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Spotkanie z papieżem
Tematem był wpływ elektromobilności na środowisko
oraz sprawiedliwa transformacja energetyczna
Więcej na str. 2

z życia gminy

Promocja elektromobilności dla środowiska

W drodze na szczyt klimatyczny
Dwudziestego października br. odbyło się spotkanie Młodzieżowego
Zespołu Doradczego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia,
podczas którego omawiano zagadnienia transformacji energetycznej.
Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Polskiej Izby Rozwoju
Elektromobilności (PIRE). Dzień później Młodzież Bogatyni, jako
pierwsza, podpisała deklarację DRIVING CHANGE TOGETHER.
Po wizycie w Bogatyni
przedstawiciele Polskiej Izby
Rozwoju Elektromobilności udali
się samochodami elektrycznymi
przez Pragę, Wiedeń, Bratysławę,
Budapeszt, Lublianę do Mediolanu,
a stamtąd do Rzymu i Watykanu,
gdzie spotkali się z papieżem
Franciszkiem. W audiencji u ojca
świętego uczestniczył również
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz oraz
przedstawicielki bogatyńskiej
młodzieży: Nina Wolanin i Joanna
Kruk. W trakcie spotkania
burmistrz zwrócił się do papieża
z prośbą o szczególną modlitwę
w intencji mieszkańców Bogatyni,
pracowników kompleksu „Turów”
oraz sprawiedliwej transformacji.
Przekazał również papieżowi
Franciszkowi flagę Polski, flagę
naszego miasta, a także prace
plastyczne nawiązujące do
transformacji energetycznej,
wykonane przez dzieci
z bogatyńskich szkół podstawowych
oraz rysunek jednego z twórców
bogatyńskiego Stowarzyszenia
Plastyków „Krecha” - Grzegorza
Urbana.
Inicjatywa podjęta przez PIRE
nosi nazwę „The eMobi Road

to COP26”, a jej celem jest
podkreślenie roli elektromobilności
w dekarbonizacji transportu
jako skutecznej technologii do
osiągnięcia celów klimatycznych.
Symbolicznym wymiarem tego
projektu jest przejazd elektrycznymi
samochodami między miastami
goszczącymi COP, co w bezpośredni
sposób promuje wspólne
przedsięwzięcie Wielkiej Brytanii
i Polski z COP 24, czyli deklarację
Driving change together. Podczas
trwania projektu zbierane są
podpisy reprezentantów krajów,
miast i regionów, organizacji
pozarządowych, mediów a także
innych osób, popierających ideę
ustanowienia Światowego Dnia
Elektromobilności przez ONZ.
Punktem docelowym przejazdu jest
szczyt klimatyczny w Glasgow.
Projekt zakładał pokonanie blisko 10
tysięcy kilometrów z zerową emisją
dwutlenku węgla na dwóch trasach
w myśl haseł:
– JUST TRANSITION AND
SOLIDARITY – sprawiedliwa
transformacja regionów górniczych
oraz zwalczanie ubóstwa
energetycznego i zapewnienie
wszystkim mobilności po

przystępnych cenach. Uczestnicy
zeroemisyjnego rajdu odwiedzają
kraje Grupy Wyszehradzkiej
i instytucje zaangażowane we
wspólną strategię bezpieczeństwa
energetycznego.
– DRIVING CHANGE TOGETHER
– zwracające uwagę na
konieczność edukacji w sektorze
elektromobilności i zmieniającego
się rynku pracy. Trasa przebiega
przez siedzibę Komisji Europejskiej
w Brukseli, gdzie strategicznie
programują politykę klimatyczną, aż
do Glasgow, w którym odbędzie się
konferencja klimatyczna COP26.
W trakcie pierwszej edycji, podczas
trasy i w finale na konferencji
COP25 w Madrycie wzięło udział
blisko 1 000 uczestników oraz 5 000
odbiorców komunikacji. Dużym
osiągnięciem było przejechanie
10 000 kilometrów bez emisji
szkodliwego dwutlenku węgla.
Organizatorzy zakładają, że
tegoroczna edycja powtórzy
osiągnięcia poprzedniej, a podczas
finału w Glasgow złożą petycję
o ustanowienie Światowego Dnia
Elektromobilności przez ONZ na
Szczycie Klimatycznym Glasgow
COP26 na ręce Podsekretarza ONZ
ds. klimatu.
„The eMobi Road to COP26” została
objęta Patronatem Honorowym
Ministra Klimatu i Środowiska,
Ministra Infrastruktury oraz
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczególne słowa uznania oraz
podziękowania, składamy w imieniu
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
dla przedstawicieli Stowarzyszenia
Polskiej Izby Rozwoju
Elektromobilności oraz wszystkich
osób, które umożliwiły udział
w projekcie i pomoc w realizacji
spotkania z papieżem Franciszkiem.

2

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 7/115 październik 2021

Odbudowa
i przebudowa ulic
Gmina Bogatynia otrzymała 10 450 000 zł na inwestycje z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
25 października br. Premier Mateusz Morawiecki przekazał wyniki
pierwszej edycji pilotażowego programu. Na inwestycje w powiecie
zgorzeleckim przekazano ponad 62 mln zł. Dzięki bezzwrotnym
dofinansowaniom zmodernizowane zostaną m.in. szkoły, drogi
i oczyszczalnie.
Dofinansowanie, które otrzymała
gmina Bogatynia zostanie
przeznaczone na dwie od dawna
oczekiwane inwestycje:
– odbudowę ulicy Różanej
w Porajowie - 4 275 000,00 zł;
– przebudowę ulicy Kossaka
w Bogatyni wraz z budową sieci
kanalizacji deszczowej od ul.
Żołnierzy II AWP do rzeki Miedzianki
- 6 175 000,00 zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
to dofinansowanie projektów
inwestycyjnych realizowanych

przez gminy, powiaty i miasta lub
ich związki w całej Polsce. Program
realizowany jest poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Wysokość
bezzwrotnego dofinansowania jest
zależna od obszaru priorytetowego,
w którym mieści się planowana
inwestycja.
Celem Programu Inwestycji
Strategicznych jest: pobudzenie
aktywności inwestycyjnej jednostek
samorządu terytorialnego, rozwój
lokalnej przedsiębiorczości,
poprawa warunków życia obywateli,
powstanie nowych miejsc pracy,

wsparcie zrównoważonego rozwoju.
W pierwszym naborze
priorytetami były m.in. inwestycje
w infrastrukturę wodnokanalizacyjną, modernizację
źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy
w gospodarowanie odpadami,
a także inwestycje społeczne tj.
żłobki, przedszkola czy ścieżki
rowerowe.

z życia gminy

Wyniki pierwszej edycji programu

Podział środków w powiecie
zgorzeleckim:
y Gmina Bogatynia – 10 450 000 zł
y Gmina Miejska Zawidów – 9 802
500 zł
y Gmina Pieńsk – 9 624 000 zł
y Gmina Węgliniec – 3 553 024 zł
y Gmina Zgorzelec – 2 911 798 zł
y Gmina Sulików – 8 550 000 zł
y Miasto Zgorzelec – 4 491 000 zł
y Powiat Zgorzelecki – 13 447 257 zł

Manifestacja związkowców
w Luksemburgu

W obronie kopalni

Protest przeciwko postanowieniom Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawie wstrzymania wydobycia węgla brunatnego
w kopalni „Turów” oraz nałożonym na Polskę karom pieniężnym
zorganizowali, w dniu 22 października br., związkowcy „Solidarności”.
Pod siedzibą TSUE około dwóch
tysięcy związkowców z całej Polski
protestowało przeciwko zamknięciu
kopalni „Turów”. W pokojowej
manifestacji uczestniczyła także
ponad 400 - osobowa grupa
przedstawicieli kopalni i elektrowni
„Turów” oraz mieszkańców Bogatyni.
Protestujących wspierały również

europosłanki: Anna Zalewska,
Beata Kempa i Jadwiga Wiśniewska.
Wspólnie z mieszkańcami Bogatyni,
w obronie kompleksu i miejsc
pracy, manifestował Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz.
Spod siedziby TSUE protestujący

przeszli pod budynek ambasady
Republiki Czeskiej, gdzie wręczyli
petycję.
Demonstracja zorganizowana
została przez Krajowy Sekretariat
Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność i Komisję
MIędzyzakładową NSZZ Solidarność
KWB „Turów”.
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z życia gminy

Młodzież doradzi
burmistrzowi
Szóstego października br. po raz pierwszy obradował Młodzieżowy
Zespół Doradczy przy Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia.
Reprezentanci wszystkich
gminnych szkół podstawowych
oraz LO i „Górnika”, powołani
do Młodzieżowego Zespołu
Doradczego przy Burmistrzu
Miasta i Gminy Bogatynia na rok
szkolny 2021/2022, uczestniczyli
w pierwszych obradach
z burmistrzem Wojciechem
Dobrołowiczem. Spotkanie, które
odbyło się w sali konferencyjnej
bogatyńskiego magistratu, miało
charakter głównie organizacyjny
i zapoznawczy. Każdy z członków
zespołu zaprezentował się na forum
i opowiedział o swojej aktywności
szkolnej i pozaszkolnej. Młodzież
wybrała także spośród siebie
przewodniczącą, którą została
Joanna Kruk z bogatyńskiego

liceum. Rozmawiano m.in. o tym, jak
przebiegło zdalne nauczanie (tu nie
zabrakło opowieści o zabawnych
sytuacjach na wizji), o dostępności
informacji nt. gminnych wydarzeń
(uczniowie ocenili ją pozytywnie),
planowanych inwestycjach dla
młodzieży (pumptrack), imprezach
(dni miasta), koncertach, czy idei
budżetu obywatelskiego. Młodzież,
zapytana przez gospodarza miasta
o problemy, sygnalizowała m.in.
zamknięte ze względu na stan
techniczny szkolne boiska. O tym,
co należy w Bogatyni i okolicy
zmienić, czego młodzież oczekuje
i jakie ma pomysły, uczniowie
będą rozmawiali z burmistrzem
podczas kolejnego spotkania, do
którego, jak zapowiedzieli, chcą się

przygotować.
Młodzieżowy Zespół Doradczy przy
Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia
został powołany przez Wojciecha
Dobrołowicza zarządzeniem
z dn. 25 marca 2021 r., jako organ
o charakterze konsultacyjnodoradczym w sprawach dzieci
i młodzieży, w celu czynnego
udziału tej grupy wiekowej w życiu
naszej gminy.

Nagrody Burmistrza
dla nauczycieli
Osiemnastego października 2021 roku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku odbyła się
uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
dla wyróżniających się nauczycieli przedszkoli i szkół.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
pan Wojciech Dobrołowicz
podziękował nauczycielom za
trud wkładany w kształcenie
i wychowanie młodych pokoleń
oraz życzył wielu sukcesów
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zawodowych. Następnie
w towarzystwie Zastępcy Burmistrza
ds. Polityki Regionalnej pani
Aleksandry Ratajczak wręczył
nauczycielom nagrody za ich
osiągnięcia w pracy dydaktycznej

wychowawczej i opiekuńczej.
Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki
otrzymała pani Dorota Czarnecka ze
Szkoły Podstawowej nr 4.
Pełna lista nagrodzonych nauczycieli
znajduje się na stronie internetowej
www.bogatynia.pl.
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W niedzielę 10 października z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza odbyły się gminne obchody Dnia
Papieskiego.
Uroczystości rozpoczęły się
od złożenia kwiatów pod
pomnikiem Jana Pawła II. Dalsza
część obchodów odbywała się
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury,
gdzie czekał specjalnie na tę okazję
przygotowany „Koncert Papieski”.
Zebrani mogli wsłuchać się
w wiersze oraz utwory muzyczne,
które były szczególnie bliskie
sercu Karola Wojtyły. Na scenie
zobaczyliśmy: grupę wokalną
ze Szkoły Podstawowej
w Działoszynie, którą przygotowały
panie Edyta Małkiewicz oraz

Agnieszka Drewniacka, uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1
w Bogatyni, w których wykonaniu
usłyszeliśmy interpretacje wierszy
autorstwa Papieża Jana Pawła II
przygotowanych przez panią Sylwię
Użarowską, uczniów Niepublicznej
Szkoły Muzycznej I Stopnia, których
przygotowała pani Joanna Kosiorek
oraz kobiecy zespół wokalny
Amazonki, prowadzony przez
dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury panią Bożenę Mazowiecką.
W Prologu i Epilogu koncertu
usłyszeliśmy wiersze autorstwa pana

Zbigniewa Szatkowskiego: „Przebudź
się Ojcze” oraz „Dziękujemy Ci Ojcze”,
głosów użyczyli Józef Bukowski oraz
Zbigniew Szatkowski. Scenariusz
koncertu przygotowała pani Bożena
Mazowiecka.
Zwieńczeniem obchodów była
projekcja filmu pt.: „Karol – papież,
który pozostał człowiekiem”.

kultura

Bogatyński Dzień Papieski

Podczas Dnia Papieskiego nie mogło
zabraknąć pysznych kremówek.
Firma Mega Serwis zadbała o to, aby
każdemu z uczestników osłodzić
chwile spędzone w Bogatyńskim
Ośrodku Kultury.
Ponadto na dolnym holu BOK
można było obejrzeć wystawę „9
oblicz Karola Wojtyły”.
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kultura

XVI Międzynarodowy Festiwal
Piosenkarzy Dojrzałych
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Śpiewający Seniorzy
Siódmego października 2021 r. o godz. 15.00 odbył się XVI
Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający
Seniorzy”.
Po raz szesnasty w Bogatyńskim
Ośrodku Kultury w zmaganiach
konkursowych wzięły udział
osoby, dla których śpiew to pasja
wypełniająca wolne chwile,
pozwalająca na wspólne spotkania
i czynne uczestnictwo w życiu
społeczności lokalnej. Uczestnicy
propagując amatorską działalność
artystyczną zaprezentowali
oryginalne wykonania utworów
o tematyce ludowej i folkowej,
nieczęsto już słyszalne na
muzycznych scenach. Tradycyjnie
podczas Festiwalu przeprowadzony
został konkurs „Zgaduj, zgadula”
dla publiczności, którego laureaci
otrzymali upominki. Imprezę
otworzył występ Zakładowej

Orkiestry Dętej PGE KWB Turów
a następnie, oficjalnie, Burmistrz
Bogatyni Wojciech Dobrołowicz.
Uroczystość ze sceny poprowadziła
Dyrektor Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury Pani Bożena
Mazowiecka oraz Konferansjer
Marcin „Woron” Woroniecki. W XVI
Międzynarodowym Festiwalu
Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający
Seniorzy” wzięło udział ponad 200
wykonawców, zaś łącznie w sali
widowiskowej gościliśmy około 230
widzów. Cała impreza odbywała
się zgodnie z obowiązującymi
obostrzeniami sanitarnymi.
Prezentacje sceniczne oceniało
jury w składzie: Katarzyna Siedlak
– wokalistka współpracująca

z wieloma zespołami m.in.
z Big-Bandem Elektrowni Turów
– przewodnicząca jury, Jerzy
Bzowski - wieloletni kapelmistrz
Zakładowej Orkiestry Dętej Oddziału
Kopalni Węgla Brunatnego Turów
w Bogatyni, Sylwester Piechurski
– lokalny muzyk, gitarzysta, oraz
Stanisława Sochacka – wieloletni
pedagog w szkołach muzycznych.
W czasie obrad jury wystąpił zespół
wokalny „AGAT” z Jeleniej Góry,
laureat poprzedniej edycji Festiwalu.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu na
koniec otrzymali słodkie upominki
oraz dyplomy, a laureaci dyplomy
oraz puchary. Lista laureatów
znajduje się na stronie www.
bokbogatynia.pl.
Zapraszamy za rok na kolejne
muzyczne zmagania do
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury!
Organizator: Bogatyński Ośrodek
Kultury. Patronat Honorowy
Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia. Sponsor: PGE GiEK S.A.
Impreza została dofinansowana ze
środków Miasta i Gminy Bogatynia
w ramach Gminnego Programu
Współpracy Transgranicznej.
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Spartakiada Amazonek
„W profilaktycznym okrzyku Amazonek na Trójstyku” - pod takim
hasłem przebiegała XII Międzynarodowa Spartakiada Amazonek,
której organizatorem było Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa w ramach
Funduszu Małych Projektów
Interreg Polska – Saksonia 20142022. Partnerem projektowym była
organizacja Gaiatreeschool e.V.
z siedzibą w Zittau.
W ramach projektu odbyły się cztery
jednodniowe warsztaty: rowerowy
wokół jeziora Berzdorfer See, spływ
kajakowy po granicznej rzece
Nysie Łużyckiej, strzelanie z łuku
oraz joga. W każdym warsztacie
uczestniczyły polsko-niemieckie
drużyny. Kulminacyjnym punktem
projektu była Spartakiada sportowa,
która odbyła się w dniu 11 września
2021 r. w Centrum RekreacyjnoTurystycznym w Radomierzycach

oraz wokół jeziora Berzdorfer See.
W wydarzeniu udział wzięło ok. 180
osób. Były to drużyny stowarzyszeń
Amazonek z rejonu Dolnego
Śląska, stowarzyszeń Miasta
i Gminy Bogatynia oraz drużyny
partnera niemieckiego. Również
na Spartakiadzie pojawili się
goście ze Stanów Zjednoczonych,
co dodatkowo wzmocniło
międzynarodowy charakter
wydarzenia.
Podczas zmagań sportowych
przeprowadzono cztery konkurencje
warsztatowe i nordic walking
oraz dodatkowo na scenie
zaprezentowały się stowarzyszenia
z przygotowanym wcześniej
programem artystycznym.
Podczas Spartakiady przedstawiciele

Fundacji DKMS przeprowadzili
rejestrację potencjalnych dawców
szpiku kostnego.
Każdy z uczestników Spartakiady
otrzymał koszulkę oraz plecak
z materiałami promocyjnymi.
Organizatorzy zadbali o catering dla
uczestników, pyszne ciasta i napoje.
Zarówno warsztaty, jak i Spartakiada
to działania, którymi Bogatyńskie
Amazonki pragną wzmocnić oraz
pogłębić współpracę transgraniczną
między partnerami po obu
stronach Nysy Łużyckiej. Poprzez
sportową integrację i aktywizację
dążą do poprawy jakości życia
osób niepełnosprawnych z rejonu
Trójstyku, dodatkowo zwiększając
świadomość społeczeństwa na
temat istniejących sposobów walki
z chorobami nowotworowymi.
Wśród przybyłych gości między
innymi obecni byli: Starosta
Zgorzelecki Artur Bieliński, Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz oraz Dyrektor
Departamentu ds. Organizacji
Pozarządowych w Urzędzie
Marszałkowskim Katarzyna Grzelak.
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Obchody Światowego
Dnia Sybiraka
Siedemnastego września Sybiracy mieli swoje święto. Gminne
obchody, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu –
burmistrz Wojciech Dobrołowicz, radna miejska Dorota Bojakowska
oraz radna powiatowa Wiktoria Rataj, odbyły się w niedzielę 10
października.
O godz. 7:30 w kościele św.
Maksymiliana Marii Kolbego została
odprawiona Msza święta w intencji
żyjących i zmarłych członków
bogatyńskiego Koła Związku
Sybiraków. Mszę odprawił proboszcz
parafii ks. Piotr Kutkiewicz.
Na zakończenie eucharystii głos

8

zabrała prezes stowarzyszenia Zofia
Kulikowska. Dziękując za pamięć
i modlitwę podzieliła się z obecnymi
krótką refleksją o sybirackich losach.
Około godziny 9:00 w parku
miejskimi złożono kwiaty pod
pomnikiem Sybiraków oraz
zapalono znicze.
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Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz
serdecznie zaprasza na gminne obchody

listopada

Narodowe
Święto
Niepodległości

10.11.
środa

11.11.
czwartek

17:00 - Koncert Patriotyczny
Winyl Band - „NA SKRZYDŁACH WOLNOŚCI”
Bogatyński Ośrodek Kultury
Wstęp wolny
Patronat Honorowy: Marzena Machałek – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki

10:30 Msza Święta w intencji Ojczyzny
– Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
11:45 Złożenie kwiatów w parku im. Jana Pawła II
12.00 Niepodległa do Hymnu!
– wspólne odśpiewanie
Mazurka Dąbrowskiego (park JPII)

PATRONAT

HONOROWY

ekologia

SZKŁO KOLOROWE

SZKŁO BEZBARWNE

(pojemniki lub worki w kolorze zielonym)

(pojemniki lub worki w kolorze białym)

WRZUCAMY:
• butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile
nie są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców)
NIE WRZUCAMY:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku

• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych
• luster
• szyb
okiennych
i zbrojonych
• monitorów
i lamp
telewizyjnych
• termometrów
i strzykawek

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
• papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne,
szkło
• odpady ulegające biodegradacji, odpady
zielone, opakowania wielomateriałowe,
• przeterminowane leki
• chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki,
oleje odpadowe), zużyte baterie
i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(monitory, telewizory, laptopy, notebooki,
kalkulatory, urządzenia elektryczne
z wyświetlaczem LCD lub plazmowym)
• odpady wielkogabarytowe (np. meble)
• odpady budowlane i rozbiórkowe, które
powstały w wyniku prowadzenia drobnych

robót niewymagających pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia
• zużyte opony, odzież, tekstylia,
wielkogabarytowe z metalu (grzejniki, felgi,
wanny żeliwne)
Zachęcamy mieszkańców do korzystania
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który znajduje się
przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni (czynne od
poniedziałku do czwartku, od 7.00 do 15.00,
w piątek od 9.00
do 15.00, w każdą
ostatnią sobotę
miesiąca od 7.00
do 15.00).

Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe są odbierane
„u źródła”, spod posesji, raz w miesiącu,
zgodnie z harmonogramem, który znajduje
się na stronie www.gpobogatynia.pl
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
na terenie miasta i gminy Bogatynia odbywa
się również w miejscach ogólnodostępnych.
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Lokalizacja
pojemników tzw.
dzwonów dostępna
jest na stronie
www.bogatynia.pl
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ODPADY ZMIESZANE

pojemniki lub worki w kolorze niebieskim

pojemniki lub worki w kolorze czarnym

WRZUCAMY:
• opakowania z papieru, karton, tekturę
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe
NIE WRZUCAMY:
• ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego
i powleczonego folią
• kartonów po mleku
i napojach
• papierowych worków
po nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych

WRZUCAMY:
• wszystko to, czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu, z wyłączeniem
odpadów niebezpiecznych
NIE WRZUCAMY:
• przeterminowanych leków i chemikaliów
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
• zużytych baterii i akumulatorów
• mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych
• odpadów budowlanych
i rozbiórkowych
• opon

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

(pojemniki w kolorze brązowym):

pojemniki lub worki w kolorze żółtym

WRZUCAMY:
• odpady kuchenne: resztki jedzenia,
warzywne i owocowe w tym obierki itp.
• odpady zielone: gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę
drzew
NIE WRZUCAMY:
• kości zwierząt
• odchodów zwierząt
• popiołu węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

ekologia

PAPIER

WRZUCAMY:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach
• plastikowe opakowania po produktach
spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach)
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne
folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
NIE WRZUCAMY:
• butelek i pojemników z ich zawartością
• opakowań po lekach
i zużytych artykułów
medycznych
• opakowań po olejach
silnikowych
• zużytych baterii
i akumulatorów
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Nie spalaj odpadów
ekologia

– szanuj zdrowie swoje i sąsiadów
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Urząd Miasta
i Gminy Bogatynia przypomina o bezwzględnym zakazie palenia
śmieci w paleniskach domowych. Spalanie odpadów w piecach oraz
na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Pamiętajmy – domowy
piec czy też kominek to nie domowa spalarnia odpadów.
Chcesz pozbyć się odpadów, zrób
to zgodnie z przepisami: posegreguj
i wrzuć do odpowiedniego
pojemnika. Będziesz miał pewność,
że odpad zostanie odpowiednio
zagospodarowany, a powietrze
będzie wolne od dymu.
Informacji dotyczących prawidłowej
segregacji można zasięgnąć
w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej pod nr.
tel. 75 77 25 380-387, w Gminnym

Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp.
z o.o. pod nr. tel. 75 77 32 oraz na
stronie internetowej bogatynia.pl
w zakładce „Środowisko”.
Prawo jasno określa, czego nie
wolno spalać w domowych piecach,
kotłowniach i na wolnym powietrzu:
plastikowych pojemników i butelek
po napojach, plastikowych toreb
i innych przedmiotów z tworzyw
sztucznych, zużytych opon i innych
odpadów z gumy, elementów

Okresowy przegląd
przewodów kominowych
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przypomina
o obowiązku dokonywania przeglądów i czyszczenia kominów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami okresowa kontrola przewodów
kominowych jest wymagana minimum raz w ciągu roku, a czyszczenie
przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwami stałymi
np. drewnem lub węglem – co trzy miesiące, od palenisk opalanych
paliwami płynnymi lub gazowymi raz na sześć miesięcy.
Przeglądu przewodów kominowych
może dokonać jedynie kominiarz
posiadający legitymację mistrza
kominiarskiego i należący do
Korporacji Kominiarzy Polskich.
Oprócz kontroli prawidłowej pracy
instalacji grzewczej, kominiarz

może również wykonać czyszczenie
komina.
Oto kilka wskazówek kominiarskich
jak prawidłowo użytkować komin.
1. Usuwanie z przewodu
kominowego twardej smoły
węglowej/drzewnej za pomocą
tradycyjnych metod jest
nieefektywne. Najskuteczniejszą
obecnie metodą jest zastosowanie
specjalistycznych urządzeń
mechanicznych.
2. Przewód kominowy można
zabezpieczyć przed skutkami
oddziaływania mokrych spalin
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drewnianych pokrytych lakierem,
sztucznej skóry, opakowań po
rozpuszczalnikach czy środkach
ochrony roślin, opakowań po
farbach i lakierach, pozostałości
farb i lakierów, papieru bielonego
związkami chloru z nadrukiem farb
kolorowych.
Zanieczyszczenie powietrza będące
wynikiem spalania odpadów
w piecach może powodować: astmę
oskrzelową, alergie skórne, łzawienie
oczu, bóle głowy, zapalenie błony
śluzowej nosa, gardła, a także mają
wpływ na układ nerwowy.

np. poprzez montaż stalowego
wkładu kominowego w przewodzie
kominowym. Przy czym wkład
kominowy musi spełniać wymogi
i wymiary określone przez
producenta urządzenia grzewczego.
3. Najczęstsze przyczyny
powstawania mokrych spalin
i smoły w kominie to:
a) fatalny sposób palenia –
rozpalanie i ładowanie kotła do
pełna. W ten sposób produkuje się
smołę i sadzę zamiast ciepła;
b) stała praca kotła na niedostatku
powietrza – to niezawodny sposób
na zasmolenie kotła i komina.
c) przewymiarowany kocioł –
przez zbyt dużą moc nominalną
w porównaniu do potrzeb
domu kocioł nie ma okazji, by się
„rozkręcić”;
d) zbyt niska temperatura wody
wychodzącej z kotła;
e) niedosuszone drewno, najlepiej
iglaste – to niezawodny sposób, by
błyskawicznie dorobić się komina
zawalonego smołą.
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O naszej małej Ojczyźnie
kultura

z Rokiem Różewicza w Klubie
Nauczycielskim” Izis”
Dwudziestego pierwszego października 2021 r. w Multifunkcjonalnym
Centrum Trójstyku spotkaliśmy się z okazji Dnia Klubowicza.
W spotkaniu uczestniczyli
burmistrzowie: Wojciech
Dobrołowicz i Aleksandra Ratajczak,
ks. Dziekan Ryszard Trzósło, goście
z Czech: Hedvika Zimmermannova,
Helena Svobodova, Zdenka i Honzo
Oreska, Mariola Danielewska
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu, Jolanta Medycka Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4, Adam
Balcer Dyrektor Biblioteki Publicznej,
Zofia Werżanowska Przewodnicząca
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP,
zaprzyjaźnione stowarzyszenia:
Amazonki reprezentowała Beata
Geres i Aneta Kempska Prezes
Klubu Puszystych, sympatycy Klubu,
którzy wspierają działalność Klubu.
Prezentacji z działalności klubu
dokonała Prezes Wanda Miłopolska
-Trojanowska. Poinformowała, że co
roku odbywają się spotkania z okazji
Dnia Klubowicza, by podsumować
i podziękować sobie i wszystkim,
którzy angażują się w działalność
Klubu, aby powiedzieć sobie,
że dobrze być razem. Od 14 lat
Klub Nauczycielski „Izis” hołduje
tradycji, kulturze i sztuce – a przede
wszystkim tworzy grupę ludzi
pozytywnie zakręconych. Żyć
barwnie, z uśmiechem i pasją, to
dewiza Klubu.
W części artystycznej grupa
teatralna przedstawiła program
artystyczny w hołdzie dla wybitnego
poety i artysty, ambasadora
polszczyzny, głęboko związanego
z losem pokolenia wojennego,
bacznego obserwatora życia
codziennego Tadeusza Różewicza.
Scenki rodzajowe „Rajski ogródek”
i Egzamin z ”Kartoteki rozrzuconej”
oraz scenki kabaretowe nawiązujące
do scenek z życia wziętych
niezależnie od narodowości, przy

współudziale zespołu wokalnego
bawiły zebranych, wywołując
uśmiech i refleksje.
Podczas spotkania został
przeprowadzony konkurs: Moja Mała
Ojczyzna. Jako Klub przyłączyliśmy
się do wspólnych zadań z Biblioteką
Miejską. To już kolejne działanie
animacyjno-edukacyjne w BLISKO
— projekcie realizowanym
w ramach Narodowego Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 przez
Narodowe Centrum Kultury pt.
„Gamingowa Bogatynia”.
Trzyosobowe drużyny mogły
sprawdzić się w rozwiązywaniu
quizu z zakresu geografii i historii
naszego miasta i gminy. Graczom
aktywnie kibicowali wszyscy
uczestnicy spotkania. Gdy pytanie
okazywało się kłopotliwe, można
było zaprosić gościa z widowni
do pomocy. Drużyny miały za
zadanie między innymi ułożyć
puzzle i odgadnąć, co zostało
przedstawione na fotografii. Jedno
z pytań konkursowych dotyczyło
grafiki, która znajduje się na
kotle Elektrowni Turów. Gracze
mogli w tej konkurencji popisać
się zdolnościami plastycznymi.
Drużyna, która zdobyła najwięcej
punktów, otrzymała atrakcyjne
nagrody, a pozostali uczestnicy
równie wartościowe upominki
na pocieszenie. Całe wydarzenie
przebiegało w miłej, rozrywkowej
atmosferze.
Dobra muzyka, smaczne przekąski
sprawiły, że humory dopisywały.
Była zabawa, było wesoło, było
radośnie. Imprezę można zaliczyć do
udanych.
Na realizację zadania: Rok
Różewicza „Czytajmy tak jak pijemy
wodę, bo czytanie jest wodą

życia” – Klub otrzymał dotację
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego,
na działanie: Z tradycją za pan
brat — o naszej małej Ojczyźnie
ze środków finansowych Miasta
i Gminy Bogatynia w ramach
Gminnego Programu Współpracy
Transgranicznej.
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z życia gminy

Sukces Amazonek

W dniu 2 października Zespół Wokalny „Amazonki” z Bogatyni zajął
I miejsce w kategorii zespoły rozrywkowe podczas X Dolnośląskiego
Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów Jelenia Góra – 2021.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI
w Jeleniej Górze. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 7
października w Filharmonii Dolnośląskiej, którą odebrała Prezes
Stowarzyszenia – Dorota Bojakowska.

Najważniejszą dla organizatorów
konkursu jest IDEA SPOTKANIA
ludzi twórczych, aktywnych
i zachwycających energią, mimo
różnych doświadczeń życiowych.
Przegląd adresowany był do
amatorskich zespołów wokalnych,
wokalno-instrumentalnych,
chórów, kabaretów w zakresie
muzyki ludowej i artystycznej.
Podczas eliminacji udział wzięło
ponad 40 zespołów. Pierwsze
miejsce Amazonek jest dowodem
wysokiego poziomu jaki panie
reprezentują. Warto dodać, że grupa
istnieje od 2007 r. i ma na swoim
koncie wiele udanych występów
zarówno na terenie Gminy
Bogatynia jak i poza jej granicami.
Niedawno została wydana płyta
zespołu wraz ze śpiewnikiem, gdzie
można znaleźć m.in. popularny
repertuar lat 60-tych polskich
piosenek, od którego panie
zaczynały. Obecnie ich twórczość
charakteryzuje różnorodność
w zależności od okoliczności. Zespół
prowadzi Dyrektor Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury - Bożena
Mazowiecka.

Klub Nauczycielski
z grantem
Fundacja „Orlen” przyznała grant dla Klubu Nauczycielskiego „Izis”
w Bogatyni. Projekt dotyczy programu „Moje miejsce na Ziemi”
IV edycja – grant w kwocie 15 000.00 zł na projekt „Żyć barwnie
z uśmiechem i pasją – Ja się nie starzeję, ja się rozwijam”.

Szóstego października 2021 r.
w Muzeum Śląskim w Katowicach
odbyła się uroczysta gala wręczenia
grantów, w której uczestniczyły:
Wanda Miłopolska-Trojanowska
prezes i Elżbieta Brożek wiceprezes
Klubu Nauczycielskiego „Izis”.
Przyznane granty wręczała
Katarzyna Różycka prezes Fundacji
„Orlen” i Daniel Obajtek prezes
Zarządu PKN Orlen.
Klub Nauczycielski „Izis” otrzymał
również grant w wysokości 15 000
zł od Fundacji BGK, organizatora
konkursu „Generacja 6.0” IV edycja.
Serdecznie gratulujemy.
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z życia gminy

60 lat bogatyńskiej
Czwórki minęło…
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza święta w kościele pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, której przewodniczył dziekan
ks. Ryszard Trzósło. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, nauczyciele,
rodzice, uczniowie i przyjaciele szkoły. Nie mogło zabraknąć na niej
również trzech sztandarów szkoły, które symbolizują jej historię.
Po pięknej Mszy wszyscy przenieśli
się do Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury, gdzie odbyła się część
oficjalno-artystyczna jubileuszu,
którą urokliwie i profesjonalnie
poprowadzili niezastąpieni – Marcin
Woroniecki – absolwent szkoły
i Krystian Filipczak – uczeń klasy 5b.
Jako pierwsza do zebranych
przemówiła pani Jolanta Medycka
– dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Bogatyni – przypomniała historię
szkoły oraz tych, którzy ją tworzyli
i tworzą do dziś. Później na ręce
pani Dyrektor przekazano wiele
ciepłych i szczerych życzeń z okazji
urodzin „bogatyńskiej Czwórki”.
Wśród osób, które zabrały głos
byli: pani Aleksandra Ratajczak –

zastępca Burmistrza ds. polityki
regionalnej, która złożyła życzenia
w imieniu Burmistrza – pana
Wojciecha Dobrołowicza i całego
organu prowadzącego; pani Beata
Toczek – wizytator, przedstawicielka
Dolnośląskiego Kuratorium
Oświaty; panie Ewelina Jackowska
i Anna Stecyk – przedstawicielki
Rady Rodziców SP4; pani Dorota
Bojakowska – prezes Bogatyńskiego
Stowarzyszenia „Amazonki”, pani
Wanda Miłopolska-Trojanowska
– wieloletni wicedyrektor SP4
w Bogatyni i prezes Klubu
Nauczycielskiego „IZIS” w Bogatyni,
Dziekan dekanatu Bogatynia ks.
Ryszard Trzósło, pan Mirosław Plichta
– dawny dyrektor Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja
Kopernika i przewodniczący ZNP

w Bogatyni, przedstawicielki
Dyrektorów bogatyńskich
placówek edukacyjnych – p.
Anna Hantke – dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Bogatyni
i pani Marzanna Samelska –
dyrektor Publicznego Przedszkola
nr 7 w Bogatyni oraz pan Adam
Balcer – dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Polskich Noblistów
w Bogatyni.
Łzy wzruszenia, ale i uśmiech
wywołały życzenia nagrane
i przesłane do szkoły przez jej
absolwentów. Widzowie mieli okazję
wysłuchać ich podczas uroczystości.
Piękne wspomnienia absolwentów
są dowodem na to, że „Czwórka” to
szkoła z pasją, kształtuje nie tylko
intelektualnie, ale wyposaża również
w umiejętności, które pozwalają
młodym ludziom odważnie
wchodzić w życie, rozwijać talenty
i spełniać marzenia.
Ostatnim momentem
jubileuszowych obchodów był
piknik urodzinowy, podczas
którego każdy miał szansę obejrzeć
sale sukcesów szkoły, zdjęcia
ukazujące historię szkoły w galerii
fotograficznej, odszukać własne
zdjęcia, przeczytać wspomnienia
w księgach pamiątkowych
i kronikach.
Obszerna relacja z tego wydarzenia
dostępna jest na stronie wwww.
bogatynia.pl.
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z życia gminy

Zjazd Oddziału MiejskoGminnego Związku OSP
W sobotę 2 października w świetlicy
wiejskiej w Porajowie odbył się
Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Bogatyni.
W zjeździe uczestniczyli delegaci ze
wszystkich jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Miasta
i Gminy Bogatynia tj. OSP Bogatynia,
OSP Działoszyn, OSP Kopaczów,
OSP Porajów i OSP Sieniawka oraz
zaproszeni goście: Burmistrz Miasta
i Gminy Bogatynia – Wojciech
Dobrołowicz, Etatowy Członek
Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego
Pan Ireneusz Owsik, Komendant
Powiatowy PSP w Zgorzelcu –

mł. bryg. Artur Czułajewski, Z-ca
Komendanta Powiatowego PSP
w Zgorzelcu – kpt. Grzegorz
Fleszar, Członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
we Wrocławiu – druh Kazimierz
Słabicki, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP
w Zgorzelcu – druh Jan Kolbuch,
Kierownik GCZK w Bogatyni – pan
Paweł Hasiuk.
W trakcie zjazdu zostały wręczone
nagrody i podziękowania dla
Druhów z każdej jednostki OSP
od Starosty Zgorzeleckiego za
największy udział w akcjach
gaśniczych, które wręczone zostały

przez Etatowego Członka Zarządu
Powiatu Zgorzeleckiego Pana
Ireneusza Owsika.
Zjazd podsumował pięcioletnią
działalność Oddziału MiejskoGminnego Związku OSP RP, dokonał
wyboru nowego składu Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku, Komisji Rewizyjnej oraz
Delegatów na Zjazd Oddziału
Powiatowego ZOSP.
Nowym Prezesem Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Bogatyni na lata 2021-2025
wybrany został druh Remigiusz
Gierczak.

Szczepimy się
przy ul. Fabrycznej!
Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowany w Szkole Podstawowej
nr 3 w Bogatyni przy ulicy Wyczółkowskiego 42, z dniem 1
października 2021 r. został przeniesiony do Przychodni Rejonowej SP
ZOZ w Bogatyni przy ulicy Fabrycznej 1.
Punkt Szczepień Powszechnych
przy ul. Fabrycznej 1 czynny jest
od poniedziałku do piątku, od
godziny 7:00 do godziny 14:35.
Na szczepienie można zapisać się
dzwoniąc pod numer 507 005
972 lub osobiście w Przychodni
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Rejonowej przy ulicy Fabrycznej 1,
również od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:00-14:35.
Zasady rejestracji, z określoną
godziną kwalifikacji i podania
preparatu, nie ulegają zmianie,
zatem przychodząc zgodnie

z podaną w SMS-ie instrukcją,
unikną Państwo oczekiwania.
Dane potrzebne do rejestracji:
y imię i nazwisko
y pesel
y dokładny adres
y numer telefonu komórkowego.
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Ekotorby rozdane
Trwająca od 20 września br. akcja wymiany foliowych reklamówek na
ekologiczne torby z materiału z logo „EKO Bogatynia” prowadzona
przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
zakończyła się sukcesem.
Z zaproszenia Burmistrza do
wymiany plastikowych reklamówek
jedno- bądź wielorazowego
użytku skorzystali zarówno
mieszkańcy jak i dzieci, które
licznie w ramach prowadzonych

przez wychowawców zajęć
ekologicznych, odwiedziły Wydział
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej chętnie oddając
zebrane reklamówki, a w zamian
dostając ekotorbę i słodką

Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej odwiedziły
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Emilii Plater, Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego,
Przedszkola Publicznego nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi oraz
z Przedszkola Publicznego nr 6.
W ramach prowadzonej akcji
udało się zebrać 1011 sztuk
foliowych reklamówek i rozdać 200
materiałowych toreb.
Dziękujemy mieszkańcom
oraz wychowawcom, dzieciom
i rodzicom za ekologiczną
postawę. Podziękowania
należą się również Gminnemu
Przedsiębiorstwu Oczyszczania
Sp. z o.o. za dostarczenie worków
do selektywnej zbiórki i odbiór
zebranych reklamówek.

z życia gminy

niespodziankę.

Pamiętajmy, że nie chodzi o to,
by nagle zmienić wszystkie nasze
przyzwyczajenia. Chodzi przede
wszystkim o to, by zmieniać to, co
możemy i drobnymi kroczkami
sprawić, żeby nasza planeta była
wolna od zanieczyszczeń.

Gamingowa Bogatynia
z dofinansowaniem
W 2021 roku ruszył po raz pierwszy projekt „Blisko” realizowany
przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Rozwoju Czytelnictwa.
Biblioteka w Bogatyni złożyła wniosek w pierwszej edycji i otrzymała
finanse na wsparcie projektu „Gamingowa Bogatynia”.
Do Narodowego Centrum Kultury
wpłynęło ponad 12 tysięcy
wniosków, z czego pozytywnie
zostało rozpatrzonych 49, w tym na
27 miejscu znalazła się bogatyńska
jednostka kultury – Biblioteka
Publiczna w Bogatyni.
Dlaczego terenowa gra? Głównie
dlatego, że terenowe gry miejskie
stały się sposobem na poznawanie
dziedzictwa kulturowego, integrację
mieszkańców, a także dobrą
zabawę edukacyjno-animacyjną dla
każdego.
Każde miasto posiada swoją historię,

mnóstwo ciekawostek, bogatą
indywidualną infrastrukturę, które
stanowią fabułę, doskonały materiał
do stworzenia gry.
Wykorzystując potencjał
naszego miasta młodzież ze
Szkół Podstawowych, pod okiem
profesjonalnych trenerów stworzy
ciekawą grę terenową. W ramach
projektu odbędzie się cykl szkoleń
dla bibliotekarzy i partnerów
projektu. Młodzież oraz członkowie
lokalnych Stowarzyszeń wezmą
udział w działaniach edukacyjnoanimacyjnych. Przeprowadzone

zostaną zabawy, quizy, pogadanki
historyczne. Projekt będzie trwał
do końca 2022 roku. Finałowe
otwarcie miejskiej gry połączone
z wydarzeniami z inicjatywy
oddolnej nastąpi w czerwcu 2022
roku.
Więcej informacji na stronie
Biblioteki Publicznej.
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kultura

Koncert „IRA”
Pierwszego października o godzinie 19.00 w sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wystąpiła legenda polskiego rocka,
zespół „IRA”.
Ten piątkowy jesienny wieczór
z pewnością wszyscy zapamiętamy
na bardzo długo. „IRA” rozpaliła
bogatyńską publiczność, porywając
ją na proscenium, gdzie większość
pozostała już do końca koncertu
wiwatując, podskakując i śpiewając,
razem z wokalistą Arturem
Gadowskim, hity takie jak „Mój dom”,
„Ona jest ze snu”, czy „Parę chwil”.
Był to wspaniały spektakl rockowy

pełen czystego mocnego brzmienia
i niesamowitych efektów świetlnowizualnych, trzymający wysoki
poziom energetyczny od początku
do samego końca. Serdecznie
dziękujemy wszystkim uczestnikom
tego wydarzenia. Cieszymy się,
że w tym trudnym dla wszystkich
czasie udało się zorganizować
wspaniały koncert, który wypełnił
po brzegi salę widowiskową

Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
Już dziś zapraszamy na kolejne
koncerty!
Organizator: Bogatyński Ośrodek
Kultury. Patroni medialni: ArtRadio
Bogatynia, Bogatynia.info.pl,
E-bogatynia.pl.

Cztery pory roku
w obiektywie
Zakończył się drugi etap konkursu fotograficznego „Cztery pory roku
w obiektywie”. Tym razem artyści fotografowali – LATO. Jury dokonało
wyboru i nagrodziło 3 fotografie.
I miejsce – Roman Witkowski, II
miejsce – Jolanta Jóźków, III miejsce
– Anna Chorab
Łącznie w drugim etapie wpłynęło
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17 prac autorstwa 10 fotografów.
Przypominamy, że trwa kolejny etap
konkursu – JESIEŃ. Zdjęcia można
wysyłać do 22 grudnia.

Cele konkursu:
a) promowanie walorów
przyrodniczych oraz turystycznych
gminy Bogatynia,
b) rozbudzanie wśród mieszkańców
gminy zainteresowania przyrodą
oraz walorami turystycznymi
własnego regionu,
c) rozwijanie wrażliwości
artystycznej oraz prezentacja
własnej twórczości w dziedzinie
fotografii.
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Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji
tradycyjnie zakończyła sezon rowerowy rajdem do Działoszyna, do
pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Już po raz 10 (jubileusz) w dniu
16.10.2021 roku wyruszyliśmy na
tę trasę. Dziewiętnastu miłośników
pieszych wycieczek wyruszyło
o godzinie 8:00 spod LO, a 25
rowerzystów o godzinie 9:30 spod
UMiG z burmistrzem Wojciechem
Dobrołowiczem, Piotrem Kubisiem
przewodniczącym kopalnianej
„Solidarności 80”, członkami „BogTuru” i innymi miłośnikami jazdy
na rowerze. Niestety choroba
wiceburmistrz p. Aleksandry
Ratajczak uniemożliwiła jej jazdę

rowerem, ale przyjechała do
Działoszyna.
Pojechaliśmy przez Czechy,
natomiast piechurzy przez
pokopalniane hałdy. Obie grupy
spotkały się przy kościele św.
Bartłomieja w Działoszynie,
w którym proboszcz ks. Ryszard
Kulpa poprowadził modlitwę ku
pamięci zamordowanego bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Następnie
złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem
ks. Jerzego i pojechaliśmy do domu.
Przejechaliśmy ok. 45 km, natomiast

piechurzy przeszli ok. 15 km.
Po południu uczestnicy obu rajdów
spotkali się w naszym lokalu,
aby hucznie zakończyć sezonu
rowerowy AD 2021, niestety krótki
i pełen obostrzeń. Mamy nadzieję, iż
w przyszłym roku będziemy jeździli
częściej i więcej.

sport

Zakończenie sezonu
rowerowego „Bog-Tur”

Serdeczne podziękowania kierujemy
do związków zawodowych:
„Solidarność” kopalni i elektrowni,
„Solidarność 80” kopalni, PET i Ruchu
Ciągłego z elektrowni za pomoc
przy organizacji rajdów.
Sławomir Kałka

wyników.

Turniej szachowy
W dniu 19 września został rozegrany Turniej Szachowy o Puchar
Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w ramach
obchodów Dnia Energetyka 2021.
Organizatorem był
Międzyzakładowy Związek
Zawodowy Pracowników Ruchu
Ciągłego w Elektrowni Turów oraz
Uczniowski Klub Sportowy ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bogatyni.
W tegorocznym turnieju udział
wzięło 58 zawodników - szachistów,
w zróżnicowanym wieku i rankingu,
największą grupę stanowiły dzieci
w wieku szkolnym - adepci tej
królewskiej gry. Turniej rozgrywany
był systemem szwajcarskim
potocznie zwanym szybkimi
szachami, maksymalny czas partii to
15 minut.
Zwycięzcą tegorocznego turnieju
został Michał Abdalla Elnour –
syn długoletniego pracownika
Elektrowni Turów. Drugie miejsce
wywalczył Szymon Jarosz, a trzecią
lokatę zajęła Joanna Pietryk.

W imieniu Dyrektora Elektrowni
Turów pana Oktawiana
Leśniewskiego oraz naszego
Związku gratulujemy zwycięzcom
i wszystkim uczestnikom turnieju.
Turniej mógł się odbyć dzięki
hojności naszych sponsorów,
którymi byli:
y Dyrekcja PGE GiEK S.A. Oddział
Elektrownia Turów - sponsor
główny
y Betrans Sp. Z o.o.
y Epore S.A. – Decobet
y Megaserwis Sp. z o.o.
y MZZ PRC w Elektrowni Turów.

Sędzią głównym był trener
i sędzia szachowy pan Waldemar
Gałażewski – opiekun UKS El-Tur
SP nr 3, któremu dzielnie pomagali:
pani Małgorzata Szymaniak –
nauczycielka z SP nr 1 oraz pan
Witold Jarosz – nauczyciel z SP nr 3.
Z wielką radością patrzyliśmy
na uśmiechnięte i zadowolone
miny graczy, a zwłaszcza tych
najmłodszych. Każdy z zawodników
odbierając dyplom oraz nagrodę
rzeczową nagradzany był
też gromkimi brawami, a na
zakończenie uczestnicy turnieju
podziękowali wszystkim sponsorom
za cenne nagrody oraz naszemu
Związkowi za profesjonalną
organizację zawodów.
Do zobaczenia na kolejnym turnieju
z okazji obchodów Dnia Energetyka.
Bogdan Tokarski

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców
i pozostałych uczestników w imieniu
Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział
Elektrowni Turów wręczył Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia Pan
Wojciech Dobrołowicz, który
osobiście pogratulował osiągniętych
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Jinkaku
cup
W dniu 25 września w Psarach
koło Wrocławia odbył się
turniej karate JINKAKU CUP. Na
turnieju wystartowało ok. 120
zawodników – z podziałem na
wiek, wagę oraz konkurencję –
w tym zawodnicy z Bogatyni.
Bogatynię reprezentowało trzech
młodych karateków z AGE KAN
TEAM. Zajęli oni następujące
miejsca:
Julian Stelmach
y 1 m. kihon chłopców rocznik 2012
y 1 m. walka na fantomie chłopców
rocznik 2012
y 3 m. kumite chłopców roczniki
2013-2012 +28 kg

Produkcja: Kanada, USA, Węgry, UK
gatunek: sci-fi

Produkcja: USA
gatunek: animacja, komedia

czas: 155 min.

czas: 107 min.

12-13.11.2021, 19.00 (napisy, 3D)
14-16.11.2021, 19.00 (napisy, 2D)

12.11.2021, 17.00 (dubbing, 2D)
13-14.11.2021, 16.00 (dubbing, 2D)
15-16.11.2021, 17.00 (dubbing, 2D)

Ceny biletów: 20,00 zł normalny, 17 zł
ulgowy, 5,00 zł okulary do seansów 3D.

Ceny biletów: 20,00 zł normalny, 17 zł
ulgowy, 5,00 zł okulary do seansów 3D.

Karol Gorczyca
y 2 m. walka na fantomie chłopców
rocznik 2012
y 3 m. kihon chłopców rocznik 2012
y 3 m. kumite chłopców roczniki
2013-2012 +28 kg
Łukasz Sabat
y 3 m. kihon chłopców roczniki
2009-2008
y 5 m. kumite chłopców roczniki
2009-2008 +50 kg
y 5 m. kumite chłopców roczniki
2009- 2008 +42 kg

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

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

Gratulujemy.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
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