
BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA
BIAŁOPOLE • BRATKÓW • DZIAŁOSZYN • JASNA GÓRA • KRZEWINA • KOPACZÓW • LUTOGNIEWICE  

OPOLNO ZDRÓJ • PORAJÓW • POSADA • SIENIAWKA • WYSZKÓW-WOLANÓW 

Bogatynia
www.bogatynia.pl

Nr 9 (30) październik 2011

BEZPŁATNY

W numerze
Ukończony 
remont świetlicy

Nowo wyremontowana świe-
tlica stała się prawdziwą wizy-
tówką wsi Kopaczów.

str. 3

Odbudowa 
Miedzianki

Prace budowlane rozpoczną 
się dopiero w  2013 roku i  po-
trwają aż do 2015.

str. 4

I Międzynarodowe 
Forum Motocyklowe

Spotkanie było poświęcone inte-
gracji i  wymianie doświadczeń 
środowiska motocyklowego.

str. 7

Święto myśliwych

Około 40 kół łowieckich uczet-
niczyło w Okręgowych Obcho-
dach Dnia Św. Huberta w Boga-
tyni.

str. 15

Śpiewający 
Seniorzy
VI Międzynarodowy Festiwal  
Piosenkarzy Dojrzałych
więcej na str. 8

ponad 500 stron,  
prawie 1200 artykułów. 

Jesteśmy z Państwem blisko 3 lata
Życzymy przyjemnej lektury - Redakcja

To już 30 numer!
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Dyżury 
radnych
VI kadencji Rady Gminy 
i Miasta Bogatynia

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.

Poniedziałek
15.00 – 16.00 
Jerzy Wiśniewski 
Krzysztof Gnacy

16.00 – 16.30 
Tomasz Korniak

16.30 – 17.00 
Wincenty Szyrwiel

Wtorek
13.00 – 14.00 
Dorota Bojakowska 
Filip Barbachowski

14.00 – 15.00 
Krzysztof Peremicki

15.00 – 16.00 
Patryk Stefaniak 
Katarzyna Piestrzyńska – Fudali 
Andrzej Lipko

Środa
14.00 – 15.00 
Tomasz Froński 
Piotr Ernest

14.30 - 15.30 
Zbigniew Szatkowski

15.00 – 15.30 
Marek Sobieski 
Andrzej Lipko 
Filip Barbachowski 
Krystyna Dudziak-Piwowarska

Czwartek
14.00 – 15.00 
Henryk Komarnicki

15.00 – 16.00 
Wojciech Dżoga

Jolanta Krauze 
Jerzy Wojciechowski

Piątek
12.00 – 13.00 
Marek Marczak

13.00 – 14.00 
Artur Oliasz

W Urzędzie Miasta i Gminy 
w Bogatyni, 

w sprawie skarg 
i wniosków 
mieszkańców, przyjmują:

Burmistrz Miasta i Gminy An-
drzej Grzmielewicz

Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regio-
nalnej Jerzy Stachyra w każdy ponie-
działek w godz. 14.00 – 17.00 w budynku 
przy ul. Daszyńskiego 1 
(I piętro, pokój nr 15)

Zastępca Burmistrza ds. Inwesty-
cji Dominik Matelski w każdy po-
niedziałek w godz. 14.00 – 17.00 
w budynku przy ul. I-go Maja

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi In-
teresanta, ul. Daszyńskiego 1, par-
ter (pok. nr 5), tel. 75 77 25 100.

Red.: Jakimi sprawami obec-
nie zajmuje się Komisja ds. 
Oświaty, Kultury, Sportu i Re-
kreacji?

Filip Barbachowski: Kluczo-
wym problemem będącym 
przedmiotem prac komisji jest 
kwestia wynagrodzeń osób 
pracujących w szkołach na sta-
nowiskach administracyjnych 
i  obsługi. Niezadowolenie te-
go sektora stanowi istotny pro-
blem, z  którym lokalny samo-
rząd musi się uporać. Z  wiel-
ką troską podchodzę do spraw 
oświaty i  uważam, że wszyst-
kim pracownikom należy za-
pewnić sprawiedliwe wynagro-
dzenie. W  budżecie gminy na 
przyszły rok należy zabezpie-
czyć pieniądze na ten cel.

Inne kwestie, jakimi zajmu-
je się komisja dotyczą spraw 
związanych z działalnością sto-
warzyszeń w  zakresie sportu 

oraz ustaleniem budżetu dla 
jednostek oświatowych. W  tej 
dziedzinie czekają nas wnio-
ski organizacji pozarządowych 
o dofinansowanie zadań zwią-
zanych z  oświatą, szeroko ro-
zumianą kulturą i sportem.

Red.: Jakie są Pana priorytety 
w działalności samorządowej?

F.B.: Zdaję sobie sprawę, jak 
bardzo uciążliwe dla miesz-
kańców Bogatyni są warunki 
panujące na naszych drogach. 
Jednocześnie wierzę, że trwa-
jące prace przyniosą oczeki-
wane efekty. Czeka nas zabez-
pieczenie środków w  budżecie 
gminy na dalszą część odbudo-
wy Bogatyni. Należy to zrobić 
ze szczególną rozwagą tak, aby 
nasze miasto w pełni wykorzy-
stało przysługujące promesy.

Red.: Jest Pan aktywnym rad-
nym i  znanym sportowcem. 
Czy ma Pan receptę, aby za-

szczepić wśród młodzieży 
chęć do uprawiania sportu?

F.B.: Razem ze Stowarzysze-
niem Sportowym „Gladiator” 
staramy się organizować jak 
najwięcej imprez sportowych. 
Przygotowujemy zawody w wy-
ciskaniu, trójbóju siłowym oraz 
podciąganiu na drążku. Anga-
żujemy się również w organiza-
cję ogólnodostępnych festynów 
sportowych dla dzieci i  doro-
słych mieszkańców Bogaty-
ni. W tym wszystkim staramy 
się zaszczepić wśród młodzie-
ży chęć do uprawiania sportu 
i zdrowego trybu życia. Do dys-
pozycji mamy również sprzęt 
siłowy, wykonany ze styropia-
nu, który służy dzieciom w za-
bawie. To właśnie mój starszy 
brat zaszczepił we mnie pasję 
do uprawiania sportów siło-
wych. Minęło już 9 lat od kiedy 
rozpocząłem treningi i  śmiało 
mogę powiedzieć, że sport stał 

się moją główną pasją.

Red.: Jakie jeszcze priorytety 
dostrzega Pan w  działalności 
samorządowej?

F.B.: Jestem otwarty na opi-
nię mieszkańców. Żadna spra-
wa nie pozostaje bez zaintere-
sowania z mojej strony. Każdą 
traktuję poważnie i  doładam 
wszelkich starań, by na bieżąco 
rozwiązywać problemy miesz-
kańców. Mimo młodego wie-
ku, chcę podkreślić, że lubię 
angażować się w sprawy lokal-
ne naszego miasta oraz jestem 
otwarty na problemy miesz-
kańców Miasta i Gminy Boga-
tynia.

Dziękuję za rozmowę.

Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że kasjerki w  sklepach nie 
wbijają cen produktów na kasę, tylko przesuwają towary nad spe-
cjalnymi czytnikami odczytującymi kody kreskowe. Czym wobec te-
go są kody QR? Czemu mają służyć? Jak to działa? Po co kody QR 
w naszym Biuletynie? Zapraszamy do zapoznania się z  informacją 
o kodach QR, które od tej pory systematycznie będziemy zamiesz-
czać w naszej „Bogatyni”.

Kod QR (ang. Quick Response 
– „szybka odpowiedź”) to na-
stępca kodów kreskowych. Ma 
zawsze postać kwadratu wy-
pełnionego ciemnymi i jasnymi 
punktami (tzw. moduły). Naj-
prościej rzecz ujmując został za-
projektowany po to, aby za jego 
pomocą przekazywać większą 
ilość informacji (np. adres, nu-
mer telefonu, link do strony in-
ternetowej). Pierwotnie przewi-
dywano zastosowanie kodu QR 
głównie w przemyśle i transpor-
cie. Do jego odczytywania słu-
żą specjalne czytniki i co ważne 
telefony komórkowe wyposażo-
ne w aparat fotograficzny. Cała 
filozofia użytkowania sprowa-
dza się do uruchomienia pro-
gramu w  telefonie, objęcia ko-
du w zasięgu soczewki aparatu, 
a  następnie program sam ska-
nuje i  odczytuje kod. Obecnie 
darmowe programy do odczytu 
kodów QR dostępne są na więk-
szość telefonów z aparatem (nie-
zależnie od posiadanego syste-
mu w telefonie – android, win-
dows mobile, symbian i  wiele 
innych).

Wspomniane programy są dar-
mowe i działają praktycznie na 
wszystkich telefonach komór-
kowych z  aparatami. Obecnie 
do najpopularniejszych nale-
żą, tzw. smartfony z systemem 
android lub równie popularny 
Iphone. W  obu przypadkach 
aplikacje do odczytu kodów 
QR dostępne są w  serwisie in-
ternetowym „android market” 
lub odpowiedniku „istore”.

Nasza Redakcja postanowiła 
również wyjść naprzeciw no-
wym możliwościom i  oczeki-
waniom naszych Czytelników. 
Tym sposobem od 30 wyda-
nia Biuletynu „Bogatynia” za-
mieszczać będziemy kody QR 
z  linkami do materiałów wi-
deo, które przygotowuje i  pu-
blikuje również nasza redak-
cja. W  ten sposób chcieliby-
śmy umożliwić naszym Czy-
telnikom obejrzenie – mamy 
nadzieję, ciekawych filmów 
do artykułów zamieszczonych 
w  Biuletynie. W  stopce redak-
cyjnej Biuletynu „Bogatynia” 
zakodowaliśmy link do Biule-
tynu w wersji cyfrowej (PDF).

Naszą nową propozycję kieru-
jemy do posiadaczy popular-
nych smartfonów, którzy będąc 
w  zasięgu domowej sieci wi-fi 
zechcą obejrzeć krótką relację 
powiedzmy z  „I  Forum Moto-
crossowego w  Bogatyni”. Dla-
czego w  zasięgu sieci Wi-Fi? 
Właśnie dlatego, że wtedy ma-
my znacznie większą prędkość 
łącza internetowego, co spra-
wia, że ładowanie pliku wideo 

nastąpi szybciej i bez dodatko-
wych kosztów.

Oglądanie materiałów wideo, 
czy też pobieranie plików mo-
że wiązać się z kosztami zgod-
nie z cennikiem operatora jeże-
li nie korzystamy z dostępu do 
sieci Wi-Fi.

Obecnie operatorzy sieci ko-
mórkowych oferują w  ramach 
abonamentu dostęp do inter-
netu z określoną ilością danych 
do wykorzystania. Przed sko-
rzystaniem z  tej usługi zaleca-
my sprawdzenie jakie są ewen-
tualne koszty korzystania z in-
ternetu.

Rozmowa z radnym Gminy i Miasta Bogatynia Filipem Barbachowskim

Angażuję się w sprawy 
naszego miasta

Od redakcji

Wideo w gazecie?

Prosty w użyciu program 
„QR Droid” na Androida.

Filip Barbachowski - Radny Gminy 
i Miasta Bogatynia.
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W dniu 7 października br. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia An-
drzej Grzmielewicz uroczyście przekazał do użytku świetlicę wiejską 
w Kopaczowie. Remont świetlicy trwał 4 miesiące i w całości sfinan-
sowany został z budżetu Gminy.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele św. Jó-
zefa w  Kopaczowie, po któ-
rej ks. Biskup Stefan Cichy po-
święcił nowy obiekt i odmówił 
wspólną modlitwę. Przecięcia 
wstęgi symbolizującej oficjal-
ne otwarcie nowo wyremonto-
wanego budynku dokonał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bogaty-
nia Andrzej Grzmielewicz, ks. 
Biskup Stefan Cichy, Przewod-
niczący Rady Gminy i  Mia-
sta Bogatynia Patryk Stefa-

niak, Sołtys Kopaczowa Miro-
sław Nowak oraz Radny Gmi-
ny i Miasta Bogatynia Krzysz-
tof Peremicki.

Po przeprowadzonym remoncie 
powstała sala komputerowa, si-
łownia, pomieszczenie kuchen-
ne oraz socjalne. Przy świetli-
cy znajduję się plac zabaw dla 
dzieci oraz miejsce wyznaczone 
do urządzenia grilla z zadaszo-
nymi drewnianymi altanami, 
miejscem na ognisko oraz ław-
kami do biesiadowania.

Świetlica wiejska w  Kopaczo-
wie w  znacznie większej skali 
niż dotychczas będzie pełniła 
rolę centrum kultury w tej nie-
wielkiej wsi. 

Nowo wyremontowana świe-
tlica stała się prawdziwą wizy-
tówką wsi Kopaczów oraz miej-
scem codziennych spotkań 
mieszkańców, jak również wie-
lu ciekawych inicjatyw.

Podsumowaniem uroczystości 
otwarcia świetlicy był wspól-
ny poczęstunek przygotowany 
przez panie z  Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kopaczowie.

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Kopaczowie

Ukończony remont 
kolejnej świetlicy
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Właśnie mija 14 miesięcy od tragicznej w skutkach powodzi. Ubie-
głoroczny kataklizm o  niespotykanych dotąd rozmiarach niszczył 
wszystko na swojej drodze. Straty materialne sięgnęły blisko 250 
mln złotych.

Bogatynia jako jeden z najbar-
dziej poszkodowanych samo-
rządów jeszcze w tym roku wy-
kona szereg napraw i remontów 
w  ramach środków pochodzą-
cych z budżetu państwa. Inwe-
stycje związane z odbudową to 
przede wszystkim budowa no-
wych mostów, dróg, chodni-
ków zniszczonych w trakcie ka-
taklizmu.

Odbudowa to również koniecz-
ność regulacji Miedzianki i na-
prawa na całej długości murów 
oporowych. Na dziś szacuje się, 
że koszty tej inwestycji sięgną 
blisko 190 mln zł. 

Jednostką odpowiedzialną za 
to zadanie jest samorząd woje-
wództwa dolnośląskiego, 
który w  porozumieniu z  Kra-
jowym Zarządem Gospodar-

ki Wodnej realizować będzie 
tę strategiczną i ważną dla bez-
pieczeństwa przeciwpowodzio-
wego inwestycję.

W  tym celu 6 września w  Bo-
gatyni spotkali się przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
Krajowego oraz Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wod-
nej. W  spotkaniu uczestni-
czyli również Dyrektor Dol-
nośląskiego Urzędu Melio-
racji i  Urządzeń Wodnych 
podległy Marszałkowi Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz 
Prezes Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej z Wrocławia.

Mimo, że od powodzi mi-
nął ponad rok, to w wypowie-
dziach mieszkańców Bogatyni 
dominuje poczucie zagrożenia 
i  lęku. Mieszkańcy są rozcza-

rowani decyzją o  przedłuże-
niu terminu odbudowy koryta 
Miedzianki i uważają, że obec-
nie rzeka stwarza większe za-
grożenie niż przed katakli-
zmem.

„Przesunięcie tego na 2015 rok 
jest skandaliczne i  nie do przyję-
cia. Przez cały czas mieszkańcy 
są zagrożeni” denerwuje się Pani 
Marianna, mieszkanka Bogatyni.
Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
gatynia Andrzej Grzmielewicz 
uważa, że środki które zosta-
ły przeznaczone na działalność 
konsultanta w  zakresie przy-
gotowania odpowiedniej licz-
by dokumentów, można wyko-
rzystać bezpośrednio na pra-
ce projektowe i cały proces do-
kumentacyjny wraz z pozwole-
niem na budowę. To skróciłoby 
okres realizacji zadania przy-
najmniej o 1,5 roku. To bardzo 
dużo z racji niebezpieczeństwa, 
jakie cały czas stwarza rze-
ka. Dowodem na to jest ulica 

Nadbrzeżna w  Bogatyni, gdzie 
w lipcu br., w ciągu jednej nocy 
w wyniku kolejnego wezbrania 
wód została zniweczona praca 
przy odbudowie.

Drugim przykładem jest zły 
stan murów oporowych przy 
ul. Kościuszki (w  okolicach 

mostu przy ul. Dworcowej), 
gdzie niezbędne było wykona-
nie ponownych prac remonto-
wych w celu ochrony znajdują-
cych się tam budynków przed 
całkowitym zniszczeniem. Po-
dobne sytuacje występują także 
przy innych odcinkach rzeki.

Jeszcze przed powodzią Boga-
tynia przygotowała pełną do-
kumentację związaną z  mo-
dernizacją koryta Miedzianki. 
Niestety zadanie nie doczekało 
się realizacji, a po powodzi pro-
jekt przestał być aktualny.

Podczas tego spotkania czło-
nek zarządu województwa dol-
nośląskiego Jerzy Łużniak oraz 

Prezes Krajowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej Leszek Kar-
wowski poinformowali o  roz-
poczęciu I  etapu związane-
go z  przeprowadzeniem prac 
przygotowawczych.

Prace ma poprowadzić kon-
sultant, którego zadaniem bę-

dzie wykonanie inwentaryzacji 
obecnego stanu rzeki, opraco-
wanie „mapy drogowej” proce-
su rewitalizacji oraz przygoto-
wanie dokumentacji oddziały-
wania na środowisko i kopalnię 
Turów. Koszt tych prac wynie-
sie 2 mln złotych, planowa-
ny czas zakończenia to koniec 
2012 roku.

Prace budowlane rozpoczną się 
dopiero w 2013 roku i potrwają 
aż do 2015.
Obecni podczas spotkania bur-
mistrzowie apelowali o  przy-
spieszenie prac z uwagi na duże 
niebezpieczeństwo, jakie stwa-
rza dziś Miedzianka.

Odbudowa Miedzianki
dopiero w 2015 roku

21 lipca 2011, godz. 9:22 
- przekroczone stany alarmowe
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26 października Górniczy Klub Seniora Turów z Bogatyni obchodził swoją 36 rocznicę. W jubileuszowym 
spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski.

W  uroczystości udział wzięli 
goście z Niemiec reprezentują-
cy Górnołużycki Klub Seniora 
z Görlitz. Od 2009 roku Górni-
czy Klub Seniora Turów prowa-
dzi współpracę partnerską z se-
niorami Górnołużyckich Gór-
ników z Gorlitz. Cykliczne spo-
tkania są okazją do wymiany 
doświadczeń oraz wspólnej za-
bawy. Głównym celem organi-
zacji spotkań jest wspólne kul-
tywowanie tradycji górniczych.

Setna rocznica istnienia Górni-
czego Chóru w  Senftenberg by-

ła okazją do wspólnego święto-
wania. Seniorzy wzięli również 
udział w uroczystościach z oka-
zji Dnia Górnika, które odbyły 
się w Hagenwerde oraz w obcho-
dach zorganizowanych na styku 
trzech granic z okazji wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej.

Warto przypomnieć, że Górni-
czy Klub Seniora Turów istnie-
je już od 36 lat i liczy 135 człon-
ków. Klub zasłynął z działalno-
ści zespołu ”Jubilaci”, który go-
ścinnie występuje w  Czechach 
i Niemczech.

W  ramach współpracy polsko 
– niemieckiej w dniu 3 grudnia 
Górniczy Klub Seniora wystą-
pi po raz drugi w  kościele św. 
Barbary w  Ebersbach. W  pro-
gramie przewidziane są kon-
certy, występy artystyczne oraz 
zabawy w których uczestniczyć 
będą całe rodziny górnicze. 
Jak zapewnia przewodniczą-
ca Górniczego Klubu Seniora 
Krystyna Mania, taka współ-
praca ma na celu podtrzyma-
nie kultury, obyczajów i trady-
cji górniczych.

Jest Pan radnym, członkiem Ko-
misji ds. Rozwoju Gospodarcze-
go Gminy, Techniki, Rolnictwa 
i  Ochrony środowiska oraz Ko-
misji Rewizyjnej, pracuje Pan 
zawodowo, skąd pomysł na takie 
czasochłonne hobby?

Zająłem się hodowlą gołębi ja-
ko młody człowiek, 26 lat temu. 
Pierwsze gołębie nabyłem od 
starszych hodowców z  Boga-
tyni, Pana Piekarskiego i Pana 
Młynarskiego. Teraz przywo-
żę gołębie od przyjaciela z Do-
rtmundu i  nimi lotuję. Obec-
nie mam 170 gołębi. Hodow-
la faktycznie jest pracochłon-
na. W sezonie lotowym trzeba 
poświęcić gołębiom nawet do 6 
godzin dziennie.

Praca z gołębiami sprawia dużo 
przyjemności, a  codzienne tre-
ningi przynoszą również hodow-
com sukcesy. Jakimi osiągnięcia-
mi może się Pan pochwalić?

Jestem członkiem Polskie-
go Związku Hodowców Go-
łębi Pocztowych, sekcja Bo-

gatynia, oddział Lubań. Biorę 
udział w  zawodach gołębiar-
skich od 1985 roku. Takie za-
wody odbywają się, w  sezonie, 
w każdą niedzielę. Trasa prze-
lotu wynosi od 100 do 700 ki-
lometrów. Ważne dla mnie wy-
różnienia to udział w Mistrzo-
stwach Okręgu Jelenia Gó-
ra, gdzie w  ubiegłym roku na 
600 hodowców, zdobyłem tytuł 
I wicemistrza w kat. „D”, II wi-
cemistrza w  lotach średniody-
stansowych, tytuł I  przewod-
nika w  lotach średniodystan-
sowych i I przewodnika w kat. 
„Generalne Mistrzostwo Okrę-
gu”. W mistrzostwach oddziału 
Lubań w  2010 roku zdobyłem 
tytuł mistrza w  kat. „B” – lo-
ty średniodystansowe, mistrza 
w kat. „C” – loty dalekodystan-
sowe, mistrza w kategorii „Ge-
neralne Mistrzostwo Oddzia-
łu”, tytuł I przewodnika w kat. 
„Total” i II przewodnika w kat. 
„M” – loty maraton 720 km.

W bieżącym roku także uczest-
niczyłem w  zawodach, jed-

nak przez konieczność napra-
wy strat po powodzi, poświęci-
łem im mniej czasu i to odbiło 
się na naszych wynikach w od-
dziale, ale w zawodach w sekcji 
zdobyłem ze swoimi gołębiami 
wicemistrzostwa w sześciu ka-
tegoriach.

Jak hodowcy pozyskują gołębie? 
Na czym polega hodowla?

Gołębie najczęściej kupuje się 
od uznanych hodowców. Ich 
ceny osiągają nawet 20 – 30 
tys. euro. To bardzo kosztow-
ne hobby. Ja pozyskuję gołębie 
od przyjaciela, który ma dostęp 
do bardzo dobrych gołębi. Co 
roku jeżdżę do Niemiec i przy-
wożę około 20 – 25 gołębi. Zi-
mą gołębie odpoczywają, przy-
gotowuje się je do nowego se-
zonu lotowego, który trwa od 1 
maja do 15 września. Wówczas 
trzeba je codziennie trenować, 
poświęcając im sporo czasu. 
Żeby ptaki były zdrowe i osią-
gały dobre wyniki trzeba za-
pewnić im odpowiednia opiekę 

– pożywienie, treningi, szcze-
pienia, witaminy, dobry gołęb-
nik. Każdy hodowca stara się 
zdobyć o gołębiach jak najszer-
szą wiedzę. Jest przy nich tro-
chę obowiązków, na szczęście 
moją pasję podziela jeden z sy-
nów.

Jak zachęciłby Pan do hodowli 
gołębi?

- Ubolewam, że w  Bogatyni 
znacznie uszczupliło się grono 
hodowców. Część z  nich ode-

szła hodować do Czech. Teraz 
jest nas w sekcji 24, a w oddzia-
le Lubań - 120. Średnia wieku 
hodowcy gołębi wynosi 50 lat. 
Hodowlę gołębi można trakto-
wać jako pasję i  współzawod-
nictwo sportowe. Ja rozróż-
niam wszystkie swoje gołębie. 
Każdy z  nich jest inny, każdy 
ma swój charakter. Z  pewno-
ścią wyróżnia je inteligencja, 
wytrwałość i szybkość.

Dziękuję za rozmowę.

Hodowla gołębi pocztowych

Pasja i współzawodnictwo sportowe

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Bogatyni składa ser-
deczne podziękowania burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczo-
wi za troskę i pomoc w zorganizowaniu turnusu rehabilitacyjne-
go w Darłówku.

Dzięki wsparciu i  zaangażo-
waniu wielu osób, którym ser-
decznie dziękują bogatyńscy 
„Diabetycy” kilkunastoosobo-
wa grupa członków Koła przez 
14 dni wypoczywała nad Bał-
tykiem. O  nasze żołądki dba-
ły wspaniałe panie kucharki, 
o  zdrowie - pani doktor i  co-
dziennie z  rana niestrudzo-
ne rehabilitantki a o dobry na-
strój pani Jola- nie można było 
się z nią nudzić. Ciągle coś wy-
myślała; a to wycieczka rowero-
wa, a  to autobusowa a nawet... 
tramwajem wodnym. Na miej-
scu też nie można było się nu-
dzić nawet w niepogodę; moż-
na było skorzystać z  sali tre-
ningowej i  trochę poćwiczyć, 

popływać w  krytym basenie... 
tam zawsze było cieplutko no 
i  oczywiście ognisko, wieczor-
ki... za rok koniecznie trzeba to 
powtórzyć.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło w Bogatyni

Wspomnienia 
z wakacji

Górniczy Klub Seniora Turów istnieje już od 36 lat

36-latek klubu Seniora

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Biuletynu „Bogatynia” (nr 8 (29) wrzesień 2011r.) w artykule pt. „Bez granic 
- Ponad granicami” napisaliśmy, że „Ludowy Zespół Jubilaci swoimi występami umilał czas spędzo-
ny na Giełdzie…”. Oczywiście wspomnianym Zespołem były „Niezapominajki”. Za pomyłkę serdecz-
nie przepraszamy.
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W piątek 7 października bogatyńskie Liceum Ogólnokształcące ob-
chodziło uroczystości związane z 55 rocznicą istnienia.

Okrągły jubileusz był okazją do 
zaprezentowania historii szko-
ły, wspomnień, refleksji i  po-
dziękowań. W  stronę byłych 

nauczycieli i pracowników oraz 
absolwentów padło wiele cie-
płych słów, wyrazów szacun-
ku i  uznania. Jak na urodziny 

przystało nie zabrakło również 
prezentów. Z rąk Starosty Zgo-
rzeleckiego Artura Bielińskie-
go szkoła otrzymała projek-
tor, natomiast burmistrz An-
drzej Grzmielewicz przekazał 
uczniom sprzęt audio. Wśród 
prezentów znalazła się także ta-
blica interaktywna od zaprzy-
jaźnionej ze szkołą firmy Men-
tor. Zaproszeni goście gratulo-
wali szkole jubileuszu i  życzy-
li dalszych sukcesów w eduko-
waniu młodzieży.

Podczas uroczystości obyło się 
także ślubowanie pierwszokla-
sistów, którzy przyrzekali mię-
dzy innymi uczyć się pilnie 
i  sumiennie. Uroczystości za-
kończyły się atrakcyjnym pro-
gramem artystycznym przy-
gotowanym przez uczniów. Po 
występach goście zwiedzali 
szkołę, oglądając przygotowa-
ne wystawy i prezentacje.

Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego Zespołowi Szkół Zawodo-
wych w Bogatyni zostało nadane imię Świętej Barbary.

Uroczystości odbyły się 30 
września i rozpoczęły się mszą 
świętą w  kościele pod wezwa-
niem św. Apostołów Piotra 
i Pawła, podczas której Biskup 
Stefan Cichy poświęcił sztan-
dar szkoły.

Po mszy świętej ulicami na-

szego miasta uczestnicy, pro-
wadzeni przez orkiestrę dętą 
przemaszerowali do Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury, gdzie 
rozpoczęła się uroczysta aka-
demia, podczas której ucznio-
wie przedstawili program arty-
styczny. Nie zabrakło również 

przemówień okolicznościo-
wych i  wspomnień. Zebrani 
obejrzeli prezentację multime-
dialną, w której przedstawiono 
historię szkoły i  absolwentów. 
W  tak ważnym dniu nie oby-
ło się bez prezentów. Z  myślą 
o  młodzieży z  ZSZ burmistrz 
Andrzej Grzmielewicz przeka-
zał specjalną nagrodę w postaci 
50 - calowego telewizora, który 
z całą pewnością będzie służył 
i  pomagał uczniom w  zdoby-
waniu wiedzy.

W  uroczystościach wzię-
li udział: Marszałek Sejmu RP 
Grzegorz Schetyna, Wicemini-
ster Lilla Jaroń, przedstawicie-
le Wojewody Dolnośląskiego, 
Kuratora Oświaty, przedsta-
wiciele władz gminnych i  po-
wiatowych, dyrektorzy placó-
wek oświatowych, absolwenci 
i uczniowie.

Po akademii zebrani udali 
się do szkoły, gdzie odbyło się 
zwiedzanie placówki.

Nadanie imienia Zespołowi Szkół Zawodowych

Św. Barbara 
patronką „Górnika”

Wspomnienia, refleksje i podziękowania

Jubileusz 55 – lecia LO

Pasowanie pierwszoklasistów to jedno z najważniejszych wydarzeń, 
jakie przeżywają uczniowie wkraczający w  początkowy etap edu-
kacji.

W  naszej gminie eduka-
cję szkolną rozpoczęło 232 
uczniów. Z tej okazji we wszyst-
kich placówkach oświatowych 
odbyły się tradycyjne uroczy-
stości związane z  pasowaniem 
pierwszoklasistów, podczas któ-
rych maluszki zostały przyjęte 
do grona braci uczniowskiej.

Wagę tak ważnego wydarzenia 
podkreśliła obecność rodzi-
ców, przedstawicieli władz sa-

morządowych, nauczycieli oraz 
uczniów klas starszych.

Były występy artystyczne, uro-
czyste ślubowanie, sztandar 
szkoły i  pasowanie wielkim 
ołówkiem. Wszystkie pierw-
szaki otrzymały legitymacje 
szkolne, stając 
się „pełnopraw-
nymi” ucznia-
mi.

Wielki moment w życiu każdego ucznia

Pasowanie 
pierwszoklasistów
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1 października w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku odbyło się 
I Międzynarodowe Forum Motocyklowe Bogatynia 2011 zorganizo-
wane przez Bogatyński Klub Motorowy CROSS pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

W spotkaniu uczestniczyli mi-
łośnicy sportów motocyklo-
wych, dawni zawodnicy Sek-
cji Motocyklowej Klubu Spor-
towego „Turów”, przedstawi-
ciele klubów motocrossowych 
z Jeleniej Góry, Olszyny, Luba-
nia, Kamiennej Góry, Zgorzel-
ca, a  także zawodnicy z Czech 
i  Niemiec oraz zaproszeni go-
ście.

Spotkanie było poświęcone in-
tegracji i  wymianie doświad-
czeń środowiska motocyklo-
wego, a  także możliwościom 
pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych na orga-
nizację zawodów sportowych 
oraz podsumowaniu sezonu 
2011 i  omówieniu planów na 
przyszły sezon.

Miłym akcentem sobotniego 
spotkania było wręczenie na-
gród, dyplomów i statuetek dla 

osób zaangażowanych w  roz-
wój sportów motocyklowych 
oraz za wybitne osiągnięcia 
sportowe dla wyróżniających 
się zawodników.

Z  dużym zainteresowaniem, 
ciekawością oraz sentymentem 
zebrani obejrzeli prezentację 
multimedialną opowiadającą 
o  historii klubu, zawodnikach 
i osiągnięciach.

Bogatyński Klub Motocrosso-
wy, czyli organizatorzy pierw-
szego forum już zapowiada-
ją następne edycje. I  jak mówi 
prezes klubu Artur Oleksak: 
„Takie spotkanie to ogromna 
szansa na jeszcze większy roz-
wój sportów motocrossowych 
na naszym terenie, ale tak-
że niesamowita integracja bra-
ci motocrossowej i  okazja do 
wspólnej zabawy”.

Spotkanie miłośników motocrossu

I Międzynarodowe 
Forum Motocyklowe

Dane dotyczące toru:
•	 Podłoże: piasek, glina, ziemia
•	 Długość toru: 1850m
•	 Szerokość w najwęższym miejscu: 8m
•	 Szerokość w najszerszym miejscu: 14m
•	 Szerokość startu: 30m
•	 Ilość skoków: 11
•	 Ilość zakrętów: 13
•	 Maszyna startowa: TAK (40 stanowisk)

Bogatyński Tor MX
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W  czwartek 20 października br. Bogatynia po raz kolejny powita-
ła gości i publiczność VI Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy 
Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”. Zorganizowany przez Bogatyń-
ski Ośrodek Kultury, pod patronatem honorowym Burmistrza Mia-
sta i Gminy Bogatynia był znakomitą okazją do zaproszenia wyko-
nawców z terenu „Małego Trójkąta” - Hradka nad Nysą, Zittau, Bo-
gatyni oraz dawnego województwa jeleniogórskiego do wykona-
nia wokalnych prezentacji scenicznych. W  Festiwalu wzięło udział 
230 wykonawców.

Uczestnicy propagując amator-
ską działalność artystyczną za-
fundowali publiczności „chwi-
leczkę zapomnienia” prezentu-
jąc utwory o tematyce ludowej, 
folkowej. Usłyszeliśmy kresowe 
i  lwowskie brzmienia czasami 
gdzieś zasłyszane, a częstokroć 
już zapomniane, a  nawet nie-
znane współczesnemu pokole-
niu. Podczas obrad jury mieli-
śmy przyjemność usłyszeć go-
ścinną prezentację Zespołu 
„Smolniczanie” z Leśnej.

Podczas Festiwalu, specjal-
nie dla publiczności przepro-
wadzone zostały 2 konkursy 
„Zgaduj Zgadula”, których lau-
reaci otrzymali upominki rze-
czowe.

Usłyszeliśmy 27 prezentacji, 
wśród których gościły zarówno 
nasze rodzime zespoły jak rów-
nież soliści. W poszczególnych 
kategoriach konkursowych za-
jęli oni wyszczególnione poni-
żej miejsca:
•	 w kategorii zespoły wokalne 

i  wokalno-instrumentalne 
usłyszeliśmy 9 prezentacji, 
spośród których nagrodze-
ni zostali: Zespół „Jubilaci” 
z  Bogatyni - II miejsce, Ze-
spół „Niezapominajki” z Bo-
gatyni - II miejsce, Zespół 
„Działoszynianiki” z  Dzia-
łoszyna - III miejsce

•	 w  kategorii soliści i  duety 

usłyszeliśmy 12 prezentacji, 
spośród których nagrodzeni 
i  wyróżnieni zostali: Leszek 
Mędrykiewicz z  Bogatyni - 
III miejsce, Katarzyna i Sta-
nisław Chorągwiccy – wy-
różnienie, Mieczysław Socha 
z Porajowa - wyróżnienie

•	 w  kategorii zespoły ludowe 
usłyszeliśmy 6 prezentacji, 
spośród których laureatami 
zostali: Zespół „Rozmaryn” 
z Bogatyni - I miejsce

Wręczono także nagrodę 
Grand Prix w kategorii zespo-
ły ludowe, którą otrzymał Ze-
spół „Jarzębina” z  Zawidowa, 
natomiast w  kategorii zespo-
ły wokalne i wokalno – instru-
mentalne Grand Prix przyzna-
no Gminnemu Zespołowi Pie-
śni i Tańca „Jutrzenka” z Bole-
sławca.

Ponadto mieliśmy przyjem-
ność wręczyć wyróżniającym 
się uczestnikom nagrody rze-
czowe, ufundowane przez: pa-
na Andrzej Lipko – Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy 
i  Miasta Bogatynia „za trud-
ną sztukę śpiewu na głosy” 
dla niemieckiego zespołu Ge-
sangsgruppe Zittau/Hartau, 
pani Dorota Bojakowska wrę-
czyła nagrodę w  imieniu Ra-
dy Gminy i  Miasta Bogatynia 
„za typowo ludowy repertuar, 
uśmiech, radość i  pozytywną 

energię” dla zespołu „ROZMA-
RYN” z Bogatyni, pani Elżbie-
ta Niczyporuk wręczyła nagro-
dę w imieniu Stanisława Żuka, 
Dyrektora PGE G i EK SA Od-
dział KWB Turów „za profesjo-
nalizm i ogólne wrażenie arty-
styczne” dla zespołu „Jarzębi-
na” z  Zawidowa, pan Jarosław 
Madejek z portalu e-bogatynia 
ufundował nagrodę „za trudną 
grę na harmonijce ustnej” dla 
Mieczysława Sochy z Porajowa.

Wręczone zostały również na-
grody ufundowane przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Boga-
tynia, a otrzymali je:

Krystyna i  Stanisław Chorą-
gwiccy z Białopola – „za kulty-
wowanie tradycji śpiewów ro-
dzinnych oraz tęsknotę i  po-
wrót do rodzinnych stron”, 
Maria Dziemitko z  Zawido-
wa „za pielęgnowanie tradycji 
ludowych oraz czystość głosu 
i melodyjność”, Krystyna Cem-
pura z  Bolesławca „za osobo-
wość sceniczną oraz teatralne 
odzwierciedlenie charakteru 
piosenki”.

Organizatorzy składa-
ją serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom, go-
ściom i publiczności, a  także 
sponsorom za udział, pomoc 
i  wspaniałą zabawę podczas 
Festiwalu.

Sponsorzy: Urząd Miasta 
i Gminy Bogatynia, PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna SA Oddział KWB 
Turów w  Bogatyni, Rada 
Osiedla nr 1 w Bogatyni, Ra-
da Miasta Gminy Bogatynia, 
Andrzej Lipko, Jarosław Ma-
dejek.

VI Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych

Śpiewający Seniorzy 2011

Wszystkim Seniorom z okazji ich święta 

składam życzenia zdrowia, pogody ducha, 

spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej 

pomyślności. Niech każdy dzień wypełnia spokój, 

a miłość i uśmiech najbliższych rozpraszają 

wszelkie troski.

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY BOGATYNIA

14 listopada
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W czwartek 29 września 2011 r. w sali widowiskowej Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się Finał Konkursu Piosenki „Od Amatora do 
Gwiazdora 2011”. Na scenie zaprezentowało się 8 uczestników, któ-
rzy zostali wyłonieni podczas czerwcowych eliminacji.

Wśród finalistów znaleźli się: 
Julia Rudziewicz, Sara Ry-
dzińska, Łucja Gorczyca, Jo-
anna Masełko, Oliwia Kubic-
ka, Wiktoria Marko, Wojciech 
Olejarz oraz Emilian Ploch. 
Jury w  składzie: Iwona Czaj-
kowska - Naczelnik Wydzia-
łu Współpracy Regionalnej 
i Transgranicznej, Bożena Ma-
zowiecka – Kierownik Domu 
Kultury w  Zatoniu, Mirosław 
Purzycki – menager, łowca ta-
lentów, przewodniczący jury, 
Marcin Woroniecki – ArtRa-
dio Bogatynia wyłoniło Lau-
reatkę, którą w  tym roku zo-
stała Oliwia Kubicka z piosen-
ką „Dla mamy” z  repertuaru 
Kai Paschalskiej. Jury przyzna-
ło również Wyróżnienie Wik-
torii Marko, która zaprezento-

wała utwór „Puszek Okruszek” 
z  repertuaru Natalii Kukul-
skiej. Serdecznie gratulujemy! 
Gościnnie podczas Konkursu 
wystąpiła ubiegłoroczna laure-
atka Karolina Lipińska oraz Ju-

lia Bury. Wszyscy wykonawcy 
zostali nagrodzeni ogromnymi 
pluszowymi zabawkami, laure-
atka natomiast otrzymała Pu-
char Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Bogatynia. Konkurs popro-
wadził Michał Juszczakiewicz. 
Już dziś zapraszamy na kolejną 
edycję Konkursu Piosenki „Od 
Amatora do Gwiazdora”!

Finał Konkursu Piosenki

Od Amatora do Gwiazdora

W  piątek 11 listopada 2011 r. 
o  godz. 19.00 w  sali widowi-
skowej Bogatyńskiego Ośrod-
ka Kultury odbędzie się koncert 
Krystyny Prońko z zespołem.

Krystyna Prońko to jed-
na z  najznakomitszych posta-
ci polskiej piosenki. Jej ory-
ginalny głos o  ogromnej ska-
li i  dynamice, poparty eks-
presją i  emocjami, to klasa 
sama w  sobie. Krystyna Proń-
ko, to piosenkarka posiadają-
cą doskonałe warunki głoso-
we oraz niesamowicie wysoką 
kulturę muzyczną, z powodze-
niem łączy ambitną muzyką 
z  oryginalnymi tekstami. Ka-
rierę wokalną rozpoczyna-

ła w  rodzinnym zespole „Re-
fleks”. Podczas koncertu w Bo-
gatyni usłyszymy największe 
przeboje wokalistki takie jak: 
„Jesteś lekiem na całe zło”, czy 
też „Małe tęsknoty”. Koncert 
Krystyny Prońko to muzyczna 
uczta dla widza w jesienny wie-
czór. Bilety w cenie 20 zł już do 
nabycia w kasie Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury w godzinach 
od 8.00 do 20.00. Serdecznie 
zapraszamy!

Koncert w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Krystyna 
Prońko

W sobotę 22 października 2011 r. w sali widowiskowej Bogatyńskie-
go Ośrodka Kultury odbył się spektakl „Z  rączki do rączki” z  Wro-
cławskiego Teatru Komedia.

Spektakl, to fantastyczna ko-
media, pełna przezabawnych 
i  komicznych perypetii głów-
nego bohatera - Eryka, który 

do perfekcji opanował sztukę 
wyłudzania świadczeń z  biu-
ra opieki społecznej. Jednak, 
wszystko co dobre, szybko się 

kończy i  tak rozpoczynają się 
kłopoty – takie jak kontrole 
urzędników, czy też oskarże-
nia współmałżonki. „Z  rącz-
ki do rączki” , to spektakl, któ-
ry rozbawił publiczność do 
łez. Sprawił, że widzom pod-
czas przedstawienia towarzy-

szyły fajerwerki śmiechu i wiel-
ki aplauz w stronę aktorów, ich 
genialnego talentu i wyraziste-
go przekazu komizmu sytuacji. 
W  rolach głównych zobaczyli-
śmy Pawła Okońskiego, Marze-
nę Kopczyńską, Edwarda Kali-
sza oraz wielką, polską aktorkę 

Emilię Krakowską.

Zapewniamy Państwa, że to 
nie ostatnie spotkanie z  te-
atrem w  Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury. Już dziś zaprasza-
my na kolejne sztuki, które bę-
dą gościły w sali widowiskowej 
BOK.

Spektakl z Wrocławskiego Teatru Komedia

„Z rączki 
do rączki”

I Bogatyński Konkurs 
Ładnego Pisania
Klub Nauczycielski „Izis” oraz Biblioteka Publiczna w  Bogatyni 
zapraszają młodzież szkół średnich oraz dorosłych do udziału 
w konkursie ładnego pisania.

Warunkiem uczestnictwa jest przepisanie piórem na gładkim, 
białym papierze bez linii pomocniczych (format A4) fragmentu 
prozy ulubionego polskiego pisarza. Pracę należy dostarczyć do 
Biblioteki Publicznej w Bogatyni (Oddział dla Dzieci i Młodzieży) 
do 15 listopada 2011 r.

Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki, których wręcze-
nie nastąpi 26 listopada 2011 r.

o godz. 12.30 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronach 
internetowych: www.klubizis.cba.pl , www.bpmg.megahost.pl

.

Oliwia Kubicka - 
tegoroczna laureatka.

Fragment festiwalu.

Fragment spektaklu.

Fragment spektaklu.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni serdecznie zaprasza 
na wyjątkowo atrakcyjną i cenną wystawę kamieni szlachetnych.

Właścicielem tej niezwykłej 
kolekcji jest Ryszard Danewicz-
-pracownik KWB Turów, który 
od 8 lat zbiera minerały z  ca-
łego świata. Zajmuje się rów-
nież ich wydobywaniem oraz 
szlifowaniem i  polerowaniem. 
Niektóre prezentowane na wy-
stawie „skarby” zostały zaku-
pione na giełdzie minerałów 

w  Lwówku Śląskim podczas 
”Agatowego lata”. Ryszard Da-
newicz przy każdej okazji po-
głębia wiedzę na temat swojej 
nietuzinkowej pasji, wymienia 
się doświadczeniami również 
z innymi kolekcjonerami.

Przepiękna i  niezwykle boga-
ta kolekcja będzie dostępna do 
końca grudnia 2011r.

21 września w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni odbył 
się wieczorek poetycki Angeliki Felsztyńskiej.

 Zaproszeni na spotkanie go-
ście mogli usłyszeć wiersze 
młodej poetki czytane przez 
jej przyjaciół oraz posłuchać 
piosenek. Autorka opowiada-
ła o  sobie i  swojej przygodzie 
z poezją. Bardzo chętnie odpo-
wiadała także na pytania na-
uczycieli, znajomych oraz mło-
dych ludzi licznie zgromadzo-
nych na sali.

Angelika Felsztyńska mieszka 
i pracuje w Bogatyni. Od kilku 
lat jej wielką pasją stało się pi-
sanie wierszy. Jak każdy mło-
dy człowiek ma wielkie marze-
nia i  plany na przyszłość. Ko-
cha przyrodę, zachwyca się jej 
pięknem i  jest ona dla niej in-

spiracją do pisania. W  poezji 
ukrywa swoje uczucia i  spo-
strzeżenia na temat tajemni-
czego świata. To właśnie pod-
czas długich spacerów najczę-
ściej powstają nowe pomysły 
na Jej wiersze.

Wieczorek poetycki upłynął 
w  wyjątkowo miłej atmosfe-
rze. Dyrektor biblioteki po-
dziękował Angelice Felsztyń-
skiej za spotkanie, życząc suk-
cesów w przyszłości, a publicz-
ność nagrodziła młodą poetkę 
brawami.

Młodzi piszą…

Wieczorek poetycki 
w Bibliotece

Kolejna wystawa w Bibliotece

Skarby naszej 
ziemi

Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur” zorganizowała wycieczkę 
rowerową do Leśnej i zwiedzanie zamku Czocha. W sobotę 22 paź-
dziernika o godzinie 9 00 przed UMiG odbyła się tradycyjna odpra-
wa, po której grupa rowerzystów wyruszyła w  kierunku Frydlantu 
do Leśnej.

Od miejsca startu towarzy-
szyła nam zimowa aura (-2°C) 
i oszronione pola.

Jednak w  miarę upływu dnia 
zima ustąpiła miejsca pięknej, 
złotej jesieni, co sprzyjało mi-
łym pogawędkom. W  tej at-
mosferze dotarliśmy do Leśnej. 
Jeszcze krótki podjazd i  przed 
nami ukazał się słynny zamek.

W zamku pod opiekę wziął nas 
przewodnik. Przedstawił nam 

historię tej XIII-wiecznej wa-
rowni, zdradził tajne przejścia, 
tajemnicę łoża w  głównej sy-
pialni, oraz pokazał studnię 
„niewiernych żon”. Dowiedzie-
liśmy się również, że na zamku 
od 300 lat straszy biała dama. 
Zamek stanowił również sce-
nerię wielu filmów, najbardziej 
znany to komedia wojenna pt. 
„Gdzie jest generał”.

W trakcie zwiedzania nie oby-
ło się bez sesji fotograficznej, ku 

pamięci. Powrót tą samą tra-
są i przy wspaniałej słonecznej 
pogodzie. 

Wszyscy stwierdzili że zwie-
dzanie zamku Czocha to miły 
akcent na zakończenie sezonu.

Dariusz Prokopiuk

Sekcja Turystyki Rekreacyjnej Bogatynia „Bog-Tur” przy OSiR

Rowerami na zamek

W sobotę 24. września zawodnicy Stowarzyszenia Sportowego „Gla-
diator” uczestniczyli w festynie zorganizowanym przez bogatyński 
supermarket Tesco.

Piękna słoneczna pogoda 
sprzyjała zabawie na świeżym 

powietrzu. Organizatorzy za-
dbali o  szereg atrakcji i  dobrą 

muzykę. Stowarzyszenie Spor-
towe „Gladiator” zaprezento-
wało specjalny pokaz skiero-
wany wyłącznie do dzieci. Za-
wodnicy sekcji piłkarskiej zor-
ganizowali konkurs rzutów 
karnych, w którym młodzi fut-
boliści sprawdzali swoje umie-
jętności strzelając do bramki, 
w  której bronił pierwszy gol-
kiper Granicy Egbud Bogaty-
nia Marcin Gawlik. W  trakcie 
konkursu Łukasz „Gladiator” 
Duduć pokazał kilka sztuczek 
w  żonglowaniu piłką. Prze-
prowadzono szereg wspólnych 

konkursów dla rodziców i  ich 
pociech, które z ogromnym za-
pałem wyciskały „potężną bel-
kę” oraz „tarczę gladiatora”. 
W  konkurencji „zegara” ma-
li siłacze posłużyli jako obcią-
żenie. Wszystkie dzieci otrzy-
mały niespodzianki i  słodki 

poczęstunek. Kulminacją całej 
zabawy było wspólne przecią-
ganie liny – dzieci kontra „Gla-
diatorzy”. Z  pokorą musimy 
uznać wyższość małych spor-
towców, którzy okazali się zbyt 
mocnym przeciwnikiem.

Festyn przy bogatyńskim Tesco

Supermarket dzieciom
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22 września w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Pol-
skiego Związku Działkowców, w  którym udział wzięło prawie 
4000 działkowców reprezentujących ogrody ze wszystkich regio-
nów Polski.

Bogatyńskich działkowców re-
prezentował Antoni Molka, 
prezes Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych.

Tradycją Kongresu jest prze-
kazanie „Drzewka Kongreso-

wego”. Z  reguły otrzymują go 
ogrody, które obchodzą okrą-
gły jubileusz. Tym razem de-
cyzją Okręgowego Zarządu 
Działkowców z Legnicy drzew-
ko przekazane zostało na ręce 
burmistrza Andrzeja Grzmie-

lewicza, jako symboliczne po-
dziękowanie za współpracę, za 
pomoc oraz wspieranie boga-
tyńskich działkowców.

Uroczyste zasadzenie drzew-
ka odbyło się 4 października 
w  parku im. C.A. Preibischa 
w  obecności wszystkich pre-
zesów bogatyńskich działkow-
ców oraz przedstawicieli władz 
samorządowych.

Działkowcy na kongresie w Warszawie

„Drzewko Kongresowe”

30 września odbyła się uroczystość z okazji wstąpienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej Sieniawka do Krajowego Systemu Ratowniczo- Ga-
śniczego.

Krajowy System Ratowniczo-
-Gaśniczy (KSRG) – powstał 
w 1995 roku. Celem jego istnie-
nia jest ujednolicenie działań 
o  charakterze ratowniczym, 
podejmowanych w  sytuacjach 
zagrożeń życia, zdrowia, mie-
nia lub środowiska przez Pań-
stwową Straż Pożarną i  inne 
podmioty ratownicze, głów-
nie Ochotniczą Straż Pożarną. 
Centralnym organem admi-
nistracji rządowej w  sprawach 
organizacji krajowego syste-
mu ratowniczo-gaśniczego jest 
Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej. Swoje za-
dania KSRG realizuje poprzez 
koordynację walki z  pożarami 
i  innymi klęskami żywiołowy-
mi oraz ratownictwa technicz-
nego, ekologicznego i  medycz-
nego na wszystkich szczeblach 

administracji. Krajowy system 
ratowniczo-gaśniczy stanowi 
integralną część systemu bez-
pieczeństwa państwa.

Uzyskanie pozytywnej decy-
zji uprawniającej do wstąpienia 
w  szeregi systemu wymagało 
wiele pracy i wysiłku ze strony 
druhów OSP Sieniawka, którzy 
uczestniczyli w  wielu szkole-
niach począwszy od podstawo-
wych I i II stopnia, szkoleń bhp, 
jak również przygotowania me-
dycznego.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w  Kościele p.w. 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w  Sie-
niawce. Następnie prowadze-
ni przez orkiestrę i  poczty 
sztandarowe w  szyku marszo-
wym zebrani udali się do re-

mizy strażackiej, gdzie bur-
mistrz Andrzej Grzmielewicz, 
w  asyście kapelana Mieczysła-
wa Panońko, odsłonł tablicę 
upamiętniającą wstąpienie jed-
nostki do KSRG oraz wspólnie 
dokonali wręczenia dyplomów 
i  statuetek wyróżnionym dru-
hom.

Podczas uroczystości Uchwa-
łą Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP, Złotym Znakiem 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP został odzna-
czony druh Michał Walenty. 
Natomiast Uchwałą Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Brązo-
wym Medalem „Za zasługi dla 
Pożarnictwa” został odznaczo-
ny druh Janusz Czyżewski.

Uroczystości zakończyły się 
poczęstunkiem i  wspólną za-
bawą.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

OSP Sieniawka w KSRG

W dniach 28.09 – 05.10.2011 z inicjatywy Henryka Nawrockiego, któ-
ry podczas wizyty w Niemczech zainteresował tamtejszych wykła-
dowców naszym regionem, odbyła się kolejna, bo już jedenasta edy-
cja warsztatów multimedialnych. Wzięli w niej udział studenci III ro-
ku Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Sztuki w Brunszwiku wraz 
ze swoimi wykładowcami.

Wybrana w tym roku na miej-
sce warsztatów Bogatynia jest 
miejscem szczególnym nie 
tylko w  aspekcie historycz-
nym, ale również ze względu 
na położenie geo -polityczne. 
Tu spotykają się trzy kultury: 
polska, czeska oraz niemiecka 
i dodatkowo kultura serbo- łu-
życka.

Głównym celem warsztatów 
było wypracowanie wspól-
nej koncepcji działań inter-
medialnych w  obszarze sztu-
ki mediów oraz komunikowa-
nia intermedialnego. W  dzia-
łaniach tych bardzo ważna jest 
także wymiana doświadczeń 
w  kształtowaniu umiejętno-
ści sztuk audiowizualnych na 

gruncie odmiennych doświad-
czeń kulturowych, języko-
wych, ideowych i społecznych.

Dzięki znakomitej współpra-
cy gości i  członków Bractwa 
Ziemi Bogatyńskiej, którzy 
pomogli przyjezdnym zebrać 
niezbędne informacje o  na-
szym regionie, w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury można było 
obejrzeć powstałą prezentację 
w  formie wystawy multime-
dialnej, przedstawiającą ma-
teriał zebrany podczas warsz-
tatów. Taką samą prezentację 
przedstawią studenci w  swo-
jej rodzimej uczelni w Brunsz-
wiku.

Wspólna koncepcja działań intermedialnych

Międzynarodowe 
warsztaty
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Kaja Oksana Kostrzewa
1 września 2011

Patrycja Tusień
5 września 2011

Kacper Leśniowski
6 września 2011

Jagoda Sobolewska
7 września 2011

Maja Spich
9 września 2011

Oliwia Frasunkiewicz
9 września 2011

Zosia Plutecka
17 września 2011

Hubert Wiśniewski
18 września 2011

Sebastian Fischer-Gliński
19 września 2011

Lenka Adamska
23 września 2011

Dawid Michał Majkut
23 września 2011

Luiza Felner
13 września 2011

Nikola Delmaczyńska
13 września 2011

Mateusz Karchuć
13 września 2011

Beatka Petelska
15 września 2011

Pola Iwasiuta
15 września 2011

Nasze 
maleństwa

Kontynuujemy cykl prezentowania maleństw, które przyszły na świat w oddziale położniczym naszego szpitala. 
Przedstawiamy dzieci urodzone we wrześniu 2011 roku.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni zapra-
sza wszystkie kobiety w wieku 25 – 59 lat na bezpłatne badania cy-
tologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Cytologia to jedno z  najważ-
niejszych badań, które powin-
na wykonywać każda kobie-
ta. Jest podstawowym bada-
niem szyjki macicy, które po-
zwala na wykrycie wczesnych 
zmian przednowotworowych 
i nowotworowych. Dzięki temu 
badaniu można wykryć mini-
malne zmiany na szyjce maci-
cy, kwalifikujące się do leczenia 
miejscowego, bez konieczności 
przeprowadzania rozległej ope-
racji brzusznej, jaka ma miejsce 
w  przypadku zmian bardziej 
zaawansowanych.

Badanie jest proste, bezpieczne 
i  bezbolesne. Lekarz dokonuje 
oceny pod kątem stanu zapal-
nego i  innych nieprawidłowo-
ści w  drogach rodnych, a  na-
stępnie za pomocą specjalnej 

szczoteczki pobiera komórki 
błony śluzowej. Następnie wy-
maz trafia do pracowni, gdzie 
jest oglądany pod mikrosko-
pem.

Zadbaj o  siebie już dziś. 
Przyjdź na bezpłatne bada-
nia cytologiczne. Opis progra-
mu na stronie internetowej Na-
rodowego Funduszu Zdrowia  
www.nfz-wroclaw.pl/

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Badania 
cytologiczne Jak ważne są PIERSI kobiety dowiemy się w dniu 19 listopada 2011r. 

(sobota) w Bogatyńskim Ośrodku Kultury podczas działań profilak-
tycznych organizowanych przez Bogatyńskie Stowarzyszenie „Ama-
zonki”.

Zapraszamy na:
•	 Wielki Dzień Przymierza-

nia Biustonoszy pod hasłem 
„Piersi do przodu” - indy-
widualne porady brafittie-
rek z profesjonalnego salonu 
„Brafitteria” w  Wałbrzychu, 
od godz. 12.00 - 20.00 (lub 
do ostatniej klientki) w  sa-
li tanecznej na pierwszym 
piętrze BOK wszystkie chęt-

ne panie będą miały oka-
zję skorzystać z  indywidual-
nych porad ekspertów i  do-
brać oraz zakupić właściwy 
model biustonosza ,

•	 wykład pt: „Profilaktyka 
i  nowoczesne leczenie raka 
piersi” – czyli za pomocą ja-
kich metod można ustrzec 
się amputacji piersi wyjaśni 
lek. med. Anil Gupta - spe-

cjalista chirur-
gii ogólnej i on-
kologicznej. Wy-
kład odbędzie się 
w Kawiarni „Ate-
na” o godz. 17.00,

•	 wystawę fotografii au-
torstwa Katarzyny Pi-
weckiej i  Ewy Rzyczniak 
pt. „Amazonki 2011”. Wy-
stawa to cykl portretów uka-
zujących kobiety, które wy-
grały z  rakiem, dzięki po-
myślnemu leczeniu z  jego 
nieuniknionym skutkiem, 
czyli zabiegiem całkowi-
tej lub częściowej amputacji 
piersi

W  przerwach przewidujemy 
rozmowy przy kawie i  domo-
wym cieście. Zapraszamy!!!

Profilaktyka, porady i leczenie

Piersi do przodu

SP ZOZ informuje
Pobieranie materiału do ba-
dań odbywa się codziennie 
od poniedziałku do piątku 
w  godzinach przyjęć leka-
rza od 10.00 do 14.00 w Po-
radni Ginekologicznej w Bo-
gatyni przy ul. Wyczółkow-
skiego 15.

Warsztaty brafittierek 
podczas II Festiwalu 

Kobiet w Bogatyni

Fo
t.

 B
og

at
yń

sk
ie

 S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

 „
A
m

az
on

ki
”



14 w w w . b o g a t y n i a . p l w w w . b o g a t y n i a . p l

We wrześniu br. mieszkańcy trzech bogatyńskich osiedli wybrali na 
kolejną kadencję nowe Rady Osiedlowe. Wybory przeprowadzono 
w osiedlach nr 2, 4 i 5. Wybory w pozostałych osiedlach odbyły się 
wiosną tego roku.

W Osiedlu nr 4, w głosowaniu 
tajnym, do Rady Osiedla wy-
brani zostali: Agnieszka Bo-
rowska – Gaweł, Danuta Buko-
wiecka, Janina Dopierała, Ma-
ria Frońska, Tadeusz Gaweł, 
Tomasz Gnoiński, Elżbieta Ja-
nicka, Regina Jaworska, An-
drzej Karapuda, Marzena Kąc-
ka, Teresa Kosowska, Roman 
Marszałek, Krzysztof Mły-
narczyk, Katarzyna Pieńkoś 
– Wojciechowska, Agnieszka 
Tabak. Następnie Rada Osie-
dla podjęła uchwałę, w sprawie 
ilości członków Zarządu Osie-
dla Nr 4 w Bogatyni, określając, 
że zarząd liczyć będzie siedem 

osób. Członkowie rady doko-
nali zmiany przewodniczącego, 
powierzając tę funkcję, w  gło-
sowaniu tajnym, Romanowi 
Marszałkowi. Jego pierwszym 
zastępcą został Tadeusz Ga-
weł, drugim - Krzysztof Mły-
narczyk. Pozostałe osoby w za-
rządzie to: sekretarz - Marzena 
Kącka, skarbnik - Agnieszka 
Borowska – Gaweł oraz człon-
kowie - Katarzyna Pieńkoś – 
Wojciechowska i Tomasz Gno-
iński.

Do Rady Osiedla nr 2, w  gło-
sowaniu tajnym, wybrani zo-
stali: Józef Banasiewicz, Ur-
szula Giza, Bogusława Pikul-

ska, Janusz Baranowski, Teresa 
Rudnicka, Jan Baltas, Genowe-
fa Kozakowska, Tadeusz Chry-
czyk, Jerzy Malkiewicz, Wan-
da Szewczyk, Tadeusz Kubica, 
Bogdan Zdybel, Bogumiła Bo-
żek, Barbara Jaruszewska, Da-
nuta Szulenin. Jedynym zgło-
szonym kandydatem na Prze-
wodniczącego Rady był Józef 
Banasiewicz, który jednogło-
śnie został wybrany ponow-
nie do sprawowania tej funkcji. 
Do składu siedmioosobowego 
zarządu wybrani zostali, (po-
za przewodniczącym): Bogu-
sława Pikulska – zastępca, Jan 
Baltas – zastępca, Urszula Gi-
za - skarbnik, Genowefa Koza-
kowska - sekretarz oraz człon-
kowie: Janusz Baranowski i Te-
resa Rudnicka.

W Osiedlu nr 5 do Rady Osie-
dla wybrani zostali: Aneta Ku-
bica, Grzegorz Łakota, Kata-
rzyna Janowska, Ryszard Wy-
dra, Wiesław Kisiel, Danuta 
Mroczka, Wanda Częścik, Ja-
nusz Kosiński, Dariusz Olesiń-
ski, Dariusz Piekarski, Sławo-
mir Kaczmarski, Ryszard Li-
twin, Tomasz Sak, Dariusz Ko-
złowski, Kamil Kwasek. Rada 

ustaliła, że zarząd liczyć bę-
dzie siedem osób. Przewod-
niczącą rady wybrana została 
Danuta Mroczka. W  skład za-
rządu weszli: Dariusz Olesiń-
ski – zastępca, Janusz Kosiński 
– drugi zastępca, Aneta Kubica 
– sekretarz, Katarzyna Janow-
ska – skarbnik oraz członkowie 
Wanda Częścik i Ryszard Wy-
dra.

Wybrani na kolejną kadencję

Zmiany w Osiedlach

W tegorocznym rankingu województw, powiatów i gmin w dziedzi-
nie inwestycji w  infrastrukturę techniczną, prowadzonym przez Pi-
smo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, nasza gmina znala-
zła się na 18 pozycji w kategorii „małych miast”. To w dalszym ciągu 
wysoka lokata. Na uwagę zasługuje fakt, że w ciągu 5 lat Bogatynia 
„przeskoczyła” w rankingu inwestycyjnym 200 małych miast.

Według „Wspólnoty” w  2010 
roku po raz pierwszy od kil-
ku lat wydatki inwestycyj-
ne samorządów nie wzro-
sły w  porównaniu z  poprzed-
nim rokiem. Biorąc pod uwa-
gę inflację, utrzymały się na 
niemal niezmienionym pozio-
mie. W klasyfikacji pod uwagę 
wzięto wydatki wyrażone w ce-
nach, w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca, liczone jako 

średnia z  ostatnich trzech lat. 
Ranking został przygotowany 
przez prof. Pawła Swianiewi-
cza z  Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Zgodnie z  oceną „Wspólnoty”, 
współczesne samorządy kładą 
nacisk na realizację inwestycji 
związanych z  kulturą, oświa-
tą i  sportem. Zaobserwowano 
również zwiększenie wydat-
ków na gospodarkę komunal-

ną, a  w  szczególności dążenie 
samorządów do wypełnienia 
wyśrubowanych norm unij-
nych w  zakresie oczyszczania 
ścieków i  gospodarki odpada-
mi. Pomimo wyższych dotacji 
z  Unii Europejskiej w  stosun-
ku do poprzedniego roku, wy-
datki inwestycyjne samorzą-
dów nie wzrosły. Oznacza to, 
że samorządy przeznaczyły na 
inwestycje mniej środków wła-
snych niż wcześniej.

Z  rankingu wynika, że na 
przestrzeni ostatnich trzech 
lat w  Bogatyni średniorocz-
nie (w  przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca) wydano na in-

westycje 1151,02 złotych. War-
to podkreślić, że Gmina Bo-
gatynia odnotowała znaczący 
wzrost w prezentowanym ran-
kingu w  stosunku do lat po-
przednich. Z  29 pozycji (lata 
2006 – 2008), przesunęła się na 
14 miejsce (lata 2007 – 2009). 
Natomiast porównując lata 
2005 – 2007 do okresu 2008 – 
2010 zanotowaliśmy imponu-
jący wzrost w  klasyfikacji ma-
łych miast (z 220 pozycji na 14 
miejsce).

W  rankingu wygrała Kryni-
ca Morska, ale z województwa 
dolnośląskiego wyprzedziły 
nas jedynie Karpacz (10 pozy-
cja) i Świeradów Zdrój (13 po-
zycja). Za nami uplasowały się 

inne miasta z  Dolnego Śląska, 
takie jak Bardo, Stronie Śląskie, 
Twardogóra, Święta Katarzyna 
czy Polanica – Zdrój.

Natomiast wśród gmin wiej-
skich od lat nieprzerwalnie 
przewodzą Kleszczów i  Rewal, 
a w rankingu województw – lu-
buskie. W przypadku miast wo-
jewódzkich najwyższe wydat-
ki inwestycyjne finansowane 
ze środków własnych zanoto-
wał Wrocław, a wśród pozosta-
łych miast na prawach powiatu 
zwyciężyły Tychy. W rankingu 
miast powiatowych pierwsze 
miejsce zajęło Piaseczno, kolej-
no Pruszcz Gdański i Grodzisk 
Mazowiecki.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking 
inwestycyjny

Bogatynia wysoko 
w rankingu

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Biuletynu „Bogatynia” (nr 8 (29) wrzesień 
2011r.) w artykule pt. „Dzień Sybiraka” napisaliśmy, że „w wyni-
ku represji przeprowadzonych na okupowanym obszarze ponad 
350 tys. osób zostało deportowanych na wschód,…”. W związ-
ku z sugestiami bogatyńskich Sybiraków publikujemy ponownie 
informację na temat liczby osób represjonowanych na wschód. 
Ze względu na brak wspólnego stanowiska historyków i  Sybi-
raków w sprawie liczby osób wywiezionych przedstawiamy da-
ne przyjęte przez komisję historyczną Związku Sybiraków, iż wy-
wiezionych na wschód zostało 1,35 mln Polaków. Jednocześnie 
pragniemy zaznaczyć, że podając ilość osób represjonowanych 
należy przede wszystkim pamiętać, że za każdą z podawanych 
liczb widnieją prawdziwe i tragiczne historie konkretnych ludzi.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Nr 42/1048, 15 paździer-
nika 2011.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Inwestycje w infrastrukturę techniczną 2008-2010, nr 42/1048, 
15 października 2011, str. 23. 
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22 października myśliwi wraz z rodzinami i sympatykami myślistwa 
spotkali się na Okręgowych Obchodach Dnia Świętego Huberta. 
Głównym organizatorem obchodów było Koło Łowieckie „Diana” 
z Bogatyni. Honorowy patronat nad organizacją uroczystości objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.

Uroczystości poprzedziła msza 
święta w kościele pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w Boga-
tyni. Podczas mszy duszpasterz 
myśliwych diecezji legnickiej 
ks. kanonik Czesław Misiewicz 
przypomniał, że myślistwo to 
nie tylko polowania, ale także 
dbałość o zwierzynę. Uroczystą 
oprawę mszy zapewnili człon-
kowie zespołu sygnalistów my-
śliwych Durlakowe Rogi. Po 
mszy uczestnicy i poczty sztan-
darowe wspólnie przemaszero-
wali ulicami Bogatyni pod po-
mnik Papieża Jana Pawła II, 
gdzie złożono kwiaty.

Dalsza część uroczystości od-
była się w Multifunkcjonalnym 
Centrum Trójstyku – wzięło 
w  niej udział około 40 kół ło-
wieckich. Gości przywitał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bogaty-
nia Andrzej Grzmielewicz oraz 
Prezes Koła Łowieckiego „Dia-
na” Mariusz Frankiewicz. Każ-
de z  kół łowieckich otrzymało 
okolicznościowe upominki.

Kolejnym punktem obcho-
dów było odznaczenie myśli-
wych oraz sympatyków myśli-
stwa medalami i  odznakami 
nadanymi przez Kapitułę Od-
znaczeń Łowieckich. Podczas 

uroczystości wręczono rów-
nież medale „Zasłużony dla 
Łowiectwa Jeleniogórskiego” 
nadane przez Okręgową Radę 
Łowiecką w Jeleniej Górze.

Główną atrakcją uroczystości 
była prezentacja muzyki my-
śliwskiej przez zespół sygnali-
stów myśliwskich Durlakowe 
Rogi. Koncert został wzboga-
cony o partie tenorowe śpiewa-
ne przez Andrzeja Kuncewicza, 
reprezentującego Koło Łowiec-
kie Knieja Lubawka. Podczas 
uroczystości wystąpili również 
myśliwi z Czech. Wspólne bie-
siadowanie trwało do późnych 
godzin wieczornych. Licznie 
zgromadzeni goście mogli de-
lektować się potrawami z  dzi-
czyzny, podziwiać trofea oraz 
wspominać historię myślistwa.

Święto myśliwych

Obchody Dnia 
Św. Huberta w Bogatyni
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Ciasto z galaretką
Mimo, że za naszymi okna-
mi szara i  jesienna pogoda, to 
na naszych stołach nadal może 
być bardzo kolorowo. Wszyst-
ko za sprawą ciasta z galaretką, 
które proponuje pani Krystyna 
Nowak z Bogatyni.

Przygotowanie:
Biszkopt: Białka z cukrem ubić 
na sztywną pianę, dodawać po 
1 żółtku, olej, ocet – chwilę 
mieszać. Na koniec dodać mą-
kę połączoną z  proszkiem do 
pieczenia. Wymiesza delikat-
nie drewnianą łyżkę. Piec oko-
ło 30 minut w  temperaturze 
180 stopni. Masa: Każdą gala-
retkę rozpuścić w 220 ml wody. 
Śmietanę ubijać z cukrem i wa-
nilią około 7 minut. Żelatynę 
namoczyć w  ½ szklance wo-
dy, wymieszać i  dolać gorącej 
wody, aby była pełna szklan-
ka. Małym strumieniem wle-
wać do śmietany, chwilę mie-
szać. Galaretkę pokroić w kost-

kę dodać do śmietany oraz wy-
mieszać. Biszkopt przekroić 
wzdłuż, przełożyć masą.

Składniki: Biszkopt: 
1¼ szklanki cukru, 1¼ szklan-
ki mąki tortowej, 90 ml ole-
ju, 6 jajek, 1 łyżka octu, 2 ły-
żeczki proszku do piecze-
nia. Masa: 80 dkg kwaśnej 
śmietany (18%), 3 opako-
wania różnych galaretek, 
½ cukru waniliowego, 5 ły-
żek cukru, 2 łyżki żelatyny

Jeśli znacie Państwo cieka-
wy przepis, którym chcieli-
byście się podzielić, napisz-
cie do nas: bok@bok.art.pl

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

„Baby są 
jakieś inne”
Reżyser Marek Koterski, twór-
ca filmów „Dzień świra” 
i  „Wszyscy jesteśmy Chrystu-
sami”, powraca do zapalne-
go tematu relacji damsko-mę-
skich. „Baby są jakieś inne” to 
najnowsza rozprawa arcymi-
strza słownego humoru ze ste-
reotypowymi opiniami na te-
mat ról kobiet i mężczyzn oraz 
chwytliwym, acz coraz bardziej 
mylnym przekonaniem, kto 
z nas jest z Wenus, a kto wziął 
się z  Marsa. „To temat, któ-
ry fruwa w przyrodzie, wypły-
wa w książkach, gazetach, par-
lamentach, na uniwersytetach 
i nagli, by go złapać, podjąć.

Data: 25-30.11.2011 r.
godz. 17.00
produkcja: Polska
gatunek: Dramat, komedia
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

„Saga Zmierzch: 
Przed świtem. Cz.I”
Pierwsza część finału najpo-
pularniejszej sagi na świecie! 
Epicka opowieść o  miłości nie 
z tego świata! Po pięknym ślu-
bie i  hucznym weselu, Bel-
la (Kristen Stewart) i  Edward 
(Robert Pattinson) wyjeżdżają 
na miesiąc miodowy do Rio de 
Janeiro. W  tym gorącym mie-
ście karnawału, młodzi mo-
gą wreszcie w pełni cieszyć się 
sobą i  oddawać namiętności. 
Wkrótce Bella odkrywa, że jest 
w ciąży. Pełne dramatyzmu na-
rodziny dziecka rozpoczynają 
łańcuch nieodwracalnych zda-
rzeń - Edward decyduje się po-
darować Belli nieśmiertelność.

Data: Noc z  17.11/18.11 – 
godz. 00.01
18.11 – godz.17.00, 19.30
 19-20.11 – godz.14.30, 17.00, 19.30
 21-24.11 – godz. 17.00, 19.30
produkcja: USA, gatu-
nek: Horror, romans
ceny biletów: 13,00 zł nor-
malny, 11,00 zł ulgowy

Ogólnopolska premiera w Bogatyni
KINO KADR

filmowa noc z czwartku na piątek
17/18 listopada, godz. 00:01 

Saga Zmierzch: Przed świtem. Cz. I

104.8 FM
Ramówka na
www.artradio.pl

104.8 FMradio Bogatynia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA
serdecznie zaprasza na uroczyste obchody

NIEPODLEGŁOSCI

godz. 12.00 ościele Niepokalanego Poczęcia NMP- Msza św. w k

godz. 13.00 - przemarsz do parku im. Jana Pawła II

godz. 13.30 - złożenie kwiatów pod pomnikiem

godz. 14.00 - uroczysta akademia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

 11 listopada
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był.

Bogatynia
od kuchni
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