.

Przygotowanie: Pszenicę 
opłukać i namaczać przez 8 
godzin. Ugotować do mięk-
kości, zmieniając kilkakrotnie 
wodę. Odsączyć na sicie. Mak 
sparzyć i 3 razy przekręcić 
przez maszynkę. Miód z cu-
krem podgrzać w niewielkim 
garnuszku, a kiedy się roz-
puści, wymieszać z makiem 
i bakaliami. Pszenicę dodać 
do maku tuż przed podaniem 
na stół. Smacznego i Weso-
łych Świąt!

Kutia.
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„Artur i Minimki 3. 
Dwa Światy”
Maltazarowi udaje się uwię-
zić Artura w krainie Minim-
ków, a sam przedostaje się 
do świata ludzi. Zły charak-
ter dzięki operacji plastycz-
nej może podszyć się pod po-
stać prawdziwego człowieka 
i próbuje odnaleźć drogę do 
domu dziadków. Artur, Sele-
nia i Betamesz nie dają jed-
nak za wygraną i za wszel-
ką cenę starają się powrócić 
do rzeczywistych rozmiarów, 
aby powstrzymać Maltazara. 
Jedynym sposobem na zmia-
nę wzrostu jest zawierający 
magiczne moce miód Królo-
wej Pszczół. 

„Harry Potter  
i Insygnia Śmierci”
Harry, Ron i Hermiona wy-
ruszają w niebezpieczną 
misję. Ich zadaniem jest 
znalezienie i zniszczenie 
horkruksów, dzięki którym 
Voldemort sieje zniszcze-
nie i jest nieśmiertelny. Tro-
je osamotnionych przyja-
ciół, niemogących liczyć na 
porady swoich profesorów 
i opiekę Dumbledore’a, mu-
si teraz bardziej, niż kiedy-
kolwiek wcześniej polegać 
na sobie nawzajem. W po-
bliżu czają się jednak Ciem-
ne Siły, które grożą rozdzie-
leniem przyjaciół. 

„Maczeta”
Tytułowy mściciel i mistrz 
w posługiwaniu się bronią 
sieczną, to pochodzący 
z Meksyku agent federal-
ny, ukrywający się w Sta-
nach Zjednoczonych. Sko-
rumpowany senator, któ-
ry wykorzystuje go do 
własnych celów, popeł-
nia życiowy błąd – oszu-
kany i rozjuszony Maczeta 
wkracza do akcji z zabój-
czym rozmachem. Bo kie-
dy wnerwisz faceta, któ-
ry nie ma nic do stracenia, 
musisz liczyć się z ostrymi 
konsekwencjami.


