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Pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech Dobro-
łowicz spotkał się z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa we Wrocławiu. 

Wojciech Dobrołowicz spotkał 
się w czwartek (10.12) z To-
maszem Krzeszowcem - dy-
rektorem oddziału terenowego 
Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa we Wrocławiu. 
Pełniący funkcję burmistrza 
Bogatyni zabiegał we Wrocła-
wiu o nieodpłatne przekazanie 
gminie działki przy basenie, na 
której jest zlokalizowany ruro-
ciąg. Jak tłumaczy burmistrz, 
regulacja prawna w tej sprawie 
jest niezbędna dla otwarcia ką-
pieliska, bowiem gmina złoży-
ła już w nadzorze budowlanym 
dokumentację legalizacyjną 
i musi posiadać prawo do dys-
ponowania wszystkimi dział-
kami wykorzystywanymi do 
realizacji tej inwestycji. Woj-

ciech Dobrołowicz rozmawiał 
z dyrektorem KOWR-u także 
o możliwym rozwiązaniu pro-
blemu pozostałych okolicz-
nych działek, przejętych przez 
gminę ponad 9 lat temu, na 
konkretne cele, które nie zo-
stały zrealizowane, a czas na 
to minie w październiku 2021 
r. Gmina nie wywiązując się 
z zapisów umowy będzie nara-
żona na zwrot nieruchomości 
lub sankcje finansowe, czego 
Wojciech Dobrołowicz chce 
uniknąć, np. poprzez wyko-
nanie w tym miejscu tras do 
nordic walking czy zdoby-
wającego niezwykłą popular-
ność na świecie, rowerowego 
placu zabaw przeznaczonego 
do zbiorowej rekreacji, tzw. 

pumptracka. Była to pierwsza 
inicjatywa ze strony Gminy 
Bogatynia by uregulować sy-
tuację prawną przedmiotowych 
działek. Rozmawiano także 
o będącym własnością KOW-
R-u terenie po byłym przejściu 
granicznym Bogatynia-Kun-
ratice i zlokalizowanej tam 
spalonej strażnicy. Jak poinfor-
mował Tomasz Krzeszowiec, 

z początkiem roku ruszą prace 
rozbiórkowe by uporządkować 
to miejsce. Dyrektor KOWR-
-u zadeklarował także wspar-
cie dla miejscowych rolników. 
O jego zakresie i współpracy 
z gminą, Wojciech Dobroło-
wicz i Tomasz Krzeszowiec 
będą szerzej rozmawiać na ko-
lejnym spotkaniu, które tym ra-
zem ma odbyć się w Bogatyni.

14 grudnia w Bogatyni odbyły się ministerialne konsultacje 
w sprawie bezpiecznego powrotu uczniów do szkół po feriach. 

Wiceminister edukacji Ma-
rzena Machałek i Dolnośląski 
Kurator Oświaty Roman Ko-
walczyk rozmawiali w Bogaty-
ni z dyrektorami szkół z terenu 
powiatu zgorzeleckiego o bez-
piecznym powrocie dzieci 
i młodzieży do szkół po feriach. 
Spotkanie odbyło się w Szkole 
Podstawowej nr 3 a jego go-
spodarzem był pełniący funk-
cję Burmistrza MiG Bogatynia 
Wojciech Dobrołowicz. Mi-
nister Machałek przedstawiła, 
uzależnione od sytuacji epide-
micznej, warianty powrotu do 

szkoły 18 stycznia 2021 r. Dy-
rektorzy zgłaszali swoje uwagi 
i sugestie związane z poszcze-
gólnymi rozwiązaniami (na-
uczanie zdalne, hybrydowe, 
stacjonarne), wnioskowali tak-
że o zwiększenie ich decyzyj-
ności przy wyborze wariantów, 
np. wtedy, kiedy szkoła ma kla-
sy o małej liczbie uczniów i od-
powiednie warunki, by przy za-
chowaniu reżimu sanitarnego 
prowadzić naukę stacjonarnie. 
Dyskutowano także o sytu-
acji klas ósmych, maturalnych 
i programowo najwyższych 

klas szkół zawodowych, czyli 
młodzieży, którą w najbliższej 
przyszłości czekają egzaminy. 
Poruszono sprawę zmierzenia 
się ze skutkami zdalnej nauki, 
w tym konieczności zapew-
nienia odpowiedniej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom. Pojawił się również 
temat badań przesiewowych 
i jak najszybszych szczepień 
nauczycieli przeciw covid-19, 
postulowanych przez część 
środowiska. Jak zapowiedział 
podczas konferencji prasowej 
po zakończonych konsulta-
cjach Dolnośląski Kurator 
Oświaty Roman Kowalczyk, 

nauczyciele będą zachęcani do 
szczepień, nie będzie jednak 
takiego przymusu. Minister 
Marzena Machałek, dziękując 
Wojciechowi Dobrołowiczowi 
za zorganizowanie spotkania 
podkreśliła, że była to dobra, 
owocna dyskusja i wiele płyną-
cych z niej wniosków przeka-
że na posiedzeniu Rządowego 
Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego, którego jest członkiem. 
Będą one także wzięte pod 
uwagę podczas przygotowy-
wania rozporządzenia i wy-
tycznych. Podobne konsultacje 
będą odbywać się w całej Pol-
sce. Sekretarz Stanu w MEN 
liczy na to, że po feriach dzieci 
klas I-III wrócą do szkół, a na-
stępni będą uczniowie klas naj-
wyższych programowo. 

Ministerialne konsultacje w Bogatyni

Zabiegając o bogatyńskie  
sprawy - KOWR
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Gmina Bogatynia otrzymała 
grant w wysokości 439.135,00 
zł na niwelowanie skutków 
COVID-19.Województwo 
Dolnośląskie powierzyło Gmi-
nie Bogatynia grant na kwo-
tę 439.135,00 zł w ramach 
projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
spowodowanemu przez CO-
VID-19”, którego realizatorem 
jest Dolnośląski Ośrodek Poli-

tyki Społecznej. Celem otrzy-
mania grantu jest niwelowanie 
skutków choroby zakaźnej CO-
VID-19 wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2 w podmiotach 
leczniczych funkcjonujących 
na terenie Dolnego Śląska, 
dlatego jego realizację gmina 

powierzyła Samodzielnemu 
Publicznemu Zespołowi Opie-
ki Zdrowotnej w Bogatyni. 
Pieniądze będą wydatkowane 
na zakup sprzętu medycznego, 
sprzętu do prowadzenia dezyn-
fekcji oraz wyposażenia labo-
ratorium. 

Grant został przyznany w ra-
mach projektu „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu 

spowodowanemu przez CO-
VID-19” nr RDPS.09.03.00-
02.0022/20 współfinanso-
wanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020, w ramach 9 
Osi priorytetowej: Włączenie 
społeczne, Działanie 9.3 Do-
stęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych.

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz
Dyrekcja i Pracownicy KWB Turów

składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom z powodu śmierci

śp. Stanisława Sidorowicza
Stanisław Sidorowicz - Zastępca Dyrektora, Dyrektor Techniczny kopalni w Turowie 

odszedł 8 grudnia 2020 r. w wieku 58 lat.
Niech Św. Barbara towarzyszy Ci gdziekolwiek będziesz. Spoczywaj w pokoju.

Grant dla szpitala

180 645 zł trafiło do bogatyńskiego szpitala za sprawą Funda-
cji PGE 

Fundacja PGE przekazała da-
rowiznę dla szpitala w Bogaty-
ni. Symbolicznego przekazania 
czeku o wartości 180 645 zł do-
konali 14 grudnia w tutejszym 
urzędzie miasta prezes PGE 
Wojciech Dąbrowski i prezes 
PGE GiEK Wioletta Czemiel-
-Grzybowska. Pieniądze zo-
staną przeznaczone na zakup 
wysokiej klasy sprzętu: respi-
ratora i dwóch zamgławiaczy 
do automatycznej dezynfekcji. 

- PGE Polska Grupa Energe-
tyczna angażuje się w działa-
nia, mające na celu przeciw-
działanie rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa, aktywnie 

wspierając szpitale i placówki 
medyczne. Tym razem chcemy 
wesprzeć walkę z pandemią 
w woj. dolnośląskim, przeka-
zując darowizny dla szpitali 
w Bogatyni i Zgorzelcu. Za-
leży nam, aby w tym trudnym 
czasie, szpitale mogły w peł-
nym zakresie pomagać chorym 
– powiedział Wojciech Dą-
browski, prezes zarządu PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej.

Pełniący funkcję Burmistrza 
MiG Bogatynia Wojciech Do-
brołowicz podkreślił, że liczy 
na dalszą udaną współpracę 
i wsparcie Grupy.

Darowizna od PGE

Gmina Bogatynia otrzyma 2 122 906 zł w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Spotkanie w UMiG, w któ-
rym uczestniczyła wicemini-
ster MEN, a zarazem posłan-
ka z tego regionu Marzena 
Machałek, władze PGE, za-
przyjaźnieni samorządowcy, 
przedstawiciele służby zdrowia 
i dziennikarze, było dosko-
nałą okazją by poinformować 
o przyznanych Gminie Boga-
tynia środkach z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, w łącznej kwocie 2 122 
906 zł! Jak przekazał zebra-

nym pełniący funkcję burmi-
strza Bogatyni Wojciech Do-
brołowicz, będą to pieniądze 
na dwa zadania: 667 452 zł na 
rewitalizację placu po byłym 
dworcu PKS (jako dofinanso-
wanie realizacji inwestycji lub 
sfinansowanie wkładu własne-
go w sytuacji uzyskania przez 
to zadanie dofinansowania 
z programu NFOŚiGW) i 1 455 
454,87 zł na II etap odbudowy 
Alei Żytawskiej. 

2 122 906 zł dla Gminy 
Bogatynia!
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Energia dla gminy

Podpisano umowę na dostawę 
energii elektrycznej dla potrzeb 
Gminy Bogatynia i jej jedno-
stek organizacyjnych w okresie 
01.01.2021-31.12.2023. Całko-
wite szacunkowe zużycie ener-
gii elektrycznej [MWh] w tym 
okresie wyniesie 12 055,833 
MWh. Wstępne wynagrodze-
nie brutto: 5.175.617,59 zł. 
Postępowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego prowa-
dzone było w trybie przetargu 
nieograniczonego, powyżej 
tzw. „progów unijnych”. Jak 
podkreślił pełniący funkcję 
burmistrza Wojciech Dobroło-
wicz, Gmina Bogatynia chce 
kupować prąd po najkorzyst-
niejszej cenie, dlatego przed-
miotem przetargu była dostawa 
energii na potrzeby zarówno 
gminy, jak i jej 15 jednostek or-

ganizacyjnych, na okres trzech 
lat, tym razem w tzw. modelu 
elastycznym, by móc dokony-
wać zakupu wg zapotrzebowa-
nia, po najlepszych w danym 
momencie cenach energii na 
rynku. Szacuje się, że oszczęd-
ności z tego tytuły mogą wy-
nieść nawet 2 000 000 zł!

Budowa ogrodzenia - przej-
ście przez teren szkoły

Wykonano ogrodzenie na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 
3 w Bogatyni (odcinek 191,50 
mb). Zamontowano w nim 
bramę i furtki. Dzięki tym pra-
com wykorzystano istniejący 
chodnik z kostki brukowej na 
potrzeby komunikacji pieszej 
mieszkańców i połączono dwie 
części osiedla. To duże udo-
godnienie, ponieważ dotych-
czas, przejście „skrótem” przez 
teren szkoły po zamknięciu 

bram było niemożliwe. Koszt 
robót to 33 000 zł.

Siłownie dla sołectw

Gmina Bogatynia ze środków 
funduszu sołeckiego zakupiła 
10 urządzeń siłowni zewnętrz-
nych wraz z tablicą z regulami-
nem. Do sołectwa Działoszyn 
trafią 4 urządzenia i do sołec-
twa Jasna Góra 6. Wśród przy-
rządów do ćwiczeń są między 
innymi ORBITREK, TWI-
STER + SŁUP + WAHADŁO 
BIEGACZ, czy WIOŚLARZ. 
Koszt zakupów to 24 764 zł.

Naprawa dachu w „Domu 
Ludowym”

W Multifunkcjonalnym Cen-
trum Trójstyku („Dom Lu-
dowy”) naprawiono ciek-
nący dach. Montaż blachy 
trapezowej na przybudówce 
kosztował budżet gminy 36 
461 zł.

Drobne prace na Zalewie

Na Zalewie wykonano drobne 
prace remontowe i porządko-
we, m.in.: remont chodnika, 
uzupełnienie barierek, zabez-
pieczenie otworów budynku 
grożącego zawaleniem, wypeł-
nienie humusem miejsc, w któ-
rych powstawały kałuże. Koszt 
prac to 17 981 zł

Remont kominów

Wykonano naprawę i prze-
murowanie kominów na bu-
dynku przy ul. Daszyńskiego 
35 (budynek starego kina, 
ujęty w Gminnej ewidencji 
zabytków). Wykonanie prac 
remontowych było niezbędne 
ze względu na stan techniczny 
obiektu, bezpieczeństwo ludzi 
i mienia. Koszt prac to ok. 30 
000 zł

Pielęgnacja zieleni na basenie 
- m.in. uporządkowanie rabat, 
odchwaszczenie terenu – koszt 
9 500 zł.

Remont pomnika w parku 
miejskim

W parku miejskim im. Jana 
Pawła II w Bogatyni został wy-
remontowany pomnik. Gmin-
ne Przedsiębiorstwo Oczysz-
czania zdemontowało stare, 
zniszczone okładziny lastryko 
i zastąpiło je palisadą i płytami 
tarasowymi w kolorze antra-
cytowym. Dotychczas, fatalny 
stan techniczny obiektu, nie 
tylko pogarszał estetykę jedne-
go z najchętniej odwiedzanych 
przez mieszkańców miejsc, ale 
także urągał powadze organi-
zowanych tu uroczystości pa-
triotycznych. Koszt remontu to 
14 600 zł.

Remonty, zakupy, umowy, prace porządkowe
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Ze względu na epidemię koronawirusa tegoroczna Barbórka 
miała inną formułę niż dotychczas. 4 grudnia odbyły się cen-
tralne uroczystości związane z obchodami Dnia Górnika. 

Z tej okazji 6 grudnia pełnią-
cy funkcję Burmistrza Miasta 
i Gminy Wojciech Dobroło-
wicz wziął udział w uroczystej 
Mszy Świętej w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Bo-
gatyni, którą odprawił ks. kan. 

Jan Żak. W uroczystości wzięli 
udział również przedstawicie-
le Kopalni Węgla Brunatnego 
Turów z dyrektorem Sławo-
mirem Wochną na czele oraz 
przedstawiciele bogatyńskiego 
samorządu.

Górnicy obchodzili 
swoje święto

Pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech Dobro-
łowicz spotkał się z włodarzami Pieńska i Węglińca.

4 grudnia pełniący funkcję 
burmistrza Bogatyni Woj-
ciech Dobrołowicz odwie-
dził Pieńsk, gdzie rozmawiał 
z burmistrzem Janem Magdą 
oraz Węgliniec, gdzie spotkał 
się z burmistrzem Mariuszem 
Wieczorkiem. Rozmawiano 
o bieżących sprawach samo-
rządowych, współpracy, do-
brych praktykach, realizacji 
inwestycji i ich dofinansowa-

niu ze środków zewnętrznych 
(m.in. budżetu województwa).

W Węglińcu, który przypomi-
na obecnie wielki plac budowy, 
burmistrz Mariusz Wieczorek 
zaprezentował Wojciecho-
wi Dobrołowiczowi zadania 
w trakcie realizacji. Trwają in-
tensywne roboty m.in. przy naj-
większej inwestycji drogowej 
jaką realizował samorząd Gmi-

ny Węgliniec pn.: „Przebudo-
wa drogi gminnej nr 103639D 
(ul. Sikorskiego w Węglińcu) 
wraz z infrastrukturą technicz-
no-kanalizacyjną” oraz przy 
budowie żłobko-przedszkola - 
największej inwestycji w Gmi-
nie Węgliniec na przestrzeni 

ostatnich lat. Także Polskie 
Koleje Państwowe właśnie 
rozpoczęły roboty budowlane 
dla inwestycji: „Przebudowa 
dworca kolejowego Węgli-
niec” a wartość tych prac to 36 
468 205,70 zł!

Z wizytą na północy 
powiatu

8 grudnia pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Woj-
ciech Dobrołowicz uczestniczył online w posiedzeniu Powiato-
wego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

We wtorek (8 grudnia) odby-
ło się posiedzenie poszerzo-
nej powiatowej komisji bez-
pieczeństwa i porządku oraz 
Powiatowego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego. Po raz 
kolejny, w związku z sytuacją 
epidemiczną, przeprowadzono 
je w formie wideokonferencji. 
Podczas obrad omówione zo-
stały:

 y informacja Skarbnika Po-
wiatu nt. projektu budżetu 
Powiatu Zgorzeleckiego na 
2021 rok w zakresie porząd-
ku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli, 

 y informacja nt. planu zi-
mowego utrzymania dróg 
krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na 
terenie powiatu w sezonie 
zimowym 2020/2021,

 y rekomendacja Starosty 
Zgorzeleckiego w zakresie 
przygotowania do sezonu 
zimowego 2020/2021 i po-
stępowania w jego okresie,

 y informacja nt. przygoto-
wania gmin do organizacji 
pomocy humanitarnej 
w warunkach wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych w sezonie 
zimowym 2020/2021,

 y informacja nt. realizacji 
ustawowych zadań z zakresu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom na terenie po-
wiatu w III kwartale 2020 r.

Posiedzenie w sprawie 
bezpieczeństwa
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Zakończyła się realizacja projektu ,,Cyfrowo kompetentni”. 
W projekcie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z 6 bogatyń-
skich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 
3 , Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły 
Podstawowej w Porajowie, Szkoły Podstawowej w Działoszynie.

Realizacja projektu rozpoczę-
ła się w styczniu  2019 roku. 
Pierwsze zadania skierowane 
były do 80 nauczycieli, któ-
rzy mieli prowadzić zajęcia 
w projekcie. Wzięli oni udział 
w szkoleniach z zakresu wyko-
rzystywania technik IT w co-
dziennej pracy z uczniami.  
Drugim etapem projektu było 

doposażenie szkół w narzędzia 
TIK oraz pomoce dydaktyczne 
do prowadzenia zajęć z zakresu 
przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych. Każda szkoła 
wyposażona została w interak-
tywny monitor, drukarkę 3D, 
laptopy, mikroskopy cyfrowe 
oraz inne pomoce – zgodnie 
z zapotrzebowaniem poszcze-

gólnych szkół biorących udział 
w projekcie. Od września 2020 
roku uczniowie uczestniczy-
li w dodatkowych zajęciach 
w ramach projektu.  Chętni 
uczniowie mogli brać udział 
w zajęciach informatycznych 
z elementami robotyki, kołach 
matematycznych, fizycznych, 
chemicznych, przyrodniczych, 
dziennikarskich, plastycznych 
oraz zajęciach wyrównaw-
czych z matematyki – łącznie 
3630 godzin zajęć. Wsparciem 
objętych zostało 599 uczniów. 

Na zakończenie projektu 
uczniowie wzięli udział w dzia-
łaniach podsumowujących pra-
cę na poszczególnych kołach, 
które (ze względu na panujący 
w kraju stan epidemiczny) od-
bywały się online. Wszyscy 
uczniowie uczestniczący w ko-
łach przedmiotowych otrzyma-
li nagrody rzeczowe. 

Dodatkową atrakcją na zakoń-
czenie realizacji projektu ,,Cy-

frowo kompetentni” miał być 
udział uczniów w wyjazdach 
edukacyjnych. Planowane one 
były w miesiącach kwiecień 
– czerwiec. Ze względu na 
sytuację panującą w kraju, wy-
cieczki zostały przeniesione na 
wrzesień – październik. Nie-
stety, ze względu na pogarsza-
jącą się sytuację pandemiczną, 
z 781  uczniów na wycieczki 
wyjechało tylko 218. 

Za zgodą Instytucji Pośredni-
czącej zaoszczędzone środki 
finansowe przesunięte zostały 
na zakup iPadów. Każda ze 
szkół otrzymała 12 tabletów, 
które pozwolą skorzystać na 
miejscu w szkole z możliwo-
ści nowoczesnej technologii 
informacyjnej, w tym rozsze-
rzonej rzeczywistości wirtual-
nej. Obiekty, które uczniowie 
mieli zobaczyć w centrach 
edukacyjnych, mogą pojawić 
się w postaci trójwymiarowej 
w poszczególnych klasach. 

Wartość zrealizowanego pro-
jektu: 1 014 386,78 zł., w tym 
wkład własny Gminy Bogaty-
nia: 50 719,34 zł. 

Cyfrowo kompetentni

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości odby-
wały się w trudnym czasie pandemii, dlatego też niemożliwe 
były przemarsze, akademie, czy też wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. Aby jednak uczcić ten bardzo ważny dzień, 
w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła odprawiono uroczystą 
Mszę św. za ojczyznę oraz złożono kwiaty pod pomnikiem 
w parku JP II.

Narodowe Święto Niepodle-
głości uczciły również przed-
szkolaki z terenu miasta i gmi-
ny Bogatynia, które wzięły 
udział w programie pn. „Pol-
ska piękna i wspaniała. Nie-

podległa cała”. W ramach tego 
programu 210 przedszkolaków 
uczestniczyło w przeglądzie 
twórczości dziecięcej, przygo-
towując prace plastyczne, od-
grywając scenki czy śpiewając 

patriotyczne pieśni. A wszyst-
ko po to, by od najmłodszych 
lat kształtować postawy patrio-
tyczne i zachęcać do aktyw-
nego uczestnictwa w obcho-
dzeniu Narodowego Święta 
Niepodległości. We wtorek 10 
listopada pełniący funkcję Bur-
mistrza Miasta i Gminy Boga-
tynia Wojciech Dobrołowicz 
udał się do Przedszkola Pu-
blicznego nr 6 w Bogatyni – 
głównego organizatora tego 
przeglądu, gdzie przekazał 210 
pełnowymiarowych flag wraz 
z drzewcami dla wszystkich 
uczestników projektu. Takie 
same flagi zostały również 
przekazane sołtysom i prze-
wodniczącym rad osiedlowych.

Z przyjemnością informuje-
my również, że Gmina Bo-
gatynia zebrała wymaganą 
liczbę głosów poparcia w pro-
jekcie „Pod biało-czerwoną”. 
Przypominamy, że projekt 
ten zakłada sfinansowanie 
przez Rząd RP zakupu masz-
tów i flag w każdej z gmin 
w Polsce, której mieszkańcy 
dołączą do akcji. Bogatynia, 
ze względu na liczbę miesz-
kańców, musiała zebrać 500 
głosów. Zebrała ich 579 - 
w pierwszym terminie. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy 
zagłosowali. Wspomniany 
maszt powinien pojawić się 
w gminie Bogatynia na wio-
snę 2021. 

Narodowe Święto 
Niepodległości
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W piątek 6 listopada Woje-
woda Dolnośląski Jarosław 
Obremski podpisał list inten-
cyjny w sprawie utworzenia 
i funkcjonowania Terenowe-
go Punktu Paszportowego 
w Bogatyni.

Z ramienia gminy list podpisał 
pełniący obowiązki Burmi-
strza Miasta i Gminy Boga-
tynia Wojciech Dobrołowicz 

przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy Moniki Niklas. List in-
tencyjny stanowi ważny krok 
w celu utworzenia punktu pasz-
portowego w południowo-za-
chodniej części województwa. 
Terenowy Punkt Paszportowy 
w Bogatyni przyczyni się do 
poprawienia komfortu miesz-
kańców, którzy będą chcieli 
złożyć wniosek o paszport.

Punkt paszportowy 
w Bogatyni

Jeszcze niedawno kolej w Bogatyni była w sferze odległych 
marzeń. Dziś już ten odważny pomysł nabiera realnego kształ-
tu. Jest coraz większa szansa na to, że kolej wróci do miasta.

Wskazują na to rządowe do-
kumenty, z których wynika, że 
Linia kolejowa na trasie Zgo-
rzelec – Bogatynia została ujęta 
w planach uzupełnienia lokal-
nej i regionalnej infrastruktury 

kolejowej do roku 2028, czyli 
przeszła do drugiego etapu rzą-
dowego programu Kolej+ 

Celem Programu jest uzupeł-
nienie sieci kolejowej o połą-
czenia kolejowe miejscowości 

o populacji powyżej 10 tys. 
mieszkańców, które nie po-
siadają dostępu do połączeń 
pasażerskich z miastami wo-
jewódzkimi lub takich, które 
posiadają dostęp do kolei, ale 
istniejące połączenia wymaga-
ją usprawnienia. Bogatynia jest 
od wielu lat czarnym punktem 
na kolejowej mapie Polski. 
Program Kolej+ zakłada reali-
zację inwestycji liniowych – tj. 
modernizację istniejącej lub 
budowę nowych linii kolejo-
wych oraz inwestycje punk-
towe, jak np. budowa nowych 

przystanków, mijanek czy 
łącznic kolejowych. W II eta-
pie, w którym znalazła się linia 
Zgorzelec – Bogatynia,  wnio-
skodawcy mają 12 miesięcy na 
przygotowanie niezbędnych 
dokumentów aplikacyjnych, 
w tym opracowanie wstępnego 
studium planistyczno-progno-
stycznego. Po II etapie projek-
ty będą podlegały ocenie wie-
lokryterialnej, której wynikiem 
będzie utworzenie listy rankin-
gowej projektów i kwalifikacja 
ich do programu. Póki co pozo-
staje nam trzymać kciuki.

Kiedy koleją do 
Bogatyni?

25 listopada pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Woj-
ciech Dobrołowicz uczestniczył w zdalnych obradach Zarządu 
oraz Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

W porządku obrad Zarządu 
znalazły się takie punkty jak: 
prezentacja Instytutu Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych 
nt. „Możliwości rozwoju re-
gionu przy wykorzystaniu Fun-
duszu Sprawiedliwej Transfor-
macji”, zapoznanie z opiniami 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w sprawie budżetu ZGZZ 
na 2021 r. i wieloletniej progno-

zy finansowej, czy omówienie 
treści pisma do Pełnomocnika 
Rządu ds. Transformacji Spół-
ek Energetycznych i Górnictwa 
Węglowego, Sekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych Artura Sobonia, 
w sprawie planu strategii trans-
formacji energetycznej dla Po-
wiatu Zgorzeleckiego.

Zgromadzenie podjęło uchwa-
ły w sprawie przyjęcia wielo-
letniej prognozy finansowej 

Związku Gmin Ziemi Zgorze-
leckiej oraz przyjęcia budżetu 
na 2021 rok.

Obradował Związek Gmin
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„Nasza choinka” to tytuł kon-
kursu skierowanego do so-
łectw oraz rad osiedlowych, 
którego celem było moty-
wowanie dzieci, młodzieży 
i dorosłych do wspólnej ak-
tywności twórczej oraz pro-
pagowanie zwyczaju ubiera-
nia choinki i kultywowanie 
obrzędowości Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Do konkursu zgłosiło się 13 
podmiotów, 9 sołectw: Pora-
jów, Sieniawka, Kopaczów, 
Opolno Zdrój, Jasna Góra, 
Działoszyn, Posada, Krzewina, 
Lutogniewice oraz 4 rady osie-
dlowe: RO1, RO5, RO6, RO8.

Komisja konkursowa składa-
jąca się z pracowników Urzę-
du Miasta i Gminy w Bo-
gatyni oraz Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury ustaliła, iż 
najlepiej spełniającą wymogi 
konkursowe i jednocześnie 
najbardziej zasługującą na 
miano najpiękniejszej była 
choinka przystrojona przez 
mieszkańców sołectwa Luto-
gniewice.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li 500 zł nagrody gwaranto-
wanej, zwycięzca natomiast 
otrzymał dodatkowy czek na 
kwotę 1000 zł. 

NAJPIĘKNIEJSZĄ
Konkurs dla sołectw oraz rad osiedlowych na

Sołectwo LutogniewiceSołectwo Lutogniewice

Sołectwo PorajówSołectwo Porajów

Sołectwo Jasna GóraSołectwo Jasna Góra

Rada Osiedla nr 6Rada Osiedla nr 6

Sołectwo SieniawkaSołectwo Sieniawka

Sołectwo DziałoszynSołectwo Działoszyn

Rada Osiedla nr 8Rada Osiedla nr 8

Sołectwo KopaczówSołectwo Kopaczów

Sołectwo PosadaSołectwo Posada

Rada Osiedla nr 1Rada Osiedla nr 1

Sołectwo Opolno ZdrójSołectwo Opolno Zdrój

Sołectwo KrzewinaSołectwo Krzewina

Rada Osiedla nr 5Rada Osiedla nr 5
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Misie z napisem „Bogatynia przytula” 
trafiły do wszystkich przedszkolaków z terenu miasta i gminy. Okazją do 
obdarowania był oczywiście, przypadający 6 grudnia, dzień św. Mikołaja, 
czyli Mikołaja z Miry. Od tej chwili bogatyńskie misie będą przytulały 
naszych milusińskich.
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W czwartek 5 listopada w galerii StopArt odbył się wernisaż 
wystawy zorganizowanej w ramach „XIV Międzynarodowego 
Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych”.

Wystawę otworzył występ 
muzyczny podopieczne-
go pracowni integracyjnej 
„Bez Barier” Michała Giet-
ki, który przy akompania-
mencie instruktora muzyki 
Krzysztofa Wermińskiego 
wykonał utwór amerykań-
skiego zespołu Stone Sour 
pt.: „Bother”. Następnie 
głos zabrała dyrektor Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kul-
tury Bożena Mazowiecka, 
witając wszystkich zapro-
szonych gości, w tym re-
prezentującego Urząd 
Miasta i Gminy Bogatynia 
pełniącego funkcję burmi-
strza Wojciecha Dobroło-
wicza. Po oficjalnym przy-
witaniu goście wernisażu 
podziwiali piękne prace 

wykonane różnorodnymi 
technikami artystycznymi: 
rękodzieło, prace plastycz-
ne, ceramiczne, fotogra-
fie. Przygotowany został 
również mały poczęstunek 
dla zgromadzonych miło-
śników sztuki. Na koniec 
Wojciech Dobrołowicz 
wręczył obecnym arty-
stom dyplomy oraz drobne 
upominki. Serdeczne po-
dziękowania kierujemy do 
wszystkich, którzy zdecy-
dowali się przyjść i uczest-
niczyć w wernisażu, w tak 
trudnym dla nas wszyst-
kich czasie. Ze względu na 
wprowadzone przez rząd 
obostrzenia wystawę prac 
wykonanych przez osoby 
z niepełnosprawnościami 

będzie można zobaczyć od 
4 stycznia w godzinach pra-
cy Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury. Wstęp wolny.

Organizator: Bogatyński 

Ośrodek Kultury

Współorganizator: Urząd 
Miasta i Gminy w Bogatyni.

Sponsor: PGE GiEK S.A.

https://pgegiek.pl

Podczas tegorocznego Finału zbiórka publiczna odbędzie się 
w dniach od 15 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021 r. do 10 
sztabowych puszek stacjonarnych, które zechcieli objąć opie-
ką nasi orkiestrowi przyjaciele:

 y GS „SCH” - Cukiernia „GE-
ESIK” Bogatynia przy ul. 
Żołnierzy II AWP 6a/1

 y GS „SCH” - Mini-Market 
Działoszyn w Działoszynie 
36/1

 y Market Budowlany 
„MRÓWKA” przy ul. Biało-
górskiej 21/1

 y GPO Sp. z o.o. przy ul. 
Kilińskiego 17

 y BWiO S.A. przy ul. Żołnie-
rzy II AWP 20

 y Apteka „MNISZEK” przy 
ul. Kossaka 51

 y Apteka „ASTRA” przy ul. 
Daszyńskiego 13b obok 
Lidla

 y Kwiaciarnia „KWIATOWE 
INSPIRACJE” przy ul. 

Żołnierzy II AWP 10/1 obok 
Biedronki

 y Bukieciarnia „RÓŻA” przy 
ul. Dworcowej 6

 y DPS „JĘDREK”w Opolnie 
Zdroju przy ul. Parkowej 2

10 stycznia podczas 29. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w naszym mieście 
i gminie kwestowało będzie 22 
odpowiedzialnych, pełnych wi-
goru i zaangażowania wolon-
tariuszy o wielkich, gorących 
sercach. Poznamy ich po sze-
rokim uśmiechu, identyfika-
torach na szyi, puszkach i ser-
duszkach w dłoni!

Bogatyński Ośrodek Kultury
 y 9.00 - 19.00 - wolontariusze 
kwestują w naszym mieście 
i gminie

 y 9.00 - 19.00 - BIG SKAR-
BONKA przed Bogatyńskim 
Ośrodkiem Kultury.

Ze względu na sytuację epi-
demiczną zdecydowaliśmy się 
nie organizować w tym roku li-
cytacji w Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury. Wiemy, że macie 
Państwo wspaniałe, wrażliwe, 
pełne miłości serca. Wierzymy 
w Państwa hojność oraz w to, 
że zagracie razem z nami i naj-
piękniejszą orkiestrą świata. 
Orkiestrą miłości, wrażliwości, 
życzliwości, która uczy radości 
pomagania, pomnaża dobroć, 
a przede wszystkim niesie 

zdrowie i życie.

Mamy nadzieję, że będziemy 
mieli zaszczyt gościć Państwa 
wśród „orkiestrowych przyja-
ciół” i razem zdołamy wypeł-
nić puszki po brzegi. Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy to właśnie Państwo, ludzie 
wrażliwi, życzliwi, o gorących 
sercach i pełni dobrej woli nie-
sienia pomocy tym, którzy jej 
potrzebują.

Z wyrazami szacunku oraz 
nadzieją na zaangażowanie 
i owocną współpracę, z całego 
serca zapraszamy. Więcej infor-
macji na www.bokbogatynia.pl

29 Finał WOŚP

Wernisaż wystawy
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W Bogatyni stanęły dwa serca - pojemniki na plastikowe na-
krętki.

27 listopada pracownicy Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Oczysz-
czania zamontowali serca na 
plastikowe nakrętki przy Boga-
tyńskim Ośrodku Kultury oraz 
Szkole Podstawowej nr 3. Gmi-
na zamówiła pojemniki już ja-
kiś czas temu, niestety sytuacja 
epidemiczna w kraju opóźniła 

realizację tego zadania. Od 
ponad dwóch tygodni można  
już pozbywać się nazbieranych 
zakrętek dbając o środowisko 
naturalne i jednocześnie poma-
gając potrzebującym. Jak za-
obserwowaliśmy, akcja cieszy 
się wielkim zainteresowaniem, 
bo pojemniki trzeba było już kilkakrotnie opróżniać. GPO 

planuje, by w przyszłym roku 
kolejne serduszka stanęły na te-
renie pozostałych szkół w gmi-
nie. Tymczasem, wszystkich 
mieszkańców, tych małych 
i tych większych, zachęcamy 
do zbiórki nakrętek z plastiko-
wych butelek. Przy niewielkim 
wysiłku można równocześnie 
zadbać o przyrodę i działać 
charytatywnie.

Finansowanie przedsięwzięcia: 
Gmina Bogatynia ze środków 
na edukację ekologiczną.

Zamówienie oraz formalności: 

Bogatyński Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny.

Transport i montaż: Gminne 
Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia.

Projekt napisu oraz koordy-
nowanie zadania: Wydział 
Współpracy z Zagranicą i Pro-
mocji.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
zabiegali o zakup serc i żywo 
interesowali się tym tematem, 
jednym słowem tym wszyst-
kim, którym temat serc leżał na 
sercu.

W należących do gminy pomieszczeniach byłego dworca PKS 
w Bogatyni otwarto ośrodek kuratorski dla nieletnich.

Ośrodek Kuratorski nr 2 w Bo-
gatyni przy Sądzie Rejonowym 
w Zgorzelcu to pełna nazwa 
otwartej 13 listopada placów-
ki, której siedziba mieści się 
w należącym do gminy bu-
dynku dawnego dworca PKS. 
W inauguracji ośrodka uczest-
niczyli m.in.: Prezes Sądu Re-
jonowego w Zgorzelcu SSR 
Dominika Gotthardt, Dyrektor 
Sądu Rejonowego w Zgorzelcu 
Andrzej Witkowski, pełniący 
funkcję Burmistrza MiG Bo-
gatynia Wojciech Dobrołowicz 
oraz zawodowi i społeczni ku-
ratorzy.

Bogatyński samorząd wyre-
montował i wyposażył po-
mieszczenia ze środków tzw. 
funduszu korkowego, czyli pie-

niędzy pochodzących z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych. Po stro-
nie miasta leżą także opłaty 
bieżące, takie jak należności za 
media.

Ośrodek kuratorski to placów-
ka, która prowadzi w miejscu 
zamieszkania nieletnich dzia-
łalność profilaktyczną, opie-
kuńczo-wychowawczą i reso-
cjalizacyjno-terapeutyczną, 
zmierzając do zmiany postaw 
uczestników w kierunku spo-
łecznie pożądanym, zapewnia-
jącym prawidłowy rozwój ich 
osobowości, w szczególności 
poprzez:

1) zaspokajanie potrzeb osobo-
wościowych,

2) rozwiązywanie problemów 
psychicznych,

3) uczenie samodzielnego ra-
dzenia sobie z trudnościami 
życiowymi,

4) eliminowanie zaniedbań 
wychowawczych i eduka-
cyjnych oraz wyrównywa-
nie zaniedbań środowisko-
wych,

5) wdrażanie do przestrzegania 
norm społecznych,

6) rozwijanie zainteresowań,

7) wyrabianie właściwych 
nawyków spędzania czasu 
wolnego,

8) rozładowywanie napięć 

emocjonalnych,

9) kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności i opie-
kuńczości.

Ośrodek kuratorski, to również 
jeden ze środków wychowaw-
czych, określonych w ustawie 
o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. Do ośrodka kiero-
wani są nieletni na podstawie 
orzeczeń sądowych. Zaję-
cia z uczestnikami polegają 
w szczególności na organizo-
waniu czasu wolnego, nawią-
zywaniu współpracy ze środo-
wiskiem, prowadzeniu terapii, 
udzielaniu pomocy w usuwa-
niu zaniedbań wychowawczych 
i edukacyjnych.

Otwarto ośrodek kuratorski

Młodzież otrzyma 
wsparcie

Nakrętki od serca



Nr 7/108 grudzień 202012 Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Od grudnia 2020 roku Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni wy-
chodzi naprzeciw potrzebom osób starszych i tych z niepełno-
sprawnościami. To właśnie z myślą o nich urząd uruchomił 
usługę „Mobilny Urzędnik”, która pomoże załatwić sprawy 
urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu. Wyznaczony 
urzędnik dotrze do petenta w określone miejsce zamieszkania 
na terenie miasta i gminy Bogatynia.

W celu załatwienia spra-
wy należy skontaktować się 
z Urzędem Miasta i Gminy 
w Bogatyni telefonicznie, ma-

ilowo, listownie (Bogatynia, ul. 
Daszyńskiego 1) lub poprzez 
opiekuna, który może zgłosić 
taką potrzebę w Biurze Ob-

sługi Interesanta w budynku 
głównym urzędu. Po zgłosze-
niu o potrzebie skorzystania 
z pomocy mobilnego urzędni-
ka i wyjaśnieniu czego dotyczy 
sprawa, pracownik urzędu od-
powiedzialny za daną sprawę 
skontaktuje się z mieszkańcem, 
by ustalić dogodny dla osoby 
zgłaszającej termin wizyty. 
W ustalonym dniu urzędnik 
dostarczy potrzebne dokumen-

ty i pomoże w ich wypełnieniu. 
W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa, w dniu umówionej 
wizyty, mieszkaniec otrzyma 
od pracownika urzędu telefo-
niczne potwierdzenie wizyty 
oraz imię i nazwisko mobilne-
go urzędnika, który w tym dniu 
dotrze do mieszkańca w celu 
realizacji usługi.

UWAGA: Usługa „Mobilny 
Urzędnik” jest bezpłatna.

Nowa usługa bogatyńskiego magistratu
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Azbest jest substancją stanowiącą poważne zagrożenie zarów-
no dla zdrowia i życia ludzi, jak i dla środowiska. Za wyrób 
zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wa-
gowo 0,1% lub więcej azbestu. Termin zakończenia usuwania 
azbestu na terytorium Polski określono na rok 2032.

Obowiązkiem właścicieli i za-
rządców przy użytkowaniu 
obiektów, urządzeń instalacji 
i innych miejsc zawierających 
azbest jest zgodnie z §10 ust. 1 
Rozporządzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 13 grudnia 2010 
r. w sprawie wymagań w zakre-
sie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wy-
korzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w któ-
rych były lub są wykorzystywa-
ne wyroby zawierające azbest 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) 
dokonywanie corocznej inwen-
taryzacji wyrobów zawierają-
cych azbest poprzez sporządze-
nie spisu z natury.

Formularze do sporządzenia 
inwentaryzacji można pobrać 
na stronie www.bogatynia.
pl, na stronie BIP Bogatynia 
w zakładce „Jak załatwić spra-
wę / Formularze Urzędu Mia-
sta i Gminy w Bogatyni”  lub 
w formie papierowej w Wy-
dziale Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej przy 

ul. 1 Maja 29 pok. nr 6. Zebrane 
informacje zostaną ujęte w ak-
tualizacji Inwentaryzacji wy-
robów azbestowych i pozwolą 
Gminie Bogatynia o ubieganie 
się o środki zewnętrzne. Wy-
korzystujący wyroby azbesto-
we sporządza informację o wy-
robach zawierających azbest 
w dwóch egzemplarzach:

 y osoby fizyczne niebędące 
przedsiębiorcami przedkła-
dają informację odpowiednio 
wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta;

 y pozostałe podmioty (np. 
przedsiębiorcy) przedkładają 
informację w formie pisemnej 
marszałkowi województwa.

Drugi egzemplarz należy prze-
chowywać przez okres jednego 
roku, do czasu sporządzenia 
następnej informacji.

Uaktualnioną informację na-
leży składać corocznie do 31 
stycznia za poprzedni rok ka-
lendarzowy, aż do zaprzesta-
nia użytkowania wyrobu i jego 

usunięcia.

Ponadto właściciel, zarządca 
lub użytkownik nieruchomości, 
obiektu, urządzenia budowlane-
go, instalacji przemysłowej lub 
innego miejsca zawierającego 
azbest jest zobowiązany do prze-
prowadzenia kontroli stanu tych 
wyrobów w formie „Oceny sta-
nu i możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawie-
rających azbest”. Ocenę tę spo-
rządza się w celu kwalifikacji 
wyrobów azbestowych do dal-
szego użytkowania lub usunięcia 
oraz określenia stopnia pilności 
podjęcia działań naprawczych. 
Wypełniony formularz oceny 
pozostaje u właściciela, użyt-
kownika lub zarządcy nierucho-
mości łącznie z dokumentacją 
miejsca zawierającego azbest, 
obiektu, urządzenia budowla-
nego lub instalacji przemysło-
wej, a w przypadku obiektów 
dla których prowadzona jest 
książka obiektu budowlanego, 
ocenę dołącza się do tej książki. 
W przypadku wykonania prac 
polegających na zabezpieczeniu 
wyrobów zawierających azbest 
poprzez zabudowę lub nałożenie 
powłoki, należy ponownie spo-
rządzić ocenę stanu tych wyro-
bów w terminie 30 dni od prze-
prowadzenia zabezpieczenia.

Obowiązki właścicieli i za-
rządców nieruchomości, obiek-
tu, urządzenia budowlanego, 
instalacji przemysłowej lub 
innego miejsca zawierającego 
azbest oraz sposób postępowa-
nia z wyrobami zawierającymi 

azbest określają przepisy praw-
ne, w szczególności:

 y Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 
649 z późn. zm.).

 y Rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 13 
grudnia 2010 r. w spra-
wie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczysz-
czania instalacji lub urzą-
dzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

 y Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 14 
października 2005 r. w spra-
wie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy zabez-
pieczaniu i usuwaniu wyro-
bów zawierających azbest 
oraz programu szkolenia 
w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyro-
bów (Dz. U. Nr 216, poz. 
1824).

Pozyskane dane posłużą aktu-
alizacji „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest 
na lata 2008-2032 z terenu gmi-
ny Bogatynia” a także planowa-
niu środków i harmonogramu 
realizacji tego programu.

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Masz azbest?  
- Obowiązkowo zgłoś!
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Pod koniec sierpnia ukazała się na polskim rynku wydawniczym 
powieść „Przegrane losy” autorstwa Wojciecha F. J. Kulawskie-
go i Elżbiety Plewickiej-Mrygoń. Nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego, ot jeszcze jedna książka na półkach w księgarniach czy 
w Empiku. Jednak jest to powieść szczególna, bo bliska nam – 
mieszkańcom Bogatyni. 

Pan Wojciech od lat związany 
jest z Bractwem Ziemi Boga-
tyńskiej i Art Radiem, gdzie 
prowadził audycje autorskie. 
Oprócz najnowszej powieści, 
wcześniej jak sam mówi, po-
pełnił „Dzieci Lenina”, „Bo-
landę pusi, pusi” oraz „Trochę 
moich wierszy”. W jednym 
z tekstów pisze o sobie: „To 
strasznie trudne. Napisać coś 
o sobie tak, żeby z jednej strony 
nie przechwalać się, a z drugiej 
by nie przesadzić ze skromno-
ścią. Ale… Trudno. Spróbu-
ję. W moim już dość, a nawet 
bardzo długim życiu jest jeden 

pewnik - kocham się śmiać 
i żartować. Dlatego wśród mo-
ich rymów są i takie, które za 
główny cel mają rozśmieszenie 
czytającego czy też słuchacza. 

Pani Elżbieta również zwią-
zana jest z Bractwem Ziemi 
Bogatyńskiej. Jest autorką do-
datku „Bogatynia w pigułce”, 
który stanowi rzetelne i należy-
cie przygotowane kompendium 
wiedzy na temat miasta i regio-
nu. Tym bardziej trzeba doce-
nić mrówczą pracę Plewickiej-
-Mrygoń, bowiem materiały 
do opracowania zbierała ponad 

trzy lata. Tak wspomina swoją 
przygodę z powieścią: “Dałam 
się namówić na współtworze-
nie książki. Czytelnicy ocenią, 
czy miałam rację. Osobiście 
wierzę, że książka może 
być pomocna w poznawaniu 
historii regionu”.

Kochani Czytelnicy! Polecamy 
ciekawą lekturę, wybraną z na-
szych bibliotecznych półek, do 
przeczytania i przemyślenia.

Chcecie poznać losy Nurta, 
Prędkiego i Lucjana oraz ta-
jemniczego Hansa Steina? Po-
spacerować uliczkami Boga-
tyni w 1945 roku i dowiedzieć 
się, jakie drzewa rosły w parku 
im. C. A. Preibischa? Znaleźć 
odpowiedź na pytanie, co kryje 
się pod tajemniczą nazwą „Le-
śny Zamek”? A może ciekawi 
was, dlaczego domy w naszym 
mieście budowano z żółtej 
cegły? No i co to były te mły-
narki? To koniecznie przeczy-
tajcie książkę ”Przegrane losy” 
Wojciecha F. J. Kulawskiego 

i Elżbiety Plewickiej-Mrygoń. 
To jest książka o nas, naszych 
rodzicach i dziadkach. To jest 
książka o naszym mieście, hi-
storii, tożsamości. Napisana 
lekko, w gawędziarskim stylu. 
Polecamy na jesienne i zimo-
we wieczory. Obowiązkowa 
lektura w biblioteczce każdego 
bogatynianina. Dodamy tylko, 
że jeszcze w grudniu spotkamy 
się z autorem online.

Biblioteka Publiczna  
MiG Bogatynia

Na prośbę Stowarzyszenia „Bractwo Ziemi Bogatyńskiej” publikujemy wspomnienie o śp. Hen-
ryku Nawrockim – legendzie miasta i gminy Bogatynia, którego pożegnaliśmy niedawno.

Henryk Nawrocki już od 
młodych lat był bardzo zwią-
zany z miastem i gminą Bo-
gatynia. Tutaj się kształcił 
i zdobywał wiedzę zawodową 
w przemyśle bawełnianym 
i nie tylko. Zamieszkiwał tu 
z rodziną, chcąc kontynu-
ować i realizować cele na-
kreślone przez społeczność 
bogatyńską. Jego wizja mia-
sta była prosta i przejrzysta. 
Chciał, żeby Bogatynianie 
byli bezpieczni, miasto było 
czyste i zadbane, otwarte na 
inicjatywy z perspektywą dy-
namicznego rozwoju na po-
ziomie europejskim. W mi-
nionych latach pełnił wiele 
funkcji kierowniczych, które 
spowodowały, że miał wizję 
na szereg spraw związanych 
z życiem społeczności. Z per-
spektywy czasu pozytywnie 
oceniał pracę w Bogatyń-
skich Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego, który to za-

kład był przykładem wzoro-
wej pracy załogi i był znany 
w wielu krajach świata z pro-
dukcji tkanin pętelkowych. 
W okresie kilkudziesięciu lat 
angażował się w sprawy roz-
budowy, wypoczynku i inte-
gracji tutejszej społeczności. 
W tym okresie z jego inicja-
tywy powstał park przy byłej 
stacji kolejowej, jak również 
przyczynił się do oświetlenia 
ul. Szpitalnej, położenia kost-
ki wokół garaży, jak również 
wycinki kilku drzew, które 
zagrażały bezpieczeństwu. 
Stworzył również 5 stanowisk 
pracy, które funkcjonowały 
przez około 20 lat. Związany 
był z Bogatynią od ponad 50. 
Miasto w tym okresie rozwi-
jało się bardzo dynamicznie. 
Funkcjonowało wiele zakła-
dów, w tym BZPB DOLTEX. 
Transformacja społeczna 
wyeliminowała wiele z nich. 
Henryk uważał, iż pozostało 

wielu wspaniałych ludzi, stąd 
utworzył Stowarzyszenie By-
łych Pracowników Zakładów 
Bawełnianych Doltex, gdzie 
pełnił funkcję prezesa. Był 
współinicjatorem utworzenia 
Muzeum Historii, obecnie 
„Dworzec Historii”. Aktyw-
nie działał na rzecz stowa-
rzyszenia. Skrupulatnie ar-
chiwizował historię zakładów 
bawełnianych Doltex, Boga-
tyńskich Piwnic Win Impor-
towanych, pierwszych osad-
ników i wielu innych dziedzin 
życia społecznego. W latach, 
gdy gmina stawiała na in-
frastrukturę oświaty, spor-
tu, służby zdrowia i estetykę 
miasta, uważał, iż są jeszcze 
dziedziny życia, z którymi 
powinno się zmierzyć, np. 
odbudowa połączenia kolejo-
wego Bogatynia – Zgorzelec, 
budowa ścieżek rowerowych, 
ratowanie zabytków lokal-
nych, inwestowanie w infra-

strukturę drogową, budowę 
targowiska miejskiego. Po-
żegnaliśmy jednego z nas. 
Trzeba jasno powiedzieć, iż 
odszedł człowiek legenda. 
Człowiek, któremu zachowa-
nie pamięci o naszym mieście 
i jego okolicach leżało, jak to 
się mówi, na sercu. Odszedł 
także człowiek wrażliwy na 
zwykłą ludzką krzywdę. 
Henryk, a właściwie Jerzy, 
był znany większości miesz-
kańców. Cóż... życie i jego 
trwanie ma swój niespodzie-
wany kres. Wiemy jedno. 
Będzie nam Ciebie bardzo 
brakowało.

Wojciech Kulawski

Wspomnienie o Henryku Nawrockim 
– legendzie miasta i gminy Bogatynia

Grudzień pod znakiem książki

„Przegrane losy”
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Trwamy w okresie bezpośredniego przygotowania do Świąt 
Narodzenia Pańskiego. To piękny, naznaczony wieloma pozy-
tywnymi emocjami, czas uporządkowania przestrzeni własnej 
niepewności i zawiązania bliższych więzi z osobami, które sta-
nowią wspólny areał naszego życia.

Gdzie w tej przestrzeni odnaj-
dujesz siebie, aby poczuć się 
po prostu lepiej; poczuć, że 
życie, chociaż każdego dnia 
zaskakuje, to jednak jest da-
rem, jest dobre, jest lepsze? 
Nim zaczniemy medytować 
tajemnicę życia od strony re-
ligijnej, to koniecznie trzeba 
rozprawić się ze swoim czło-
wieczeństwem, tak! trochę je 
skorygować, udoskonalić, upo-
rządkować, nadać koloryt każ-
dej chwili życia, bo życie jest, 
naprawdę jest, jedną chwilą. 
Kocham żyć, tak jak chcę, za-
chwycony każdym dniem, tak 
jak chcę będę żyć nie zatrzyma 
mnie już nic, bo wiem, że mam 
naprawdę mam, wolny wybór. 
Podoba Ci się takie założenie, 
z pewnością ma swoich zwo-
lenników.

Czy dziś, mam naprawdę wol-
ny wybór? Czy mogę żyć tak 
jak chcę, zachwycony każdym 
dniem? Oczywiście, gdy bez 
głębszej refleksji odpowiem 
na te pytania, to twierdząca 
odpowiedź nie stanowi proble-
mu. Jednak po to jest ten czas 
przedświąteczny, aby trochę 
pomęczyć się w postrzeganiu 
swego życia i życia świata.

Skoro drasnąłem istoty czło-
wieczeństwa, teraz czas na 
chrześcijaństwo. Pamiętasz 
młodość, lampiony, roraty, 
śnieg, zimno w kościele, zdo-
bywanie z niemałym trudem 
różnego rodzaju artykułów, 
które dzisiaj są ogólnodostęp-
ne dla każdego. Wtedy to jakoś 
inaczej cieszyło, modliłeś się 
za najbliższych, Bóg był na 
wyciągnięcie ręki.

A dzisiaj ten sam Bóg, w wąt-
pliwościach wielu, po prostu 
zniknął. Całe szczęście, że 
ludzkość raz już swój Adwent 
przeżyła. To był pierwszy ad-
went, gdy wyczekiwano Me-
sjasza, tak wyczekiwano, wsłu-
chiwano się w głos wołającego 
na pustyni. Jest jeszcze drugie 
szczęście, to drugi Adwent – 
ten, w którym Bóg czeka na 
człowieka, na konsekwencje 
wyborów życia dokonanych 
przez człowieka, konsekwen-
cje życia tak jak chcesz, w któ-
rym On staje się przez Ciebie 
wybranym. To niesamowite! 
Paradoks Adwentu Boga! Cze-
kającego na mnie Boga, który 
pozwala na zażyłość, bliskość, 
gdy Słowo staje się Ciałem, za-
mieszkuje wśród nas. Dokład-
nie tłumacząc Słowo rozbija 

wśród nas swój namiot. Sły-
szysz? Wśród nas Bóg rozbija 
swój namiot! Niebywałe, Bóg 
chce intymności obcowania 
z Tobą, wyłączności Ciebie 
dla Siebie. To nam podpowia-
da, abyśmy nie utyskiwali, 
że te Święta to nie takie, jak 
przed pandemią, że nie w tym 
gronie co zawsze, nie w takiej 
samej scenerii, co wtedy. Nie! 
Te Święta będą Twoje, w tym 
roku, piękne i dobre, wyjątko-
we. Pod jednym warunkiem. 
Stawiam kilka pytań. Ty odpo-
wiedz na nie w ciszy, w sercu 
nadaj tym Świętom niepowta-
rzalnego charakteru.

Czekasz na Boga, którego ktoś 
Ci wskaże czy tego, którego 
poszukujesz przez całe życie, 
znajdujesz i wiesz gdzie Go 
szukać? Jaki Bóg czeka na 
Ciebie? Przebaczający, który 
jest blisko, przychodzi z Mocą, 
a jego ramię dzierży władzę 
w Twoim życiu? Czekasz na 
Boga, którego zgubiłeś, prze-
stał Ci być potrzebny, w któ-
rego wątpisz? Pamiętaj! Czeka 
ten, kto kocha. Kochasz Go? 
Czekam na Boga, który wypeł-
ni moją pustkę, dotknie najbar-
dziej zawiłych, pogmatwanych 
struktur mojej osobowości, 
przeniknie mnie do głębi, do 
najbardziej krępujących mnie 
pęt zła. Pamiętaj! Oczekiwa-
nie zakłada wysiłek i niekiedy 
ból, tęsknotę. Myślę, że jednak 

warto na chwilę poddać się 
temu, aby potem już tylko cie-
szyć się uległością Jego ocze-
kiwania.

Kończymy powoli... Głos wo-
łającego na pustyni... Przez 
Jana Chrzciciela wołał Bóg, 
który czekał i czeka, który po-
szukuje Nas. Na pustyni ciężko 
się schować, ciężko przeżyć, 
ciężko słyszeć głos... Dzisiaj 
nasz lokalny świat pustynią 
dosłownie nie jest. Jednak od-
nosząc termin pustynia – do 
usłyszenia Głosu Boga - we 
współczesnych nam czasach 
dziwnie nabiera znaczenia re-
alnego.

Dlatego życzę wrażliwości, 
czujności, uważności, sił, aby 
nawet najmniejszy wiatr nie 
zakłócił nam Głosu wołającego 
na pustyni. Kochaj żyć tak jak 
chcesz, zachwycony każdym 
dniem z Nim, żebyś był auten-
tycznie szczęśliwy!

Pełnych pokoju i szczęścia 
Świąt Narodzenia Pańskiego 
życzę Wszystkim mieszkań-
com Miasta i Gminy Boga-
tynia. Zapraszam do naszej 
oryginalnej Szopki Bożona-
rodzeniowej w Kościele św. 
Maksymiliana. Tam przeżyj to, 
czym z Dziećmi z naszej Para-
fii żyliśmy przez cały Adwent 
– Cud nad Cudami, niech bę-
dzie również Twoim udziałem.

Ks. dr Piotr Karpiński 

Głos wołającego
na pustyni...

Głos wołającego
na pustyni...
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Pomóżmy kotom przetrwać - to całoroczna akcja mająca na 
celu pomoc kotom wolno żyjącym, porzuconym, bezdomnym, 
kotom niechcianym, urodzonym z przypadku, bez miłości.

To projekt zrzeszający znaczną 
grupę wolontariuszy z terenu 
całej gminy Bogatynia. Dzięki 
nim, tym wspaniałym ludziom, 
którzy poświęcają swój pry-
watny czas i pieniądze, w Bo-
gatyni czyni się dużo dobrego 
dla zwierząt.

Działania nastawione są głów-
nie na dokarmianie i zabez-
pieczenie przed zimnem kil-
kudziesięciu wolno żyjących 
kotów. Dzięki wsparciu ZSZ 
w Bogatyni, uczniowie budu-
ją z pozyskanych materiałów  
ciepłe domki, które ustawiane 
są w miejscach bytowania tych 
kotów. 

Poprzez stronę na Facebooku 
prowadzimy także działania 
związane z adopcją. Tylko 
w tym roku udało się znaleźć 
dom dla ponad 20 kociaków.  
Jednakże zanim to nastąpi, czę-
sto musimy udać się z wizytą 
do weterynarza, znaleźć dom 
tymczasowy, nauczyć kotka 
korzystania z kuwety i przy-
zwyczaić go do ludzkiego to-
warzystwa. W tym roku leczy-
liśmy kilkanaście maluchów 
i udało się nam wysterylizować 
kilka kotek.

Dodatkowo prowadzimy  akcje 
edukacyjne. Naszymi działa-
niami staramy się uwrażli-
wić lokalne społeczeństwo na 
krzywdę zwierząt oraz promu-
jemy  pozytywne zachowania. 

Idą święta, wszyscy marzą, 
my – wolontariusze też mamy 
swoje pragnienia. Marzy nam 
się miejsce, gdzie koty w trak-
cie leczenia lub po zabiegach, 
będą mogły w komfortowych 
warunkach dochodzić do 
zdrowia, gdzie będą miały 
namiastkę domowego ciepła. 
Chcielibyśmy mieć taki dom 
tymczasowy lub pomieszcze-
nie – taką kocią izolatkę. Ma-
rzy nam się sytuacja, gdzie nie 
będzie nam brakowało rąk do 

pomocy, kiedy nie będziemy 
się martwić, że zapasy karmy 
topnieją i za co wyleczyć umie-
rającego kociaka.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób wspomagają nasze dzia-
łania poprzez zakup karmy, 
wpłaty na leczenie, organizację 
zbiórek, czy daniem schronie-
nia dla bezdomniaka.  Mimo 
wszystko ciągle brakuje nam 
domów tymczasowych, które 
dadzą nam czas na znalezienie 
domu stałego. Mamy świado-
mość, że koty wolnobytujące 
są dzikie i nie nadają się do 
adopcji, ale mamy też świado-
mość, że musimy powstrzymać 
ich masowe rozmnażanie, po-
przez zabiegi sterylizacji ko-
tek. Nie godzimy się też na to, 
aby kotki urodzone w dzikich 
warunkach umierały z zimna, 
głodu czy chorób.

Apelujemy o wsparcie do 
wszystkich tych, którzy mają 
wielkie serca oraz są wrażliwi 
na krzywdę zwierząt.

Przed nami najgorszy okres 
w roku, więc jeśli ktoś chciał-
by pomóc, to zachęcamy do 
kontaktu pod nr 880 032 387. 
Na pewno przydadzą nam się 
ciepłe, polarowe koce, karma, 
wpłata u dowolnego weteryna-
rza na leczenie następnych ma-
leństw. A jeśli masz warunki, to 
po prostu przygarnij bezdom-
niaka, bo ciężko jest zmienić 
świat, ale na pewno zmienisz 
cały świat dla tego kota!

Organizatorzy akcji
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Coś tu nie gra!
Zapraszamy do zabawy! Na przedstawionym zdjęciu dokonaliśmy 
małego fotomontażu. Zadaniem naszych czytelników jest odnale-
zienie tej zmiany. Podpowiadamy tylko, że modyfikacje w  tym 
cyklu nie będą dotyczyć bilboardów, plakatów czy ogłoszeń wi-
docznych na zdjęciach. Na autora pierwszej prawidłowej odpo-
wiedzi czekają 2 bilety do kina „Kadr”. W konkursie nie mogą 
brać udziału pracownicy Organizatora, także członkowie ich naj-
bliższej rodziny. Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres mailowy: 
konkurs@bogatynia.pl

Zapraszamy naszych czytel-
ników do biblioteki w Boga-
tyni oraz naszych filii. Z księ-
gozbioru można korzystać 
z wolnym dostępem do półek, 
a w czytelni będą wykonywa-
ne usługi ksero i wydruku.

Nie rezygnujemy z usług uru-
chomionych w niedawnym 
okresie: „Książka na telefon”, 
„Książka do domu” i „Książka 
na weekend”. Zainteresowane 
osoby mogą kontaktować się 

pod numerem tel. 75 77 323 
42 oraz składać zamówienia na 
pocztę elektroniczną bibliote-
kabpmg@o2.pl.

Wznowienie działalności bi-
blioteki zgodne jest z Rozpo-
rządzeniem z dnia 26 listopada 
2020r. Poz. 2091 w sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii.

Biblioteka Publiczna 
otwarta dla czytelników

Pomóżmy kotom!


