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Gorąco wokół Turowa
21 maja 2021
Unijny Trybunał Sprawiedliwości
zobowiązał Polskę do
natychmiastowego zaprzestania
wydobycia węgla brunatnego
w Turowie. To środek tymczasowy
do czasu wyroku TSUE w sprawie
Czech przeciwko Polsce.

ten moment TSUE nie rozstrzygnęło
zasadniczego sporu. Dzisiejsza
decyzja ingeruje jednak w sposób
nieodwracalny w jego istotę.
Polski rząd nie podejmie żadnych
działań, które mogłyby godzić
w bezpieczeństwo energetyczne
Polski”.
Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki

21 maja 2021
Oświadczenie premiera
Mateusza Morawieckiego
w sprawie decyzji TSUE
dotyczącej kopalni Turów
„Żadne decyzje Trybunału
Sprawiedliwości UE nie mogą
naruszać obszarów związanych
z podstawowym bezpieczeństwem
krajów członkowskich.
Bezpieczeństwo energetyczne
należy właśnie do tego obszaru.
Z kopalnią Turów jest powiązane
nawet 4-7% produkcji energii
elektrycznej Polski. Od jej stabilnego
działania zależy możliwość
funkcjonowania polskich domów,
szkół, szpitali i przedsiębiorstw. Jej
stabilne działanie ma wpływ na
bezpieczeństwo, zdrowie i życie
milionów obywateli Polski. Zależy
od niej normalne życie obywateli
naszego kraju.
Dzisiejsza decyzja TSUE jest
bezprecedensowa i sprzeczna
z podstawowymi zasadami
funkcjonowania UE. Podjęte
działania są nieproporcjonalne.
Decydowanie w ramach
tzw. środków tymczasowych
o natychmiastowym zamknięciu
niezwykle skomplikowanego
mechanizmu energetycznego jest
w istocie próbą rozstrzygnięcia
sporu.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że na
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24 maja 2021
Odprawa z premierem w sprawie
Turowa
W Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu
odbyła się odprawa poświęcona
kompleksowi Turów, w której
uczestniczyli Premier Rządu RP
Mateusz Morawiecki, Wojewoda
Dolnośląski Jarosław Obremski,
a także pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz.
– Przeprowadziliśmy dogłębną
dyskusję dotyczącą sytuacji w kopalni
Turów należącej do Grupy PGE.
Decyzja TSUE jest bardzo szkodliwa
dla bezpieczeństwa energetycznego
Polski i stanowi zagrożenie dla miejsc
pracy 5 000 osób oraz środowiska.
Nawet w sytuacji hipotetycznego
zamknięcia kopalni, oznaczałoby
to i tak konieczność dalszego
pompowania wody. Nie możemy
sobie pozwolić na takie ryzyko
i utratę dostaw energii elektrycznej
dla milionów mieszkańców Polski.
Natychmiastowo przystąpimy
do negocjacji ze stroną czeską,
będę rozmawiał na ten temat
dziś z premierem Czech Andrejem
Babišem. Przedstawimy także nowe
argumenty TSUE. Są one uzasadnione
poprzez budowę tzw. ekranu, który
ma zabezpieczyć wodę, który miał być
wybudowany do 2023 r., ale będzie

gotowy już we wrześniu tego roku.
Nasze stanowisko utrzymania kopalni
i elektrowni w ruchu pozostawiamy
niezmienne – powiedział podczas
konferencji prasowej w DUW
Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki.
– Miałem okazję rozmawiać z panem
premierem również w cztery oczy
i mogę zapewnić pracowników
Turowa i naszych mieszkańców,
że elektrownia, kopalnia i cały
nasz region są przedmiotem troski
polskiego rządu, który podejmuje
w tej sprawie konkretne działania
– powiedział po spotkaniu we
Wrocławiu pełniący funkcję
burmistrza Bogatyni Wojciech
Dobrołowicz.
25 maja 2021
Wicepremier Sasin z wizytą
w Turowie
Wicepremier, Minister Aktywów
Państwowych Jacek Sasin,
wiceminister Artur Soboń oraz
prezes zarządu PGE Wojciech
Dąbrowski przyjechali dziś do
Turowa, by spotkać się z załogą
i dziennikarzami. W spotkaniu
uczestniczył pełniący funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz.
- Podtrzymujemy deklarację, że nie
ma mowy o zamknięciu kopalni
Turów. Zarówno strona rządowa, jak
i PGE robiła dotychczas wszystko, aby
ten spór ze stroną czeską zakończyć.
Zamknięcie kompleksu Turów
miałoby katastrofalne skutki
społeczne i gospodarcze. Podjęliśmy
rozmowy ze stroną czeską na różnych
poziomach, aby rozwiązać te sporne
kwestie, dotyczące oddziaływania
kopalni na otoczenie. Dzięki temu
został wypracowany pełen zestaw
działań, które będą podstawą umowy
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Z kolei prezes zarządu Polskiej
Grupy Energetycznej dodaje,
że pracownicy kompleksu
energetycznego Turów mogą być
spokojni.
- Kopalnia w Turowie pracuje i będzie
dalej pracować. Ani przez chwilę nie
zakładaliśmy innego scenariusza.
Posiadamy ważną, legalnie wydaną
koncesję, na podstawie której
prowadzimy i będziemy prowadzić
wydobycie. Spełniliśmy wszystkie
warunki potrzebne do otrzymania
koncesji, jak również zobowiązania,
ustalone w trakcie konsultacji
transgranicznych ze stroną czeską
– mówi Wojciech Dąbrowski.
– We wrześniu kończymy budowę
prewencyjnego ekranu, chroniącego
wody gruntowe na granicy kopalni.
Dodatkowo zgodnie z trwającymi
rozmowami planujemy budowę
wału ziemnego, który będzie
zabezpieczał czeską stronę przed
pyłami z kopalni. W ostatnich latach
kopalnia zrealizowała inwestycje
minimalizujące wpływ odkrywki na
środowisko o łącznej wartości około
90 mln zł – dodaje prezes PGE.
Kompleks energetyczny Turów
zapewnia stabilne dostawy energii
do 3,7 mln polskich gospodarstw
domowych, co stanowi do 7 proc.
krajowego zapotrzebowania na
energię elektryczną. Kopalnia Turów
działa z poszanowaniem środowiska
naturalnego i od wielu lat realizuje
projekty, minimalizujące wpływ na
otaczające ją tereny.

Do tej pory zrealizowano wiele
projektów inwestycyjnych
z myślą o mieszkańcach regionu,
jak chociażby: budowa ekranów
akustycznych oraz instalacji do
zraszania ciągów węglowych,
czy też wymiana krążników
na taśmociągach na krążniki
cichobieżne. Sprawiają one,
że kopalnia Turów jest dobrym
sąsiadem dla lokalnych społeczności
– zarówno polskiej oraz czeskiej, jak
i niemieckiej.
W bliskim otoczeniu Turowa
funkcjonuje 9 kopalni
odkrywkowych węgla brunatnego –
5 na terenie Czech, 4 w Niemczech.
25 maja 2021
Negocjacje z Czechami ws.
kopalni w Turowie
W trakcie trwania szczytu Rady
Europejskiej doszło do spotkania
premierów Polski i Czech. Mateusz
Morawiecki oraz Andrej Babiš
rozmawiali o decyzji Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE) odnośnie kopalni węgla
brunatnego w Turowie.
Oba kraje negocjowały swoje
warunki porozumienia. Po
wypracowaniu konsensusu
nastąpiło podpisanie protokołu,
który zakłada wycofanie skargi ws.
Turowa przez stronę czeską. To
porozumienie przede wszystkim
zakłada wieloletnie projekty
z udziałem strony polskiej
w wysokości do 45 mln euro.
W wyniku porozumienia Republika
Czeska zgodziła się wycofać wniosek
do TSUE.

#ObronimyTurów

dwustronnej kończącej ten spór –
zapewnia Jacek Sasin, wicepremier,
minister aktywów państwowych.

– Rozmawiałem z premierem Babišem
o kwestiach związanych z Turowem.
Mamy uzgodnione wytyczne do
umowy, ustalone wczoraj przez zespół
negocjacyjny. Jeśli ta umowa zostanie
zaakceptowana, to mamy w zasięgu
ręki polubowne załatwienie tego
sporu – ogłosił premier Mateusz
Morawiecki. Następnie powiedział: –
Jeżeli uzgodnienia zostaną wdrożone,
to kopalnia i elektrownia Turów
będą mogły dalej funkcjonować. Ja
ze swojej strony chcę dodać, że one
będą funkcjonować, ale niezależnie
od wszystkiego (że my to stanowisko
podtrzymujemy) chcemy doprowadzić
do polubownego zakończenia sporu
ze stroną czeską.
W Brukseli premier Morawiecki
rozmawiał ze swoim czeskim
odpowiednikiem, natomiast
w Libercu toczyły się negocjacje
wiceministra aktywów
państwowych Artura Sobonia
oraz Marszałka Województwa
Dolnośląskiego Cezarego
Przybylskiego z hetmanem
przygranicznego czeskiego kraju
libereckiego Martinem Půtą
– odpowiednikiem polskiego
marszałka województwa.
27 maja 2021
Posiedzenie zespołu
parlamentarnego
Pełniący funkcję Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz uczestniczył
w posiedzeniu Dolnośląskiego
Zespołu Parlamentarnego w sprawie
Turowa.
W poświęconym sytuacji Turowa
posiedzeniu, oprócz dolnośląskich
parlamentarzystów wzięli udział
m.in. przedstawiciele resortów
klimatu i środowiska, aktywów
państwowych, spraw zagranicznych,
PGE oraz samorządowcy z Bogatyni,
Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego.
Spotkanie, podczas którego
omówiono chronologicznie
działania dotyczące m.in. uzgodnień
transgranicznych, procesu
pozyskania koncesji i polsko-czeskie
negocjacje, miało głównie charakter
informacyjny.
źródło: www.gov.pl oraz www.bogatynia.pl
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i uroczystości okolicznościowe,
po wiejskie zabawy. Ogromnie się
Ogłoszono przetarg na budowę
cieszę, że w Bratkowie powstanie
wyczekiwane przez mieszkańców
miejsce integracji. Świetlica
i zagospodarowany teren wokół niej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
będą atrakcyjne
dla
mieszkańców
Przedsięwzięcie pn. „Świetlica przysłupowa-świetlicą marzeń”
realizowana w
ramach
działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” LGD Partnerstwo
Izerskie
dla małych
projektów
w każdym
wieku
– mówi
pełniący
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
funkcję burmistrza Wojciech
Dobrołowicz.
Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz informuje, że Gmina Bogatynia ogłosiła przetarg na
Zadanie uzyskało dofinansowanie
budowę świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 600
dla społeczności każdego z sołectw.
Przedmiotem zamówienia jest
zł, przy całkowitym
koszcie
To w niej odbywają
się bardzo różne 1 –000
wykonanie robót budowlanych
ŚWIETLICA
PRZYSŁUPOWA
PROJEKT
KATALOGOWY
inwestycji szacowanym na 1 277
wydarzenia: od wyborów, zebrań
w ramach realizacji zadania pn.
500 zł.
wiejskich, przez dożynki
„Budowa świetlicy wiejskiej

W Bratkowie powstanie
świetlica

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

w Bratkowie dz. nr 163/6”. W zakres
prac do realizacji wchodzą m.in.:
budowa budynku świetlicy wraz
z wyposażeniem i instalacjami wg
projektu świetlicy przysłupowej,
wykonanie placu zabaw, zadaszenia
placu spotkań (altana), ogrodzenia,
nasadzeń zieleni, czy zakup i montaż
elementów małej architektury
(ławki, stojaki na rowery, kosze).
Charakterystyczne parametry
budynku: powierzchnia zabudowy:
137,29 m2, powierzchnia użytkowa:
141,24 m2, kubatura: 892,50 m3.
- Świetlica to niezwykle ważne miejsce

do zalegalizowania samowoli
budowlanej. To ostatni konieczny
warunek do uzyskania zatwierdzenia
złożonego projektu budowlanego
i uzyskania decyzji zezwalającej na
wznowienie prac budowlanych,
wstrzymanych wcześniejszymi
decyzjami PINB w Zgorzelcu. Po
Legalizacja samowoli budowlanej na basenie jest na ostatniej prostej.
naliczeniu opłaty legalizacyjnej,
Gmina nieodpłatnie przejęła od KOWR-u brakującą działkę a burmistrz
burmistrz niezwłocznie wystąpił
wystąpił do wojewody o umorzenie opłaty legalizacyjnej.
do Wojewody Dolnośląskiego
oświadczenia o posiadanym prawie
Pełniący funkcję Burmistrza
z wnioskiem o całkowite umorzenie
do dysponowania wszystkimi
MiG Bogatynia Wojciech
tej należności. Jak poinformował
działkami, na których zlokalizowany
Dobrołowicz uzyskał 14.05.2021 r.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE
A.C. STUDIO
Wojciech Dobrołowicz,
sprawie
akt nieodpłatnego przekazania
jest basen.
został już nadany
bieg i oczekujemy
PROJEKTOWANIE,
DORADZTWO
gminie Bogatynia działki będącej
Złożenie tego oświadczenia,ADAM
jako CEBULA
na decyzję wojewody.
własnością Krajowego Ośrodka
ostatniego elementu wymaganej
ADRES: 59-900 ZGORZELEC, UL. A.MICKIEWICZA 14/6
Wsparcia Rolnictwa, przez którą
przez Powiatowego Inspektora
__________________________________________________________________________
przebiega fragment kanalizacji
Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu
ZGORZELEC 2014/2015
deszczowej obsługującej teren
dokumentacji projektowej,
basenu. Gmina posiadła tym samym umożliwiło naliczenie
OBIEKT: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
tzw. opłaty
BRATKÓW GM. BOGATYNIA, DZIAŁKA NR 163/6 OBRĘB EWID.: 022503_5.0007 BRATKÓW
prawo do dysponowania tą działką, ADRES:
legalizacyjnej,
która
wyniosła
INWESTOR: GMINA BOGATYNIA, UL. DASZYŃSKIEGO 1, 59-920 BOGATYNIA
co było niezbędne do złożenia
250 tys. zł. Wniesienie opłaty
przez burmistrza stosownego
legalizacyjnej jest niezbędne

Coraz bliżej
legalizacji basenu
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Otwarto Terenowy
Punkt Paszportowy
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski i pełniący funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz,
uroczyście otworzyli Terenowy Punkt Paszportowy w Bogatyni. Jego
otwarcie to ogromne ułatwienie dla mieszkańców gminy, którzy
do tej pory w celu wyrobienia paszportu udawali się do delegatury
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.
– To duże ułatwienie biorąc pod
uwagę odległość, koszt przejazdu,
brak bezpośredniego połączenia do
Jeleniej Góry, a w przypadku osób
zmotoryzowanych, ograniczenia,
które w związku z pandemią
pojawiają się w korzystaniu
z drogowego skrótu przez Czechy.
Pan wojewoda wziął pod uwagę
specyficzne położenie Bogatyni,
przychylił się do naszego wniosku
i dziś otwieramy punkt, za co bardzo
dziękuję – powiedział pełniący
funkcję burmistrza Bogatyni
Wojciech Dobrołowicz.

Z usług TPP w Bogatyni skorzystać
mogą także osoby zameldowane
w innym mieście lub województwie
– zgodnie z obowiązującymi
przepisami wniosek o dokument
(paszport, paszport tymczasowy)
można złożyć w dowolnym organie
paszportowym na terenie całego
kraju.
Rezerwacja terminu wizyty:
tel.606 721 629 od poniedziałku do
piątku w godzinach
od 9.00 do 13.00.
Przyjmowanie wniosków o paszport
oraz wydawanie gotowych

Konsultacje w sprawie
Cyklostrady
Dolnośląskiej
W poniedziałek, 31 maja w bogatyńskim magistracie odbyło się
spotkanie konsultacyjne w sprawie Projektu Cyklostrady Dolnośląskiej,
której odcinki mają mieć swój początek na trójstyku w Porajowie.
W konsultacjach w formie
telekonferencji wzięli udział
przedstawiciele Wydziału
Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
Wydziału Współpracy z Zagranicą

i Promocji, Sekcja Turystyki
Rekreacyjnej “Bog-Tur”.
W zaprezentowanym przez zarząd
województwa projekcie “Koncepcji
sieci głównych tras rowerowych
województwa dolnośląskiego”
znalazło się kilkanaście propozycji
ich przebiegu, które będą
osią powstającej Cyklostrady
Dolnośląskiej. O przebiegu
gminnego odcinka prowadzącego
od granicy polsko-czeskiej
w Porajowie, przez Bogatynię
do granicy czeskiej BogatyniaKunratice dyskutowano właśnie

dokumentów: budynek UMiG
Bogatynia, ul. Daszyńskiego 13,
I piętro, pokój nr 7.
Godziny przyjmowania
interesantów:
y Poniedziałek: 8.30 - 16.00
y Wtorek: 8.30 - 14.30
y Środa: 8.30 - 14.30
y Czwartek: 8.30 - 14.30
y Piątek: 8.30 - 13.00
na tymże spotkaniu. Mieszkańcom
MiG Bogatynia zależy, aby trasa
prowadziła przez najbardziej
atrakcyjne turystycznie obszary,
pokazując zarówno piękno przyrody,
jak również zabytkową architekturę
zrębowo-przysłupową. Uwagi do
projektu zostaną zgłoszone do
urzędu marszałkowskiego.
Cyklostrada Dolnośląska to ponad
1 800 km tras, które poprawią
dostępność transportową regionu,
zintegrują lokalne drogi rowerowe
i powiążą je z dolnośląską siecią
kolejową. Projekt Cyklostrady
Dolnośląskiej oparty jest o sieć
głównych tras rowerowych
obejmujących swoim zasięgiem cały
region, łącząc się również z trasami
rowerowymi po stronie czeskiej
i niemieckiej. Projekt tworzony jest
w oparciu o obiektywne kryteria
i zapewnia między innymi obsługę
atrakcji turystycznych, połączenie
z najważniejszymi ośrodkami
regionu i jest zintegrowany
z komunikacją zbiorową.
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Konsultacje w sprawie
targowiska
Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz spotkał się z handlowcami z bogatyńskiego targowiska.
Podczas spotkania, które 25 maja
odbyło się w urzędzie miasta,
pełniący funkcję burmistrza
Bogatyni Wojciech Dobrołowicz,
przedstawił przedsiębiorcą wstępną
wizualizację nowego targowiska.
W trakcie konsultacji wnieśli oni

swoje uwagi do przedstawionej
propozycji. Jak podkreślił Wojciech
Dobrołowicz, spotkanie przebiegło
w bardzo przyjaznej atmosferze,
a zgłoszone sugestie zostaną
uwzględnione podczas tworzenia
dokumentacji projektowej.

Spotkanie w ROD
„Jarzębinka”
Pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech Dobrołowicz
spotkał się z działkowcami ROD „Jarzębinka”.
Pełniący funkcję Burmistrza
MiG Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz, członkowie Komisji
ds. Obywatelskich i Rozwoju –
radni Eugeniusz Kubica i Michał
Kubica oraz pracownicy Wydziału
Przygotowania i Realizacji Inwestycji
spotkali się z działkowcami na
terenie ogrodów „Jarzębinka”, by na
miejscu przekazać zainteresowanym
bieżące informacje na temat
doprowadzenia do działek
prądu, który z kolei umożliwi
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uruchomienie na nowo dostaw
wody. Dla załatwienia tej sprawy
niezbędne jest nieodpłatne nabycie
od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa działki 18/6, na której
znajduje się hydrofornia, o co gmina
Bogatynia wystąpiła. Kluczową dla
rozwiązania problemów z wodą
w „Jarzębince” jest równocześnie
kwestia sposobu zasilenia
działek w energię elektryczną.
Oprócz możliwości skorzystania
z istniejącej na działce KOWR-u linii

energetycznej, stanu której na
obecną chwilę nie znamy, podczas
spotkania rozważano także
koncepcję alternatywną – zasilenia
działek prądem ze stacji trafo na
terenie basenu i poprowadzenia linii
w pasie drogi gminnej. Jak podkreślił
Wojciech Dobrołowicz, jest to
rozwiązanie, które wymaga pilnej
analizy oraz konsultacji z KOWRem, ponieważ potencjalnie może
przyśpieszyć realizację zadania
i rozwiązać problemy działkowców.
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Stop Manipulacji - nie daj się oszukać. 1 kwietnia 2021 roku wystartował
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony przez
Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca września bieżącego
roku. Udział w spisie jest obowiązkowy zgodnie z ustawą o statystyce
publicznej. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda
uzupełniająca to spis przez telefon poprzez infolinię spisową lub
bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.
Każdy z obywateli musi zezwolić
na udostępnienie części swoich
danych osobowych. Problem w tym,
że chęć na ich pozyskanie mają
także osoby działające niezgodnie
z prawem, a moment na oszustwa
pod pozorem spisu powszechnego
jest doskonały z punktu widzenia
przestępców.
Oszustwa na spis powszechny
- metoda na rachmistrza
w Internecie
W pierwszej fazie spisu
powszechnego, seniorzy

są szczególnie narażeni na
oszustwa poprzez fałszywe strony
internetowe „umożliwiające”
udział w spisie. Należy uważać na
wszystkie komunikaty przychodzące
z niesprawdzonych źródeł, a wśród
nich e-maile, SMS-y, media
społecznościowe czy komunikatory.
Pod żadnym pozorem nie powinno
się klikać w linki zewnętrzne zawarte
w podejrzanych wiadomościach,
ponieważ mogą one prowadzić
do stron czy aplikacji, które bez
problemu przechwycą nasze dane.

„Pokazy” mogą nas
sporo kosztować
Scenariusz zwykle jest taki sam – osoba starsza odbiera telefon i po
krótkiej rozmowie otrzymuje zaproszenie do pobliskiej restauracji,
hotelu czy sali bankietowej na „prezentację”. Czego? Katalog jest
bardzo szeroki. Od pościeli przez garnki a kończąc na produktach
określanych jako „lecznicze”. Dodatkowo, aby zachęcić seniora do
wzięcia udziału w takim „pokazie”, zapraszający zwykle obiecują
bezpłatny prezent – zwłaszcza wtedy, gdy na pokaz weźmiemy ze sobą
osobę towarzyszącą.
Jeśli już zdecydujemy się
na wzięcie udziału w takim
wydarzeniu, możemy spodziewać
się widowiskowej a nierzadko
i nachalnej prezentacji „cudownych”
produktów. Niech nikogo
nie zwiodą ceny firmowane
pięćdziesięcio czy nawet
osiemdziesięcioprocentową
obniżką. Zwykle produkty te i po
takiej „obniżce” nie są warte swojej
ceny. Bądźmy więc czujni wobec

takich „okazji”.
Co zrobić, jeśli na fali emocji lub
namów sprzedawcy zdecydujemy
się na dokonanie zakupu na takiej
prezentacji? Wiele zależy od tego, ile
czasu minęło już od zakupu.
Zgodnie z prawem, w przypadku
zawarcia przez konsumenta umowy
z przedsiębiorcą poza lokalem
przedsiębiorstwa (a pokazy zwykle
są organizowane właśnie poza

Oszustwa na spis powszechny
- metoda na rachmistrza przez
telefon
W drugim etapie spisu
powszechnego, do osób
niezapisanych będzie dzwonił
bezpośrednio rachmistrz z GUSu.
W związku, że według licznych
badań tylko 20% seniorów
korzysta z Internetu, druga
metoda manipulacji może okazać
się jeszcze bardziej skuteczna
z perspektywy oszustów. Osoby
te będą się starały wyłudzać dane
osobowe. Dzwoniący mogą
również namawiać do kliknięcia
w podejrzane linki lub instalacji
specjalnych aplikacji.

z życia gminy

Oszustwa
na spis powszechny

Do systemu należy logować
się wyłącznie poprzez
autoryzowaną stronę www.spis.
gov.pl.

Każdy uczestnik spisu ma
prawo zweryfikować tożsamość
swojego rozmówcy. Wystarczy
poprosić o jego imię, nazwisko
i numer legitymacji.

sklepem sprzedawcy) takiemu
kupującemu przysługuje, w ciągu
14 dni od otrzymania rzeczy, prawo
do odstąpienia od umowy. Co
ważne, kupujący nie musi podawać
żadnego powodu takiej decyzji.
Ponadto, jeżeli konsument nie
został poinformowany o prawie
do odstąpienia od umowy, może
skorzystać z tego uprawnienia
w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Jeśli więc rozmyślimy się i chcemy
wycofać się z zakupu, musimy
po pierwsze – złożyć sprzedawcy
wyraźne (najlepiej pisemne!)
oświadczenie o odstąpieniu od
umowy, a po drugie – zwrócić
sprzedawcy otrzymany produkt.
Sytuacja komplikuje się
w przypadku, gdy termin do
odstąpienia od umowy już upłynął.
Wówczas warto swoją sytuację
skonsultować z prawnikiem lub
powiatowym (miejskim) rzecznikiem
konsumentów.
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Jakub Nyziak
Fundacja Przyszłość Pokoleń
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z życia gminy

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Trzeciego maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto
narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie
i drugiej na świecie spisanej konstytucji.
Pomimo że dokument ten został
podpisany 230 lat temu, to nadal
niesie on wiele uniwersalnych

przesłań i jest wzorem konsensusu
między zwaśnionymi, politycznymi
stronami. Jej twórcy wykazali się

wyobraźnią oraz długofalowym
myśleniem i działaniem dla dobra
kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym
impulsem pobudzającym społeczną
świadomość potrzeby zmian
w funkcjonowaniu państwa, dawała
też nadzieję na reformy. Konstytucja
była cywilizacyjnym osiągnięciem
obywateli Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, ważną kartą wspólnej
historii Polski i Litwy. Stała się też
wzorem dla innych państw.
W związku z uczczeniem tego
wydarzenia w Kościele pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego
w Bogatyni odbyła się Msza
święta w intencji Ojczyzny.
Przed Eucharystią pełniący
funkcję Burmistrza Miasta
i Gminy Wojciech Dobrołowicz
wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Arturem Oliaszem,
przedstawicielami bogatyńskich
Sybiraków i Kombatantów oraz
przedstawicielami mieszkańców
złożyli kwiaty pod pomnikiem
w Parku im. Jana Pawła II.

Narodowy
Dzień Zwycięstwa
Od 2015 r. 8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa – święto
dla upamiętnienia zakończenia II wojny światowej.
Wojna zakończyła się podpisaniem
przez Niemcy, które reprezentował
feldmarszałek Wilhelm Keitel,
bezwarunkowej kapitulacji
w jednym z berlińskich kasyn
o godz. 22.30 czasu środkowoeuropejskiego dnia 8 maja 1945 r.

Przerwanie działań wojennych
nastąpiło dokładnie o 23.01.
W Moskwie w momencie
podpisywania dokumentu było
już po północy, dlatego Rosjanie
zakończenie wojny obchodzą 9
maja. Narodowy Dzień Zwycięstwa
jest świętem państwowym.
Z tej okazji bogatyńscy
samorządowcy również oddali
hołd ofiarom II wojny światowej.
Pełniący funkcję Burmistrza Miasta
i Gminy Wojciech Dobrołowicz wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Arturem Oliaszem, Dyrektorem
OSiR Adamem Ignatowiczem oraz
przedstawicielami bogatyńskich
Sybiraków i Kombatantów złożyli
kwiaty pod pomnikiem w Parku im.
Jana Pawła II.

8

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 5/113 maj 2021

W czwartek, 29 kwietnia w sali ślubów bogatyńskiego magistratu
odbyła się uroczystość uhonorowania zasłużonych dla Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych.
Aktu odznaczenia dokonał ppłk.
Ryszard Leparowski - Prezes
Zarządu Społecznego Komitetu
Ochrony Miejsc Pamięci
Narodowej w Zgorzelcu wraz
z Przewodniczącym Miejsko-

Gminnego Koła Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Stanisławem Jaroszem.
Pamiątkowym Krzyżem za zasługi
dla Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych

Więźniów Politycznych odznaczona
została Łucja Mojidinis. Jan
Pietruszko, Borys Podgórski, Piotr
Jara oraz pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz zostali uhonorowani
Pamiątkowym Krzyżem z okazji
100-lecia Bitwy Warszawskiej.
Płk. Leparowski podziękował
wszystkim odznaczonym za
zaangażowanie i aktywną pracę
na rzecz Miejsko-Gminnego Koła
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Bogatyni,
a także za propagowanie wartości
patriotycznych oraz pamięci
o ważnych wydarzeniach
związanych z walką o niepodległość
naszej Ojczyzny.

z życia gminy

Wręczono odznaczenia

Spotkanie w sprawie
projektu drogowego
W bogatyńskim urzędzie odbyło się spotkanie w sprawie potencjalnej
współpracy w ramach polsko-czeskiego projektu drogowego.
Pełniący funkcję Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz wraz z pracownikami
Wydziału Przygotowania i Realizacji
Inwestycji spotkał się w tutejszym
urzędzie z przedstawicielami kraju
libereckiego oraz Europejskiego
Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej NOVUM. Spotkanie
dotyczyło potencjalnego
partnerstwa w projekcie drogowym,
możliwym do realizacji w ramach
nowego Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg CzechyPolska. Po stronie polskiej, drogą
która może spełnić kryteria tego
programu i najprawdopodobniej
zostanie ujęta we wniosku
projektowym, jest ul. Pocztowa,
czyli przejęty przez gminę fragment

byłej drogi wojewódzkiej E 352 – na
odcinku od przejścia granicznego
z Kunraticami do skrzyżowania z ul.
Daszyńskiego. Partnerem wiodącym
w projekcie będzie kraj liberecki,

dlatego też kolejnym krokiem
będzie przygotowanie materiałów
informacyjnych, dotyczących
planowanej inwestycji i konsultacje
ze Wspólnym Sekretariatem
Interregu w Ołomuńcu.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 5/113 maj 2021

9

Nowe aparaty USG
zdrowie

Bogatyński szpital, dzięki dotacji z budżetu gminy, zakupił 3 nowe
aparaty USG o łącznej wartości 280 000 zł.
SP ZOZ zakupił aparaty USG
z przeznaczeniem do pracowni
diagnostyki obrazowej i poradni
ginekologicznej oraz aparat mobilny
ze wskazaniami do diagnostyki
w zakresie anestezjologii, urologii,
ortopedii i traumatologii oraz
szybkiej diagnostyki w izbie przyjęć.

Są to aparaty wysokiej jakości,
spełniające wszystkie obowiązujące
standardy. Dostępne głowice
pozwolą na wykonanie badania
USG płuc po przebytym COVID-19.
W zakresie ginekologii i położnictwia
posłużą do wykonywania badań
prenatalnych.

Pieniądze dla szpitala
228 575,92 zł trafi do bogatyńskiego SP ZOZ-u w ramach kolejnego
samorządowego wsparcia walki z COVID-19. Pieniądze pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego i umożliwią zakup m.in.
środków ochrony osobistej.
Pieniądze trafią do szpitala za
pośrednictwem Dolnośląskiego
Ośrodka Polityki Społecznej
i umożliwią zakup m.in.
masek, rękawiczek, fartuchów,

kombinezonów, czy środków
do dezynfekcji – czyli artykułów
ochronnych dla personelu
medycznego. Mimo spadku liczby
zachorowań, walka z pandemią

Rehabilitacja po COVID-19
niebawem w Bogatyni
Dział Fizjoterapii SP ZOZ w Bogatyni rozpocznie program wspierania
pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób
po przebytym COVID-19.
Celem ambulatoryjnej fizjoterapii
będzie poprawa tolerancji wysiłku
fizycznego, zmniejszenie natężenia
objawów związanych z przebyciem
COVID-19, edukacja „ozdrowieńców”
w zakresie samodzielnego radzenia
sobie z objawami związanymi
z przebyciem COVID-19. Program
jest kierowany do pacjentów po
leczeniu szpitalnym z powodu
COVID-19, jak i do osób po
przebytym zakażeniu COVID-19
w leczeniu domowym (w POZ) do
6 tygodni po zakończeniu leczenia.
Wszystkie niezbędne informacje
w tej sprawie można uzyskać
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
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SP ZOZ.
Uruchomienie programu
zaplanowano na drugą połowę
maja, w obecnej siedzibie działu

Sprzęt do diagnostyki zakupiono
po zwiększeniu przez Radę Miejską
dotacji podmiotowej na ochronę
zdrowia.

wciąż generuje ogromne koszty dla
placówek medycznych. Przekazane
przez samorząd województwa
wsparcie jest odpowiedzią na
ich potrzeby. Pula środków dla
dolnośląskich szpitali przekracza
17 milionów złotych a łącznie
skorzysta z nich 36 jednostek
medycznych w regionie. Kryteriami
podziału dofinansowania były
zajęte łóżka covidowe i ilość łóżek
respiratorowych.

fizjoterapii, mieszczącej się w SP nr 3.
Jak poinformował po gospodarskiej
wizycie w SP ZOZ pełniący
funkcję burmistrza Wojciech
Dobrołowicz, aby stworzyć jak
najlepsze warunki do pocovidowej
rehabilitacji mieszkańców, docelowo
planowane jest pozyskanie
środków zewnętrznych, remont
i wykorzystanie zaniedbanych
przez lata pomieszczeń
w budynku przychodni przy ul.
Wyczółkowskiego 15. Wniosek w tej
sprawie został już sporządzony.
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zdrowie

#SZCZEPIMYSIĘ

punkt
szczepień

powszechnych
przeciwko COVID-19

Rejestracja - w punkcie oraz pod numerem
telefonu 735 408 404
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - w godz. 730-1430
czwartek - w godz. 1030 - 1730

w Szkole Podst. nr 3

w Bogatyni
od strony ul. Zamoyskiego
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Dzień
dziecka

Gminny dzień
dziecka na sportowo

Gminny dzień
dziecka na sportowo

Gminny dzień
dziecka na sportowo
Gminny dzień dziecka na sportowo

Gminny dzień
dziecka na sportowo

Gminny dzień dziecka na sportowo

Gminny dzień dziecka na sportowo
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Gminny dzień
dziecka
na sportowo

Dzień dziecka w kinie „Kadr”

Dzień dziecka w kinie „Kadr”

Dzień dziecka
w Radzie Osiedla nr 5

Dzień dziecka w Radzie Osiedla nr 5
Dzień dziecka
w Radzie Osiedla nr 5

Dzień dziecka
w Radzie Osiedla nr 5

Dzień dziecka w Radzie Osiedla nr 5

Dzień dziecka w Radzie Osiedla nr 5
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z życia gminy

Dofinansowanie
dla mieszkańców
Ruszyło dofinansowanie do zadań związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną ze środków budżetu Gminy Bogatynia. Wsparcie
kierowane jest do osób fizycznych.
Dofinansowanie można uzyskać na:
– budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz
zbiorników bezodpływowych na
terenie gminy Bogatynia, wysokość
udzielonej dotacji wynosi do 3000 zł,
jednak nie więcej niż 50% kosztów
całego zadania;

– zakup i montaż kolektorów
słonecznych, służących do
podgrzewania ciepłej wody
użytkowej, wysokość udzielonej
dotacji wynosi do 3000 zł, jednak
nie więcej niż 50% kosztów całego
zadania;
– wykonanie systemów
deszczowych do gromadzenia
i gospodarczego wykorzystania wód
opadowych, wysokość przyznanej
dotacji wynosi do 50% poniesionych
kosztów na dofinansowanie zakupu
i montażu urządzeń wchodzących
w skład systemu deszczowego
w zależności od wykazanego efektu
ekologicznego, lecz nie więcej niż
3000 zł: pojemność powyżej 2 m³

– 1000 zł, pojemność powyżej 3
m³ – 1500 zł, pojemność powyżej 4
m³ – 2000 zł, pojemność powyżej 5
m³ – 2500 zł.
Mieszkańcy zainteresowani
dofinansowaniem, powinni złożyć
kompletny wniosek w Urzędzie
Miasta i Gminy w Bogatyni w Biurze
Obsługi Interesanta.
Formularz wniosku na
dofinansowanie zadania znajduje się
na stronie internetowej
bip.bogatynia.pl oraz w Wydziale
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej przy ul. 1 Maja 29,
pok. nr 6.

Szlak Kotliny Turoszowskiej
Za nami kolejny, trzeci już, etap wytyczania szlaku Kotliny
Turoszowskiej.
Dnia 24 maja br. przedstawiciele
PTTK, Fundacji Rajdu Kotliny
Turoszowskiej, pracownicy
wydziałów: Współpracy z Zagranicą
i Promocji, Przygotowania
i Realizacji Inwestycji oraz
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przedstawiciel „Bog-Tur” pokonali
niemal 10-kilometrową, bardzo
wymagającą, ale urokliwą część
trasy. Ten fragment prowadzić
będzie od Markocic, przez Graniczny
Wierch, Guślarz, aż do Jasnej Góry.
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Oryginalny pomysł na promocję miasta
promocja

Modelowa Bogatynia
Trwają ostatnie przygotowania do publikacji serii modeli kartonowych
zabytków architektury Bogatyni i okolic. Jej celem jest promocja
naszego miasta, w szczególności drewnianej zabudowy łużyckiej.
Mamy także nadzieję przyczynić się do propagowania pasjonującego
hobby, jakim niewątpliwie jest modelarstwo.
Pomysł promowania zabytków
miasta poprzez wydanie modeli
kartonowych nie jest w Polsce nowy,
jednak zdecydowanie nie można go
zaliczyć do sposobów popularnych,
a to zapewne z powodu wysokich
kosztów zaprojektowania samych
modeli. W naszym przypadku to
jeden z nielicznych pozytywnych
aspektów lockdown’u, bowiem
te niezwykle pracochłonne
opracowania w całości powstały
w wydziale Współpracy z Zagranicą
i Promocji bogatyńskiego
magistratu. Dokładność
odwzorowania, duża ilość detali
i staranne przygotowanie tekstur
zostało już docenione przez
modelarzy, a także wysoko ocenione
przez doświadczonych projektantów
modeli. Projekty, wstępnie
wydrukowane na drukarce, zostały
przetestowane przez modelarzy,
co zaowocowało imponującymi
makietami, które prezentujemy na
zdjęciach.
Jako pierwszy przygotowany
został model bogatyńskiego
ratusza, w skali 1:50, na podstawie

wymiarowania z natury oraz
fotografii. Został on opracowany
z myślą o bardziej doświadczonych
modelarzach, a jego budowa
wymaga sporo cierpliwości.
Gotowa makieta ma spore rozmiary
(nieco ponad pół metra długości)
a starannie sklejona, robi wrażenie.
Zeszyt tego modelu zawiera 18
arkuszy w formacie A3 z częściami,
a także dokładny opis budowy
ilustrowany kilkunastoma rysunkami
montażowymi.
Szczególnie urokliwe są zabytki
kultury łużyckiej – drewniane
domy zrębowo-przysłupowe
– tak bardzo charakterystyczne
dla naszego miasteczka. Dlatego
kolejne opracowanie przedstawia
jeden z bardziej rozpoznawalnych
zabytków Bogatyni – dom
przysłupowy przy placu Bohaterów
Warszawy. Skala trudności budowy
modelu to 3 (z 5). Zawiera on 17
arkuszy z ponad 200 częściami.
Bardzo dokładny opis i ponad
20 szczegółowych rysunków
montażowych pokazują, krok po
kroku, sposób sklejenia modelu,

co adresuje go do średnio
doświadczonych hobbystów.
Nie mogło zabraknąć oczywiście
propozycji dla młodszych. W tak
zwanym międzyczasie powstał
prosty model bogatyńskiego
„przysłupa”, który w całości mieści
się na jednym arkuszu i składa
z zaledwie 4 części. Klej, nożyczki,
odrobina cierpliwości… i mamy
gotowy model. Idealny na start
z modelową przygodą.
Na ukończeniu jest projekt
kolejnego modelu - także domu
przysłupowego z Bogatyni. Zeszyt
będzie adresowany do tych
z modelarzy, którzy debiut mają już
za sobą i są gotowi na coś odrobinę
trudniejszego.
Zaraz po publikacji modele będą
dostępne nieodpłatnie jako materiał
promocyjny miasta.
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Porządki na zalewie
Młodzi, działający w ramach projektu „Architekci Przyszłości”, 21 maja
2021 roku zorganizowali akcję sprzątania i upiększania bogatyńskiego
zalewu. Do wspólnych działań zachęcili również rodziców i uczniów. Za
główny cel przyjęli uporządkowanie tego rekreacyjnego miejsca, który
od samego początku realizacji projektu CEO „Młodzi w Akcji” znalazł się
w centrum ich zainteresowania.

Dzięki wsparciu GPO oraz Urzędu
Miasta młodzież posadziła
kilka drzew jarzębiny i klonu.
Poza zbieraniem śmieci wokół
zalewu ważnym punktem było
uporządkowanie kamiennych
schodów znajdujących się przy
górnym stawie. Udało się! Efekty
naszej pracy można podziwiać
na zdjęciach oraz w realu. Po
skończonych działaniach był czas na
integrację przy ognisku i pieczeniu
kiełbasek.
Młodzi nie powiedzieli jeszcze
ostatniego zdania w tej sprawie.
Obecnie pracują nad ścieżką
edukacyjną. Zaprojektowane przez
nich tablice staną na terenie zalewu.
Dziękujemy osobom, które
odpowiedziały na nasz apel, za
zaangażowanie i wspólną pracę.

Sprzątanie Świata
Wraz z końcem marca pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz oraz Gminne Przedsiębiorstwo
Oczyszczania zaprosili mieszkańców gminy do akcji „Sprzątanie
Świata”.
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Przedsięwzięcie cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem! Do
akcji włączyły się stowarzyszenia,
sołectwa, kluby sportowe,
koła gospodyń wiejskich,
szkoły i przedszkola oraz inni
mieszkańcy naszej gminy. Efekty
prac można śledzić na bieżąco
na profilu Facebook Gminnego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w Bogatyni, do czego serdecznie
zachęcamy!
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Ekologicznie i modnie
w Przedszkolu nr 5
„Ekologiczny pokaz mody” – pod takim hasłem w Przedszkolu
Publicznym nr 5 w Bogatyni świętowano Dzień Ziemi.
Z tej właśnie okazji dzieci z każdej
grupy przygotowały specjalne,
ekologiczne stroje, które miał
okazję podziwiać zaproszony
gość – pełniący funkcję burmistrza

Wojciech Dobrołowicz.
Pokaz został poprzedzony
wywiadem dotyczącym ochrony
środowiska. Mali, dociekliwi

dziennikarze pytali pełniącego
funkcję burmistrza między innymi
o to, jak sam dba o środowisko, czy
spaliny samochodowe są szkodliwe
oraz w jakim celu segreguje się
odpady.
Na koniec spotkania dzieci
otrzymały od gospodarza miasta
słodki upominek oraz kominy z
nadrukiem logo Bogatyni, które
można nosić jako szalik czy opaskę.

Różowa skrzyneczka
Różowa skrzyneczka to oddolna akcja, której celem jest walka
z wykluczeniem menstruacyjnym oraz zapewnienie szerokiego
dostępu do bezpłatnych podpasek i tamponów w przestrzeni
publicznej.
Z inicjatywy oraz własnych środków
radnego Dominika Zawady takie
skrzynki, a wraz z nimi naklejki,
plakaty, broszury oraz środki higieny
osobistej takie jak, podpaski,
tampony, wkładki itp. pojawiły się
we wszystkich szkołach na terenie
Miasta i Gminy Bogatynia oraz
w szpitalu.
Jak czytamy na stronie internetowej
akcji: 4% Polek nie ma pieniędzy na
zakup środków higienicznych. To
blisko 500 000 osób. Z trudnościami
spowodowanymi niedostępnością

podpasek w instytucjach
publicznych spotyka się jednak
każda z nas – w szkołach, uczelniach,
urzędach czy bibliotekach. 21
proc. nastolatek musiało wyjść ze
szkoły ze względu na ich brak, 10
proc. z powodu ograniczonego
dostępu do podpasek w ogóle nie
wyszło z domu. Różowe skrzyneczki
wypełnione podpaskami,
tamponami i kubeczkami
menstruacyjnymi umieszczamy
w różnych miejscach w całej Polsce.
Dziś są one w centrach aktywności

lokalnych, miejskich ośrodkach
pomocy społecznej, siedzibach
stowarzyszeń Poznania, Wrocławia,
Warszawy, Oleśnicy, Świebodzic,
Bydgoszczy…
Od niedawna również w Bogatyni.
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Nocne piłkarzyki
W sobotni wieczór, 8 maja, na stadionie przy ul. Białogórskiej 28
w Bogatyni odbył się długo oczekiwany, przekładany wcześniej ze
względu na sytuację epidemiologiczną, Nocny Turniej w Futbolu
Stołowym. Miłośnicy tej gry w dwuosobowych drużynach rywalizowali
w systemie rozgrywek „każdy z każdym” w formule mecz + rewanż.
Pojawiły się zespoły znane
z wcześniejszych tego typu
zawodów organizowanych przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale
nie brakowało także drużyn
debiutujących. Późnym wieczorem
wyłoniono zwycięzców rozgrywek.
Zostali nimi gracze drużyny „Śmigło”

Brama OCR
Na terenie stadionu przy ulicy
Sportowej w Bogatyni został
zamontowany zestaw do
treningów sprawnościowych
tzw. „brama OCR”.
Dla zawodników uprawiających
biegi przeszkodowe, a takich
w naszej gminie jest bardzo wielu,
jest to idealne miejsce do treningu

w składzie Piotr Kupczyk i Arkadiusz
Cichowicz. Drugie miejsce zajął
zespół „Tazur” – Kacper Ciosmak
i Damian Ciosmak. Na trzecim
stopniu podium uplasowali się
Małgorzata Paszkowska i Piotr
Paszkowski jako „Pierasy”. Na
czwartym miejscu drużyna
i przygotowywania wymarzonej
formy.
Na bramie OCR można
rozbudowywać niemal wszystkie
partie mięśniowe, dlatego
zachęcamy mieszkańców
Miasta i Gminy Bogatynia do
korzystania z nowo powstałego
urządzenia. Warto nadmienić, iż
inicjatorami tego przedsięwzięcia
byli: ekipa „Twardziele Team
Bogatynia” oraz radny Dominik
Zawada. Jak zauważyli wspólnie

Crossfit Night
W sobotę, 8 maja na stadionie przy ul. Białogórskiej 28 odbyły się
nocne zawody Crossfit. Rywalizację przeprowadzono w dwóch
kategoriach: Kobiety Open i Mężczyźni Open. Każdy z uczestników
musiał pokonać trasę składającą się z dziewięciu stacji.
Jako pierwsze do rywalizacji
przystąpiły panie, które zmierzyły
się z takimi ćwiczeniami jak: bieg
z obciążeniem, air squat, wskok/

4M w składzie Marcin Mandyk
i Mariusz Mackowicz. Cztery
najlepsze drużyny nagrodzone
zostały pucharami i upominkami
rzeczowymi, ufundowanymi przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji, a na
wszystkich uczestników czekała
pizza. Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom.

przerzucanie opony, kettlebell swing,
wyrzut sztangi nad głowę i zejście do
przysiadu, burpees i przeskok przez
sztangę, box jumps, brzuszki, wykroki

- pełniący funkcję Burmistrza
Wojciech Dobrołowicz oraz
Dyrektor OSiR Adam Ignatowicz
- powstały kompleks będzie
służył mieszkańcom w rekreacji
i aktywnym spędzaniu wolnego
czasu. Koszt inwestycji to 35 000 zł.
z piłką lekarską. Po zakończeniu
rywalizacji klasyfikacja w tej kategorii
przedstawiała się następująco:
miejsce I – Kamila Żołędziewska,
miejsce II – Ada Bachniak,
miejsce III - Agnieszka PilawaChmielewska.
Panowie startowali na takich
samych zasadach z nieco
zwiększonymi ciężarami. Końcowa
klasyfikacja wśród panów wyglądała
następująco:
miejsce I – Kamil Kozłowski,
miejsce II – Damian Sochacki,
miejsce III – Mirosław Zieleniecki,
miejsce IV – Mateusz Kuchciak.
Każdy z uczestników za zajęcie
miejsc I-III otrzymał pamiątkowy
puchar, dyplom oraz upominki
rzeczowe ufundowane przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bogatyni.

18

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 5/113 maj 2021

II Bieg Australijski

Wśród pań najlepsza okazała
się Elżbieta Kowalewska, która
wyprzedziła Ewelinę Krawiec oraz
Małgorzatę Peremicką. W kategorii
mężczyzn od ubiegłorocznego
zwycięzcy Grzegorza

Maciorowskiego lepszy był tylko
Sebastian Gołębiewski, który wygrał
całe zawody. Na trzecim miejscu
na mecie zameldował się Rafał
Niedzielski. Dużą popularnością
cieszył się także bieg dla dzieci na

sport

W sobotę, 15 maja na stadionie przy ul. Białogórskiej w Bogatyni
odbyła się II edycja Bogatyńskiego Biegu Australijskiego. Do startu
w biegu głównym zgłosiło się 36 biegaczy (25 mężczyzn i 11 kobiet).
Formuła biegu polegała na pokonywaniu okrążeń na bieżni (400 m) po każdym okrążeniu odpadała ostatnia osoba i tak, aż do wyłonienia
zwycięzcy.

dystansie 400 m. Poprzedzający
biegi główne, wyścig maluchów,
pokonało aż 35 małych sportowców.
W tym biegu mieliśmy samych
zwycięzców. Każdy uczestnik,
niezależnie od kategorii, dostał
pamiątkowy medal oraz certyfikat
ręcznie wypisany przez pana
Adama Kusiaka. Najlepsi biegacze
i biegaczki w biegu głównym
otrzymali pamiątkowe puchary oraz
nagrody rzeczowe ufundowane
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bogatyni. Dziękujemy wszystkim
za dobrą zabawę i przyjazną
atmosferę podczas biegu.

Turniej Piłki Nożnej
5 NA 5
W sobotę, 22 maja na orliku w Zatoniu odbył się Turniej Piłki Nożnej
5 NA 5 organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
W turnieju wzięło udział pięć drużyn. Zawody rozegrano systemem
„każdy z każdym”.

Zmagania boiskowe wygrała
drużyna „Efej Team”. Na kolejnych
miejscach uplasowali się: „Madmen”,
„Mas-Mix”, „Chińska” oraz „Green
Team”. Sobotni wieczór obfitował
w grad zdobytych bramek, zdrową
rywalizację i grę fair play. Koniec
zawodów został zwieńczony
wspólnym posiłkiem w postaci
przepysznej pizzy, wręczeniem
pucharów, dyplomów i drobnych
upominków.
Gratulacje dla zwycięzców, jak i dla
wszystkich drużyn, które stworzyły
znakomite sportowe widowisko.
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W ostatnią niedzielę maja, na pograniczu polsko-czesko-niemieckim
odbył się już 17. Dzień Otwarty Domów Przysłupowych. Do zwiedzania
udostępnione zostały domy w typowym dla Górnych Łużyc stylu,
w tym kilka w Gminie Bogatynia - stolicy domów przysłupowych.
Święto przysłupów ma pokazać
przyjezdnym gościom oraz
turystom niesamowite piękno tej
architektury regionalnej, a tutejszych

mieszkańców oraz właścicieli
domów zachęcić do dbania o ten
niezwykły skarb, niespotykany
nigdzie indziej w Europie. Wśród

udostępnionych w tym roku
domów znalazły się zarówno takie,
które prezentują się już od lat, ale
również te, których właściciele
dopiero zaczynają swoją przygodę
z przywracaniem im drugiego życia.
Z tej okazji w Domu Zegarmistrza,
jednej z perełek architektonicznych
miasta, pełniący funkcję
Burmistrza MiG Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz spotkał się
z wiceprezes stowarzyszenia „Dom
Kołodzieja” Elżbietą Lech-Gotthardt
i rozmawiał o wyjątkowości
zabudowy łużyckiej oraz przyszłych
działaniach bogatyńskiego
magistratu na rzecz jej zachowania.
Podjętym tematem był również
kolejny etap rewitalizacji Alei
Żytawskiej.

z życia gminy

Dzień Otwarty
Domów Przysłupowych

10-lecie BOG-TURu
W piątek, 18 maja Sekcja Turystyki Rekreacyjnej BOG-TUR obchodziła
jubileusz 10-lecia. W uroczystości uczestniczył pełniący funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.
Podczas uroczystości Sławomir
Kałka - przewodniczący sekcji przedstawił obszerne sprawozdanie
z działalności, w którym zawarł
wszystkie dokonania członków tej
prężnie działającej grupy. W tym

miejscu trzeba dodać, że łącznie
około 190 osób bierze aktywny
udział w wycieczkach rowerowych,
pieszo-autokarowych oraz pieszych.
Przez 10 lat istnienia BOG-TUR
zorganizował 283 wycieczki

rowerowe, podczas których
członkowie sekcji przejechali łącznie
19815 km + 4662 km dookoła
Polski, ponadto udali się na 311
wycieczek pieszo-autokarowych
i przeszli 6838 km. Z kolei w tym
roku trzy osoby zdobyły “Koronę
gór Polski” liczącą 28 szczytów.
Pełniący funkcję Burmistrza MiG
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz
złożył wszystkim członkom sekcji
serdeczne gratulacje i życzenia
i wraz z dyrektorem OSiRu Adamem
Ignatowiczem wręczył pamiątkowe
dyplomy oraz puchary za
rywalizację pieszą i rowerową, a dla
15 założycieli sekcji bogatyńskie
koszulki.
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38. Finał Ogólnopolskiego Turnieju
Małych Form Satyrycznych

22

W sobotę, 29 maja 2021 r., o godzinie 16.00 w sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się 38. Ogólnopolski Finał
Turnieju Małych Form Satyrycznych, podczas którego kabarety i soliści
wyłonieni w półfinałach walczyli o tytuł Króla Łgarzy 2021.
Uroczyście informujemy,
że tegorocznym zwycięzcą
wybranym przez jury w składzie:
Natalia Grzeszczyk – RMF Classic,
Bożena Mazowiecka – Dyrektor
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
Marlena Justyńska – Stowarzyszenie
Turnieju Małych Form Satyrycznych,
Jan Tomków – Telewizja Regionalna
TVT ze Zgorzelca, Henryk Izydorczyk
– Stowarzyszenie Turnieju Małych
Form Satyrycznych, Artur Skrzęta
– Stowarzyszenie Turnieju Małych
Form Satyrycznych (przewodniczący
jury) został Nibykabaret z Krakowa.
Za zdobycie pierwszego miejsca
Królowie Łgarzy otrzymali Nagrodę
Główną w wysokości 3000 zł
ufundowaną przez Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia oraz nagrodę

rzeczową w postaci statuetki Kozła
autorstwa prof. Tomasza Krzpieta
z Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie – ufundowaną przez
Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Wyróżnienie
finansowe w wysokości 500 zł
ufundowane przez Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
otrzymała grupa Kwiatkowski i Bank
z Krakowa. III miejsce i nagrodę
finansową w wysokości 1000 zł
ufundowaną przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia otrzymał
kabaret Róbmy swoje z Krakowa.
II miejsce i nagrodę finansową w
wysokości 1500 zł ufundowaną
przez Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia i TVT Regionalną ze
Zgorzelca zdobył kabaret Aj z

Krakowa. Nagrodę Publiczności
w wysokości 2000 zł ufundowaną
przez Bogatyński Ośrodek Kultury,
Telewizję Regionalną TVT ze
Zgorzelca i Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
oraz statuetkę „Szczupłego Andrzeja”
autorstwa prof. Tomasza Krzpieta
z Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie ufundowaną przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu zdobył
kabaret Demakijaż z Torunia. W
konkursie na Tekst Satyryczny jury
w składzie: Natalia Grzeszczyk,
Joanna Kołaczkowska, Artur Andrus,
Krzysztof Jaślar, Zdzisław Justyński,
Stanisław Zygmunt, postanowiło, iż
tytuł Księcia Łgarzy 2021, nagrodę
finansową w wysokości 2000 zł i
statuetkę „Złotego Kosy” autorstwa
prof. Tomasza Krzpieta z Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie
otrzymuje Witold Pelka za teksty
„Coś za coś” i „Mikroreportaż o
uspokojeniu”. II miejsce i nagrodę
finansową w wysokości 1000 zł
otrzymała Halina Bohuta-Stąpel
za tekst „Koci pazur a gospodarka”.
38 Finał Turnieju Małych Form
Satyrycznych tradycyjnie reżyserował
i poprowadził Artur Andrus,
który otrzymał z rąk Zdzisława
Justyńskiego podziękowanie
za długoletnie współtworzenie
Ogólnopolskiego Turnieju Małych
Form Satyrycznych w Bogatyni.
Gwiazdą tegorocznej imprezy
była Joanna Kołaczkowska a nad
oprawą muzyczną Turnieju czuwał
zespół Young Electric Band. 38 raz
Bogatynia stała się polską stolicą
uśmiechu i dobrego humoru,
goszcząc na deskach Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury najlepszych
satyryków z całej Polski. Gratulujemy
wszystkim laureatom imprezy i
serdecznie dziękujemy publiczności
za przybycie i wspólną zabawę na
pierwszej po pandemicznej imprezie
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.
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BOK i OSiR w akcji
Bogatyński Ośrodek Kultury
zaprasza na „Akcję Lato 2021”
Zajęcia odbywają się
3 dni w tygodniu
od 28 czerwca do 23 lipca
w godz. od 10.00 do 14.00.
ul. Żołnierzy II AWP 1

BOK Dom Kultury w Zatoniu
zaprasza na „Akcję Lato 2021”
Zajęcia odbywają się
3 dni w tygodniu
od 28 czerwca do 23 lipca
w godz. od 10.00 do 14.00.
ul. Ogrodowa 2

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bogatyni
zaprasza na „Akcję Lato 2021”
Zajęcia odbywają się
3 dni w tygodniu
od 26 lipca do 20 sierpnia
w godz. od 10.00 do 14.00.
ul. Białogórska 28

2021

ILOŚĆ MIEJSC BARDZO OGRANICZONA !

więcej informacji na stronach osirbogatynia.pl. i bokbogatynia.pl
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bogatynia.pl

Cztery pory Nowa strona Miasta
roku
w obiektywie

Drodzy mieszkańcy - ruszyła nowa strona internetowa bogatyńskiego
magistratu. Oficjalny serwis miasta i gminy Bogatynia znajdą Państwo
pod dotychczasowym adresem, tj. www.bogatynia.pl

Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia zaprasza do udziału
w konkursie fotograficznym
„Cztery pory roku w obiektywie”.
Tematem konkursu jest
uchwycenie walorów przyrody,
flory, fauny oraz walorów
turystycznych Gminy Bogatynia
w cyklu czterech pór roku –
wiosna/lato/jesień/zima.
Celem konkursu jest: promowanie
walorów przyrodniczych oraz
turystycznych gminy Bogatynia,
rozbudzanie wśród mieszkańców
gminy zainteresowania przyrodą
oraz walorami turystycznymi
własnego regionu, a także
rozwijanie wrażliwości artystycznej
oraz prezentacja własnej twórczości
w dziedzinie fotografii.
Po każdym etapie konkursu Jury
przyzna nagrody za 3 najlepsze
zdjęcia (I miejsce – 600 zł, II miejsce
– 400 zł, III miejsce – 200 zł).
Regulamin konkursu dostępny jest
na stronie www.bogatynia.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Postawiliśmy na prosty i przejrzysty
układ oraz funkcjonalność,
a także dostępność dla osób
z niepełnosprawnościami.
Zdecydowanie poprawiła się też

funkcjonalność wersji mobilnej.
Serdecznie zachęcamy do
odwiedzania i korzystania z naszej
nowej strony.

Coś tu
nie gra!

Na autora pierwszej prawidłowej
odpowiedzi czeka zestaw gadżetów
promocyjnych Miasta i Gminy
Bogatynia oraz 2-osobowy karnet
do kina „Kadr”. W konkursie nie
mogą brać udziału pracownicy
Organizatora, także członkowie ich
najbliższej rodziny. Odpowiedzi
prosimy wysyłać na adres e-mail:
konkurs@bogatynia.pl

Zapraszamy do zabawy! Na
przedstawionym zdjęciu
dokonaliśmy małego
fotomontażu. Zadaniem naszych
czytelników jest odnalezienie tej
zmiany.
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