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Biuletyn informacyjny miasta i gminy

Bogatynia

103 rocznica
odzyskania
niepodległości
Jedenastego listopada mieszkańcy miasta i gminy uczcili
pamięć bohaterów – patriotów walczących o wolną Polskę
Więcej na str. 8

inwestycje

Hala w pełnej krasie
Zakończył się remont dachu i elewacji budynku sali gimnastycznej
przy ul. Sportowej w Bogatyni. Obiekt wygląda imponująco i stał się
bardziej efektywny energetycznie.

Przeprowadzone podczas
remontu prace polegały na
wymianie starej i zniszczonej
blachodachówki na wysokiej
jakości dachówkę ceramiczną
- karpiówkę, montażu paneli

fotowoltaicznych, uzupełnieniu,
wyczyszczeniu i impregnacji
elewacji z cegły klinkierowej,
naprawie i malowaniu tynkowanych
detali architektonicznych, wymianie
instalacji odgromowej oraz

„Klimatyczna Bogatynia”
Na PKS-ie praca wre

Trwają intensywne prace na dawnym placu manewrowym PKS-u.
Za sprawą projektu „Klimatyczna Bogatynia” teren ten zmieni się
w estetyczne, zielone centrum miasta.
„Klimatyczna Bogatynia” to projekt
rewitalizacji obszaru miejskiego
Bogatyni poprzez realizację
inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury, a mówiąc
wprost: przebudowa dawnego
placu PKS-u na teren zieleni. Umowa
z wykonawcą FBL Tomasz Lassak,
opiewa na 3 107 000 zł i obejmuje
zarówno prace budowlane,
jak i nasadzenia oraz trzyletnią
pielęgnację roślin. Jak podkreśla
burmistrz Wojciech Dobrołowicz,
realizacja zadania odbywa się
dzięki środkom otrzymanym
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (RFIL) - 667 452 zł oraz
dofinansowaniu z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 581 612 zł.
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Plac po dawnym dworcu
autobusowym PKS, pierwotnie stacja kolejki wąskotorowej, był
niemal cały „zasklepiony”, tj. pokryty
materiałami nieprzepuszczalnymi
(asfalt, beton), zdegradowany
i pozbawiony pierwotnej funkcji
komunikacyjnej. W ramach

renowacji elementów metalowych –
krat okiennych, balustrad, schodów
zewnętrznych i latarni znajdującej
się przed wejściem głównym do
budynku. Tym sposobem, hala
sportowa w Bogatyni nie tylko
wypiękniała, ale także stała się
bardziej efektywna energetycznie,
a to oznacza zarówno poprawę
estetyki obiektu w centrum miasta,
jak i oszczędności w gminnym
budżecie. Remont przeprowadziła
firma „Tyliński” z Leszna. Wykonawca
udzielił 120 miesięcy gwarancji
na prace dekarskie i 60 miesięcy
na pozostałe. Koszt inwestycji to
774 760 zł, jednak gmina ze środków
własnych zapłaci nieco ponad
połowę tej kwoty. Jak podkreśla
burmistrz Wojciech Dobrołowicz,
zadanie uzyskało 379 100 zł
dofinansowania w ramach
rządowego “Programu rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowejSportowa Polska”.

„Klimatycznej Bogatyni” w jego
przestrzeni zaprojektowano teren
zielony z siecią oświetlonych
alejek spacerowych z nawierzchni
mineralnej oraz parking
z nawierzchnią przepuszczalną
(geokrata). Projekt przewiduje
również budowę fontanny
posadzkowej z 9 dyszami
fontannowymi typu „szampan”.
W przypadku odkrycia torów dawnej
kolejki, w stanie nadającym się do
zachowania, elementy te będą
wyeksponowane. Teren położony
jest w granicach zabytkowego
układu urbanistycznego miasta.
Prace ziemne są prowadzone pod
nadzorem archeologicznym.
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Siedemnastego listopada burmistrz Wojciech Dobrołowicz, wraz
z marszałkiem Cezarym Przybylskim, wicemarszałkiem Tymoteuszem
Myrdą oraz gospodarzami powiatów i gmin naszego regionu, podpisał
w Lubaniu deklarację współpracy w ramach projektu Cyklostrada
Dolnośląska.
Cyklostrada Dolnośląska to ponad
2000 km tras, które poprawią
dostępność transportową regionu,
zintegrują lokalne drogi rowerowe
i powiążą je z dolnośląską siecią
kolejową. Jej projekt oparty jest
o sieć głównych tras rowerowych
obejmujących swoim zasięgiem cały
region, łącząc je również z trasami
rowerowymi po stronie czeskiej

i niemieckiej. Jak informuje urząd
marszałkowski, projekt tworzony
jest na podstawie obiektywnych
kryteriów, zapewnia między innymi
obsługę atrakcji turystycznych,
połączenie z najważniejszymi
ośrodkami regionu i jest
zintegrowany z komunikacją
zbiorową.

Podczas spotkania konsultacyjnego
w Lubaniu samorządowcy
rozmawiali o Trasie Via Regia
- przebieg od Złotoryi do
Bolesławca oraz o Trasie Doliny
Nysy Łużyckiej, której częścią
będzie 25-kilometrowy odcinek
Cyklostrady biegnący przez
gminę Bogatynia - od trójstyku
do granicy z gminą Zgorzelec. Jak
podkreślają władze województwa,
mowa jest o sieci malowniczych,
bezpiecznych tras rowerowych
o wysokim standardzie, która
będzie turystyczną atrakcją regionu
i wyjdzie naprzeciw wyzwaniom
polityki klimatycznej w zakresie
komunikacji. Przedsięwzięcie ma
być realizowane przy współudziale
finansowym lokalnych samorządów
z wykorzystaniem środków unijnych
z nowej perspektywy finansowej.
Cyklostrada Dolnośląska ma szansę
stać się przełomowym w skali kraju
produktem turystycznym.

z życia gminy

Cyklostrada podpisano deklarację

Dzień Pracownika
Socjalnego
Dwudziestego pierwszego listopada obchodzony jest Dzień
Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich
pracowników służb społecznych. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz wraz z Zastępcą ds. Społecznych
Aleksandrą Ratajczak spotkali się 22 listopada br. z pracownikami
Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.
Święto pracowników pomocy
społecznej przypomina, że
w tej pracy najważniejszy jest
człowiek. Pracownicy BOPSiWR
każdego dnia wykazują się
nadzwyczajną wrażliwością, troską
i chęcią pomocy. Ich codzienne
zaangażowanie w pracę na rzecz

osób znajdujących się w potrzebie
wymaga szczególnej wiedzy,
umiejętności i doświadczenia.
Jak podkreślił burmistrz Bogatyni,
podziękowania i wyrazy
uznania złożone w tym dniu, są
uhonorowaniem całorocznych
dokonań pracowników Ośrodka.
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Młodzież, biznes
i ekologia
(24.11) Po raz kolejny obradował Młodzieżowy Zespół Doradczy
przy Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia. Tematem spotkania była
przedsiębiorczość powiązana z ochroną środowiska.
O tym, jak duży wpływ w dziedzinie
ekologii uczniowie naszych szkół
mogą mieć na swoje rodziny,
otoczenie, a wreszcie całą gminę,
rozmawiali z Młodzieżowym
Zespołem Doradczym burmistrz
Wojciech Dobrołowicz,

wiceburmistrz Aleksandra Ratajczak
i prezes GPO Karol Podłużny.
Przywołując niechlubne statystyki
dotyczące segragacji odpadów
(jest 8% a powinno być 50),
burmistrz i szef gminnej spółki
zachęcali uczniów nie tylko do

Zimowe ekotorby
Po sukcesie pierwszej edycji akcji „Ekotorby mamy - chętnie je
rozdamy”, ponownie zapraszamy do wymiany starych reklamówek
na torby z materiału. Pozbądź się plastiku i zrób świąteczne zakupy
z ekotorbą w zimowe wzory!

dobrych praktyk i przysłowiowego
świecenia przykładem, ale także do
zarabiania na tym pieniędzy. Prezes
zaproponował utworzenie przez
każdą ze szkół swoistego inkubatora
przedsiębiorczości, który przy
współpracy z GPO, będzie zarabiał
m.in. na zbieraniu surowców takich
jak plastik, czy papier, których ceny
skupu są korzystne jak nigdy dotąd.
Jako przedsiębiorca z wieloletnim
stażem, Karol Podłużny zaoferował
młodzieży pomoc w zgłębianiu
arkanów ekonomii i prowadzenia
firmy, podkreślając, że zdobyta
w ten sposób wiedza zaprocentuje
na każdym dalszym etapie
życia młodych przedsiębiorców.
Przykładowym celem, na który
szkoły będą zbierać pieniądze,
może być wyjazd do Energylandii.
Oczywiście, zanim placówki
przystąpią do działania, zostaną
zbadane wszystkie formalnoprawne uwarunkowania takiej
działalności. Pomysł się spodobał
i póki co, przyszli biznesmeni
będą się zastanawiać nad nazwą
i logotypem swojej firmy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz
informuje, że w związku z dużym
zainteresowaniem mieszkańców
oraz placówek oświatowych
akcją „Ekotorby mamy - chętnie
je rozdamy”, Wydział Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Komunalnej organizuje kolejną,
zimową edycję wymiany zużytych
foliowych reklamówek, jednobądź wielorazowego użytku,
na ekologiczne torby z logo
„ekoBogatynia”.
Każdy mieszkaniec gminy może
otrzymać zimową wersję ekotorby
z materiału w zamian za oddanie do
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni,
do Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej przy
ul. 1-go Maja 29, pok. 9, minimum
5 sztuk plastikowych reklamówek.
Akcja rozpoczyna się 1 grudnia
i będzie trwała do wyczerpania
zapasów ekotoreb. Zrezygnuj
z foliówek! Zmień swoje nawyki!
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Środowisku pomagamy
– makulaturę zbieramy

Konkurs organizowany był w okresie
od 15 września do 15 października
i przeprowadzony został w czterech
kategoriach: Ekoprzedszkole,
Ekoszkoła, Ekouczniowie,
Ekoprzedszkolaki.
Placówki biorące udział w konkursie:
Przedszkole Publiczne nr 1
w Porajowie, Przedszkole Publiczne
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
Przedszkole Publiczne nr 4
w Bogatyni, Przedszkole Publiczne
nr 5 w Bogatyni, Przedszkole
Publiczne nr 7 w Bogatyni,
Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Opolnie Zdroju,
Szkoła Podstawowa w Opolnie
Zdroju, Szkoła Podstawowa im. Jana
III Sobieskiego w Porajowie, Szkoła
Podstawowa im. Św. Jadwigi
Śląskiej w Działoszynie, Liceum
Ogólnokształcące im. M.
Skłodowskiej-Curie, Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater,
Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Kornela Makuszyńskiego, Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Mikołaja
Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bolesława Chrobrego.
W ramach konkursu przewidziano
następujące nagrody finansowe:
Kategoria – Ekoszkoła oraz kategoria
– Eko Przedszkole:
I miejsce – 1 000 zł, II miejsce –
700 zł, III miejsce – 400 zł
Kategoria Ekouczniowie – 300 zł,
Kategoria Ekoprzedszkolaki – 300 zł
W czasie konkursu zebrano 23,88
Mg (23 880 kg) makulatury w tym:
szkoły – 18,76 Mg (18 760 kg)
przedszkola – 5,12 Mg (5 120 kg)
Laureatami konkursu zostali:
• w kategorii Ekoszkoła

ekologia

III edycja konkursu ekologicznego dla placówek oświatowych z terenu
miasta i gminy pod hasłem „Środowisku pomagamy – makulaturę
zbieramy” dobiegła końca. Przedmiotem konkursu była zbiórka
makulatury, do której zaliczamy: gazety, czasopisma, książki, zeszyty,
zapisane lub zadrukowane kartki, opakowania papierowe i kartonowe,
torby i pudła, ulotki papierowe etc.
– I miejsce – Szkoła Podstawowa
im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
(z ilością 23,50 kg/ucznia)
– II miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 5 im. Bolesława Chrobrego
w Bogatyni (z ilością 12,45 kg/
ucznia)
– III miejsce – Szkoła Podstawowa
im. św. Jadwigi Śląskiej
w Działoszynie (z ilością 11,66 kg/
ucznia)
• w kategorii Ekoprzedszkole
– I miejsce – Przedszkole Publiczne
nr 7 w Bogatyni (z ilością 17,77 kg/
dziecko)
– II miejsce – Przedszkole Publiczne
nr 1 w Porajowie (z ilością 14,46 kg/
dziecko)
– III miejsce – Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej w Opolnie
Zdroju (z ilością 14,44 kg/dziecko)
Ekouczniami została klasa 1 A ze
Szkoły Podstawowej im. Jana III
Sobieskiego w Porajowie z ilością
83,82 kg/ucznia.
Ekoprzedszkolakami została grupa
II Skrzaty z Przedszkola Publicznego
nr 1 w Porajowie z ilością 65,21 kg/
dziecko.
Gratulujemy laureatom konkursu
i dziękujemy wszystkim uczestnikom
oraz ich wychowawcom i rodzicom
za wzięcie udziału w konkursie.
Pamiętajmy! Makulatura to cenny
surowiec wtórny, z którego
wytwarza się książki, zeszyty, gazety,
artykuły higieniczne (np. papier
toaletowy), filtry do kawy. Nie
traktujmy jej jako odpad ale jako
produkt i wrzucajmy do pojemnika/
worka koloru niebieskiego,
z którego trafi do recyklingu.
Następnie w papierni wytworzona

zostanie masa celulozowa, z której
to właśnie produkowane są książki,
zeszyty oraz artykuły higieniczne.
Makulatura może być odzyskiwana
i ponownie wykorzystywana do
produkcji nowego papieru nawet
sześciokrotnie.
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Podsumowanie festiwalu
„Mali Patrioci”
Dziesiątego listopada br. zakończył się III Festiwal Przedszkolnych Form
Artystycznych „Mali Patrioci”. Impreza zorganizowana została przez
Publiczne Przedszkole nr 6 w Bogatyni.

Głównym celem festiwalu jest
kształtowanie patriotycznych
postaw u dzieci, zachęcając przez
zabawę do czynnego udziału
w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości. Honorowy patronat
nad festiwalem objął Burmistrz

Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz.
Tegoroczny festiwal, ze względu na
pandemię, odbywał się w formie online. Prezentacje wierszy, piosenek
i tańców opublikowane zostały

na profilu Facebook Przedszkola
Publicznego nr 6.
W tym roku w festiwalu
uczestniczyły: dzieci z Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. Polskiego
Czerwonego Krzyża w Opolnie
Zdroju – grupa „Biedronki”, dzieci
z Przedszkola Publicznego nr 1
w Porajowie – grupa „Żabki”, dzieci
z Przedszkola Publicznego nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi –
grupa 3 „Żabki”, dzieci z Przedszkola
Publicznego nr 4 – grupa
„Słoneczka”, dzieci z Przedszkola
Publicznego nr 5 - grupa „Sówki”,
dzieci z Przedszkola Publicznego
nr 7 oraz dzieci z Przedszkola
Publicznego nr 6 – grupy od I do VI.
Po zakończeniu festiwalu
Burmistrz Wojciech Dobrołowicz,
w przedszkolu organizującym
wydarzenie, wręczył dyplomy oraz
upominki wszystkim dzieciom
uczestniczącym w artystycznym
przeglądzie.
Nad realizacją programu czuwały:
Pani Katarzyna Trzcińska, Pani
Katarzyna Stando – Jakubowska
oraz Pani Małgorzata Tracz.
Gratulacje dla wszystkich
uczestników!

Uczmy miłości do
Ojczyzny
W przeddzień najważniejszego dla Polaków Narodowego Święta
Niepodległości Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz wręczył przedszkolakom flagę Polski. We wszystkich
bogatyńskich przedszkolach mali podopieczni swoimi występami
pokazali, jak pięknie uczcić ten dzień.
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„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.”
Leopold Staff

IZIS „Dla Niepodległej”
Jak co roku, Klub Nauczycielski „IZIS” uroczyście obchodził Narodowe
Święto Niepodległości.
Piętnastego listopada br. w siedzibie
stowarzyszenia odbyła się kameralna
uroczystość, podczas której zespół
wokalny klubu zabrał zaproszonych
gości w sentymentalną podróż
przez trudną drogę do wolności
Ojczyzny. Zaproszonych gości
przywitała prezes klubu Pani
Wanda Miłopolska – Trojanowska.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
sekretarz Gminy Bogatynia Łukasz
Roszkowski, koordynator Związku
Miast Hedvika Zimmermannová,
przyjaciele klubu. W programie
poetycko – wokalnym nie zabrakło

pieśni patriotycznych, wojskowych,
powstańczych przeplatanych
poezją Leopolda Staffa czy Adama
Asnyka. Znane wszystkim „Polskie
kwiaty”, „Taki kraj”, „Legiony”, „Dziś do
Ciebie przyjść nie mogę”, „Czerwone
maki”, „Białe róże”, „Niepodległa,
niepokorna” zachęciły do wspólnego
śpiewania.
Działanie zostało dofinansowane
ze środków finansowych Miasta
i Gminy Bogatynia w ramach
Gminnego Programu Współpracy
Transgranicznej.

Koncerty patriotyczne
w szkole
W dniach 9 i 10 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Jadwigii
Śląskiej w Działoszynie odbyły się koncerty patriotyczne z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.
W bogatym programie
artystycznym zaproszeni goście
usłyszeli pieśni wojskowe,
powstańcze i współczesne
przeplatane informacjami na temat

ich powstania. W koncertach
uczestniczyli uczniowie, rodzice,
mieszkańcy Działoszyna, przyjaciele
szkoły, przedstawiciele stowarzyszeń
oraz zaproszeni goście: Burmistrz

Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz i Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych Aleksandra
Ratajczak. Szkolne wydarzenie
patronatem objęła wiceminister
Edukacji i Nauki Marzena Machałek.
Wszystkim bardzo spodobał się
pomysł wyświetlania tekstów
pieśni na rzutniku, dzięki czemu
chętnie śpiewali razem z młodzieżą.
Koncerty przygotowały nauczycielki
ze szkoły w Działoszynie: Pani
Edyta Małkiewicz i Pani Agnieszka
Drewniacka.
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103 rocznica
odzyskania przez
Polskę niepodległości
Jedenastego listopada br. mieszkańcy miasta i gminy Bogatynia uczcili
pamięć bohaterów – patriotów walczących o wolną Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą w kościele pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w intencji
poległych w obronie Ojczyzny.
Następnie uczestnicy, prowadzeni
przez Zakładową Orkiestrę Dętą
Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”,
przeszli do parku Jana Pawła II.
Zebranych przywitał Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz, który w swoim
wystąpieniu przypomniał, że: „W tym
najważniejszym dla Polaków dniu
trwamy w przekonaniu, że Bóg,
Honor, Ojczyzna są wartościami
nieprzemijającymi. Składamy hołd
naszym bohaterom, którzy walczyli
o wolną Polskę, ale też stoimy
murem za tymi, którzy również
dzisiaj bronią granicy naszego
państwa, będącej jednocześnie
granicą Unii Europejskiej”.
Pod pomnikiem upamiętniającym
żołnierzy w walce o niepodległość
hołd bohaterom oddały poczty
sztandarowe szkół i organizacji.
Następnie kwiaty złożyły delegacje
instytucji publicznych, służb
mundurowych, stowarzyszeń
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i kół działających na terenie
gminy. W samo południe, przy
akompaniamencie orkiestry,
uczestnicy uroczystości odśpiewali
Mazurka Dąbrowskiego w ramach
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do
Hymnu!”
W uroczystości uczestniczyli: radni
Rady Miejskiej, przedstawiciele
organizacji związkowych
kopalni i elektrowni „Turów”,
służb mundurowych, organizacji
i stowarzyszeń działających na
terenie gminy Bogatynia, młodzież
i nauczyciele bogatyńskich
placówek oświatowych, harcerze
z Hufca ZHP Zgorzelec im.
Osadników Wojskowych.
Gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości w parku Jana
Pawła II zakończyły się wspólnym
odśpiewaniem Roty. Po zakończeniu
oficjalnych uroczystości mieszkańcy
gminy mogli jeszcze uczestniczyć
w niepodległościowym przejeździe
ulicami Bogatyni, Sulikowa
i Zgorzelca zorganizowanym przez
Off-Road Team Bogatynia.
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pod biało-czerwoną

Na skrzydłach wolności
Dziesiątego listopada br. w sali Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
koncertem „Na skrzydłach wolności” zainaugurowano gminne
obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Koncert otworzył Burmistrz Miasta
i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz, który przywitał
wszystkich obecnych i przytoczył
słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego:
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej
przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku, teraźniejszości ani prawa
do przyszłości”. Honorowy patronat
nad koncertem objęła wiceminister
Edukacji i Nauki Marzena Machałek,
w imieniu której list okolicznościowy
odczytał dyrektor biura poselskiego
Sławomir Sobala.

W repertuarze spektaklu słowno –
muzycznego, w wykonaniu zespołu
Winyl Band, znalazły się autorskie
utwory patriotyczne oraz znane
kompozycje takich autorów jak:
Marek Grechuta, Anna German,
Bułat Okudżawa, Czerwone Gitary,
Grzegorz Tomczak. Wzruszające,
emocjonalne wykonanie utworów
publiczność doceniła owacjami na
stojąco. Po koncercie przygotowano
dla widzów niespodziankę –
otrzymali jeden z najważniejszych
symboli narodowych - flagę Polski.
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edukacja

Jubileusz bogatyńskiego liceum
Piątego listopada br. jubileusz 65 – lecia istnienia obchodziło Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Cure w Bogatyni. Z tej okazji
uczniowie, absolwenci, nauczyciele i przyjaciele szkoły uczestniczyli
w rocznicowych uroczystościach.
Święto szkoły rozpoczęła Msza
święta w kościele pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni
celebrowana przez ks. Dziekana
Ryszarda Trzósło oraz ks. dr Piotra
Karpińskiego. Następnie uczestnicy
przeszli do Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury, gdzie odbyła się część
oficjalno-artystyczna jubileuszu.
Podniosły charakter uroczystości
uświetniło wprowadzenie pocztu
sztandarowego szkoły i odśpiewanie
Mazurka Dąbrowskiego. Akademię
prowadzili uczniowie liceum:
Martyna Słomińska i Hubert Olech.
Jako pierwsza głos zabrała
pani Anna Hantke – dyrektor
bogatyńskiego liceum, która
przedstawiła historię szkoły,
nawiązując do najważniejszych
wydarzeń i podkreślając, że dzieje
szkoły to istotna część historii
miasta, a absolwenci są jej dumą.
W trakcie uroczystości, na ręce
dyrektor szkoły złożono wiele słów
uznania, gratulacji oraz życzeń
dalszych sukcesów, spełniania
marzeń i podziękowań dla
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nauczycieli za cierpliwość, trud
i pracę na rzecz młodego pokolenia.
Życzenia z okazji jubileuszu szkoły
przesłała również Pani Marzena
Machałek – Wiceminister Edukacji
i Nauki.
Wśród zaproszonych na uroczystość
gości byli m.in.: Starosta Zgorzelecki
Artur Bieliński, Burmistrz Miasta
i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz, Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych Aleksandra
Ratajczak, Przewodniczący Rady
Miejskiej Eugeniusz Kubica, ks.
Dziekan Dekanatu Bogatynia
Ryszard Trzósło, Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Adam Ignatowicz,
Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury Bożena Mazowiecka,
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Polskich Noblistów
w Bogatyni Adam Balcer. Nie
zabrakło również przyjaciół szkoły,
przedstawicieli lokalnych klubów
i stowarzyszeń: pani Doroty
Bojakowskiej - prezes Bogatyńskiego
Stowarzyszenia „Amazonki, pani
Wandy Miłopolskiej - Trojanowskiej
- prezes Klubu Nauczycielskiego

„IZIS”, pana Mirosława Plichty przewodniczącego ZNP w Bogatyni
oraz dyrektorów bogatyńskich
szkół i przedszkoli, emerytowanych
nauczycieli liceum oraz rodziców,
którzy wspominali szkolne lata,
kolegów, swoich nauczycieli
i wychowawców.
Burmistrz Wojciech Dobrołowicz
w swoim wystąpieniu podziękował
nauczycielom liceum za ich
zaangażowanie w wykonywanie
zawodu i zwrócił się do uczniów,
życząc im odwagi w realizacji
swoich planów i marzeń, ponieważ:
„Nigdy nie jest za późno, żeby
zacząć od nowa, żeby pójść inną
drogą i raz jeszcze spróbować.
Nigdy nie jest za późno, by na stacji
złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni
i dojechać do marzeń.”(św. JPII)
Po oficjalnej części uroczystości,
zaproszeni goście obejrzeli program
artystyczny - montaż słowno –
muzyczny „Msza wędrującego”
Edwarda Stachury, przygotowany
wspólnie przez nauczycieli, uczniów
i rodziców. Po przerwie, podczas
której uczestnicy jubileuszu
z sentymentem przeglądali kroniki
szkoły i pamiątkowe zdjęcia,
wyświetlono film dokumentalny
o szkole i tworzących ją ludziach.
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Marzenia
zamiast używek,

profilaktyka

czyli RapPedagogia w Bogatyni
Czy profilaktyka musi być nudna? RapPedagogia udowadnia, że nie!
Uczniowie gminnych szkół, o wartościach, marzeniach, życiu bez
używek i agresji, rozmawiali ze specjalistą w rytmie hip-hopu!
Z inicjatywy burmistrza Wojciecha
Dobrołowicza do Bogatyni zawitał
projekt RapPedagogia, wspierający
szkoły w prowadzonych działaniach
profilaktycznych. Dzięki charyzmie
i doświadczeniu autora, a zarazem
prowadzącego - Dobromira
Makowskiego oraz atrakcyjnej dla
młodzieży formule (muzyka, film,
rozmowa), program jest ciekawą
alternatywą wobec tradycyjnych
wykładów i prelekcji, realizowanych
z uczniami w ławkach szkolnych.
Energia sceniczna animatora,
jego wiedza, szczerość, a kiedy
trzeba bezkompromisowość,

a nawet wymagana dyscyplina,
zostały bardzo dobrze przyjęte
przez młodych odbiorców,
którzy aktywnie i z entuzjazmem
uczestniczyli w spotkaniach. Treścią
działań były m.in. tak ważne we
współczesnych czasach sprawy
jak życie bez używek i agresji,
budowanie poczucia własnej
wartości, nauka asertywności,
szacunek, pomoc, czy rozbudzenie
zainteresowania hip-hopem, jako
formą wyrażania siebie i spędzania
czasu wolnego. W ramach projektu
odbywały się także spotkania
z nauczycielami i rodzicami.

RapPedagogia, program
oparty na muzyce hip-hop, jest
inspirowany dawnym życiem
autora i wykonawcy, który był
wychowankiem domu dziecka
i przed laty sam mierzył się
z wieloma problemami. Jako
młody człowiek omal nie umarł
po przedawkowaniu narkotyków.
Obecnie, jeżdżąc po Polsce, mówi
do młodzieży, że można żyć inaczej.
Myśl przewodnia programu to
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”…
Dobromir Makowski – pedagog,
nauczyciel, wykładowca na uczelni
wyższej, artysta, streetworker, autor
projektu RapPedagogia, autor
książki „Wyrwałem się z piekła”,
założyciel Centrum Młodzieżowego
w Pabianicach, założyciel Fundacji
„Rampa”, wokalista i pasjonat muzyki
hip-hop, która jest elementem pracy
profilaktycznej z młodymi ludźmi.
Więcej na:
https://makowskidobromir.pl/
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z życia gminy

XV Międzynarodowy Przegląd
Twórczości Osób Niepełnosprawnych
Dziewiątego listopada br.
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury,
już po raz piętnasty, swoje
talenty prezentowały osoby
z niepełnosprawnościami.
Przegląd rozpoczął się oficjalnym
przywitaniem uczestników przez
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciecha Dobrołowicza. Następnie
program artystyczny zaprezentowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Bogatyni - Zespół Tańca
Ludowego „Turoszowianie” oraz
grupa teatralna „Do góry nogami”.
W przeglądzie udział wzięli
artyści indywidualni z Polski,
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Czech i Niemiec oraz osoby
reprezentujące placówki oświatowe,
organizacje społeczne, domy
opieki, pracownie artystyczne.
Z fantastycznym programem, jak
zawsze, wystąpiły dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bogatyni
oraz z Przedszkola Publicznego
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
zespół „Niezapominajki” i zespół
„Bogatynianki”, twórcy z pracowni
integracyjnej „Bez barier”. Twórców
dopingowali i wspierali gromkimi
brawami zaproszeni goście, rodzice
i opiekunowie.
W trakcie przeglądu widzowie

obejrzeli różnorodne prezentacje
sceniczne oraz wystawę rękodzieła,
fotografii, prac plastycznych
i ceramicznych. Po zakończeniu
występów każdy uczestnik otrzymał
medal i pamiątkowy dyplom.
Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz.
Wystawa prac osób
z niepełnosprawnościami
prezentowana będzie do 12 grudnia
br. w Galerii StopArt i na górnym
holu Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury.
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Osiemnastego listopada br. w Klubie Górniczym „Jubilat” odbyło
się uroczyste spotkanie członków Bogatyńskiego Stowarzyszenia
Diabetyków „Insulinka”, którzy świętowali szóstą rocznicę istnienia oraz
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.
Prezes Stowarzyszenia Pani Irena
Rusiecka przywitała zaproszonych
gości i przedstawiła historię
powstania „Insulinki”. Następnie głos
zabrał Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz,
który złożył wyrazy uznania za
dotychczasową działalność oraz
życzenia pomyślności i wytrwałości
w walce z chorobą dla wszystkich
członków Stowarzyszenia i ich
rodzin. Podkreślił także, że dzięki
działalności Stowarzyszenia wiele
osób otrzymuje stałą opiekę
i wsparcie, dzięki któremu wie, jak
radzić sobie z przewlekłą chorobą
i unikać powikłań.
Wśród zaproszonych na uroczystość
gości byli również przedstawiciele
organizacji współpracujących
i wspierających bogatyńską
„Insulinkę”: Prezes Bogatyńskiego

Stowarzyszenia „Amazonki” pani Dorota Bojakowska, Prezes
Stowarzyszenia „Interclub FEMINA”
– pani Hanna Ilnicka, Prezes Klubu
Puszystych w Bogatyni – pani
Anetta Kempska oraz pani Irena
Siemiernik z Koła Gospodyń
Wiejskich w Działoszynie.
Bogatyńskie Stowarzyszenie
Diabetyków zrzesza obecnie 176
osób. Od sześciu lat „Insulinka”
wspiera swoich członków poprzez
edukację diabetologiczną, badania
profilaktyczne, wyjazdy na turnusy
zdrowotne i rehabilitacyjne.
Prezes Stowarzyszenia zachęca
do aktywności ruchowej
organizując rajdy piesze i angażując
wszystkich do udziału w akcjach
charytatywnych oraz gminnych
uroczystościach i imprezach
okolicznościowych. W ramach

Seniorzy pełni wigoru
Trzynastego listopada br. w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku
odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.
Wydarzenie zorganizowane
zostało przez Koło Gospodyń
z Markocic przy współpracy
Klubu Seniora z Liberca oraz Koła
Gospodyń Wiejskich z Hirschfelde.
Wśród zaproszonych gości

byli: Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz,
Starosta Zgorzelecki Artur
Bieliński, Zastępca Burmistrza ds.
Społecznych Aleksandra Ratajczak,
Przewodniczący Rady Miejskiej

Stowarzyszenia działa również chór,
który w trakcie imprezy wystąpił
przy akompaniamencie pana
Henryka Figielka.
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
obchodzony jest w rocznicę
odkrycia insuliny przez Fredericka
Bantinga. Dzięki insulinie z choroby
nieuleczalnej i prowadzącej do
śmierci - cukrzyca stała się chorobą
przewlekłą. Według danych WHO
ponad 440 milionów ludzi na całym
świecie choruje na cukrzycę. Na
lata 2021-2023 Międzynarodowa
Federacja Diabetologiczna jako
temat przewodni określiła dostęp
do opieki diabetologicznej.
Hasłem tegorocznego Dnia Walki
z Cukrzycą jest „Jeśli nie teraz, to
kiedy?” W Polsce liczba pacjentów
z cukrzycą szacowana jest na ok.
3 miliony.

z życia gminy

Bogatyńska „Insulinka”
działa od sześciu lat

Eugeniusz Kubica, zaprzyjaźnione
Bogatyńskie Stowarzyszenie
„Amazonek” z Przewodniczącą
Dorotą Bojakowską oraz
Koło Gospodyń Wiejskich
z Działoszyna. Zabawa taneczna,
występ Zespołu „Rozmaryn”,
a także kabaretowy program
wykonany przez przedstawicielki
Klubu Nauczycielskiego „IZIS”
zapewniły wspaniałą atmosferę
i niezapomniane wspomnienia.
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sport i rekreacja

Podsumowanie
aktywnego sezonu
Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Bogatyni zakończyła sezon 2020/2021.
Dwunastego listopada br. odbyło
się spotkanie podsumowujące
realizację wycieczek pieszych
i rowerowych oraz osiągnięć
najbardziej wytrwałych i aktywnych
członków grupy.
W spotkaniu uczestniczyli
zaproszeni goście, m.in: Burmistrz
Miasta i Gminy Wojciech
Dobrołowicz, Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych Aleksandra
Ratajczak, Przewodniczący Rady
Miejskiej Eugeniusz Kubica, Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji Adam
Ignatowicz.
Przewodniczący Sekcji Sławomir
Kałka przedstawił sprawozdanie
z działalności „Bog-Tur” w minionym

sezonie. W roku 2021 ze względu na
obostrzenia związane z pandemią,
Sekcja zorganizowała 14 wycieczek
rowerowych, w których 960 km
przejechało 117 osób. Wspólnie ze
starostą z czeskiej Viśniowej po raz
piąty zorganizowany został „Eurotour
2021”. Sezon rowerowy zakończył
się wycieczką do Działoszyna pod
pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki
(mały jubileusz - 10 wycieczka).
W sezonie 2020/2021 (rowerzyści
mają sezon od kwietnia do
października, a piechurzy od 1
listopada 2020 do 31 października
2021) zorganizowanych zostało 20
pieszych wycieczek po najbliższej
okolicy Polski, Czech i Niemiec,

m.in.: Bogatyńska 10, Hrastawska 50.
Uczestniczyło w nich 247 piechurów,
którzy przeszli 406 km. Sekcja
zorganizowała również 9 wyjazdów
autokarowych w Bieszczady,
Spreewald w Niemczech, Mazury,
Tatry – Zakopane i do Pragi.
Członkowie Sekcji już po raz 3
uczestniczyli też w „Rajdzie flaneli”.
Trzynastu członków Sekcji zdobyło
Koronę Gór Polskich, a 23 weszło na
najwyższy szczyt w Polsce – Rysy.
W trakcie spotkania burmistrz
Wojciech Dobrołowicz wspólnie
z Dyrektorem OSiR Adamem
Ignatowiczem wręczyli puchary
i statuetki członkom Sekcji za:
wycieczki rowerowe do 19 wież
widokowych w okolicy, wejście na
najwyższy szczyt w Polsce – Rysy
oraz zdobywcom Korony Gór
Polskich (zdobycie najwyższych
wzniesień we wszystkich pasmach
polskich gór), a także upominki dla
najaktywniejszych członków „BogTuru”.

Turniej kręgli
o Puchar Burmistrza
Osiemnastego listopada br., w bogatyńskiej kręgielni odbył się turniej
kręgli o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia zorganizowany
przez Sekcję Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur”.
Po zaciętej rywalizacji puchary z rąk
Burmistrza Miasta i Gminy Wojciecha
Dobrołowicza odebrali:
W kategorii kobiet:
I miejsce Bożena Nieradko
II miejsce Alicja Borowik
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III miejsce Teresa Stolarczyk
W kategorii mężczyzn:
I miejsce Henryk Kulak
II miejsce Roman Krukowski
III miejsce Tomasz Kruszyński
Zwycięzcom gratulujemy!
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Turniej Halowej
Piłki Nożnej
W czwartek 11 listopada 2021 roku w hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bogatyni odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorem zawodów
był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
W rozgrywkach wzięły udział cztery
drużyny: Chińska, Madmar, Masmix,
Amica Gagarina, rywalizując
w systemie każdy z każdym
i rozgrywając trzy mecze. Warto
podkreślić, że o drugim, trzecim
i czwartym miejscu zadecydowała
„mała tabelka”, świadczy to
o bardzo wyrównanej grze tych
zespołów. Wszystkie drużyny
zagrały bardzo dobrą piłkę nożną
w sportowej atmosferze i duchu
„fair play”. Kolejność końcowa:
1.Chińska, 2. Madmar, 3. Masmix,
4. Amica Gagarina. Najlepszym
Bramkarzem został Oktawian
Majewski, Najlepszym Strzelcem
Dawid Więckiewicz, Najlepszym
Zawodnikiem Mateusz Iwanowski.
Uroczystego otwarcia i zakończenia
zawodów dokonali Burmistrz Miasta
i Gminy Wojciech Dobrołowicz oraz
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Adam Ignatowicz. Pierwszym trzem
drużynom wręczono nagrody.

Wszystkie drużyny otrzymały
puchary, dyplomy oraz poczęstunek
w postaci pizzy. Podziękowania
dla usługi medycznej Iza-Med za
czuwanie nad bezpieczeństwem

Turniej kręgli osób
niepełnosprawnych
W dniu 9 listopada br. odbyły się VII Międzynarodowe Zawody Gry
w Kręgle Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia.

wszystkich zgromadzonych oraz
głównego sędziego turnieju Pana
Zenona Lickiego. Gratulacje dla
zwycięzców i dla wszystkich drużyn,
które stworzyły znakomite sportowe
widowisko.

Turniej zorganizowany został przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Bogatyni we
współpracy z „Lebenshilfe” Görlitz.
Najwięcej punktów w rozgrywce
zdobyła Pani Grażyna Studzińska,
która odebrała puchar z rąk
Burmistrza Miasta i Gminy Wojciecha
Dobrołowicza.
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Pielgrzymka
w intencji
Turowa
Mieszkańcy Miasta i Gminy
Bogatynia, pracownicy kopalni
i elektrowni „Turów”, ich
rodziny oraz samorządowcy
z Burmistrzem Bogatyni
Wojciechem Dobrołowiczem na
czele, uczestniczyli 6 listopada
br. w pielgrzymce na Jasną Górę.

Produkcja: Portugalia, USA
gatunek: dramat

czas: 113 min.

10-14.12.2021
godz. 19.30
napisy, 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.

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

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
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czas: 152 min.

10-14.12.2021
godz. 17.30
lektor, 2D

Coś tu
nie gra!
Pielgrzymka w intencji godnych
warunków życia mieszkańców
regionu oraz miejsc pracy,
zorganizowana została przez
Parafię Rzymskokatolicką św.
Maksymiliana Marii Kolbego
w Bogatyni. W wieczornej mszy
w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej uczestniczyli również:
europosłanka Beata Kempa i poseł
Janusz Kowalski, Dyrektor Oddziału
Elektrowni „Turów” Oktawian
Leśniewski, Burmistrz Bogatyni
Wojciech Dobrołowicz. Mszę
w intencji rozwiązania sporu wokół
kopalni i elektrowni „Turów”, za
pracowników i ich rodziny, za Miasto
i Gminę Bogatynia koncelebrowali:
kapelan elektrowni „Turów”
i duszpasterz energetyków rejonu
Bogatynia Piotr Kutkiewicz, ks. Artur
Ściana z czeskiego Frydlantu i przeor
Jasnej Góry o. Samuel Pacholski.

Produkcja: USA, UK
gatunek: dramat historyczny
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