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Budżet 
uchwalony
Rada jednogłośnie przyjęła 
zaproponowany przez burmistrza projekt 
uchwały budżetowej na 2022 rok
Więcej na str. 2
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Ze względu na planowane do realizacji ambitne zadania inwestycyjne, 
budżet gminy Bogatynia na 2022 rok jest  budżetem rozwojowym. 
Planowane dochody to 180,4 mln zł, a na wydatki gmina przeznaczy 
191,1 mln. Zapisane w budżecie inwestycje wykazują znaczną 
dynamikę w stosunku do ostatnich 3 lat, a ich planowana wartość 
to ponad 40,5 mln zł - co stanowi 21% wydatków ogółem. Roczny 
plan dochodów i wydatków zamyka się deficytem w wysokości 10,7 
mln, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym oraz 
przychodami z wolnych środków. 

Konsekwencją planowanych 
inwestycji jest ograniczanie 
wydatków bieżących, jednak 
w sposób zrównoważony, 
aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie gminy oraz 
realizację zadań własnych.

Projekt budżetu otrzymał 
pozytywną opinię Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
a Uchwała budżetowa została przez 
Radę Miejską podjęta jednogłośnie 
w dniu 19 stycznia 2022 r.

Dochody. Metoda planowania 
dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego jest nieco inna niż 
w latach ubiegłych ze względu 
na wdrożenie zmian w systemie 
podatkowym – realizację programu 
Polski Ład. Z tego powodu, 
planowany udział gminy Bogatynia 
we wpływach z podatku PIT i CIT 
jest wyraźnie niższy niż w roku 
ubiegłym.  Spadek dochodów 
o ponad 10 mln zł odnotowany 
jest również w zakresie wpływów 
z dotacji celowych otrzymywanych 
z budżetu państwa. Przyczyną jest 

przejęcie od 01.06.2022 r przez ZUS 
obsługi przyznawania i wypłaty 
świadczeń w ramach programu 
„Rodzina 500+”. Gmina nie otrzyma 
już środków na jego obsługę, 
nie będzie również realizowała 
wydatków.

Niezmiennie, kluczową pozycją 
strony dochodowej są wpływy 
z tytułu podatków i opłat – 
ponad 96,5 mln zł, z czego 78% 
to podatek od nieruchomości, 
głównie za sprawą dochodów 
pochodzących z Kopalni i Elektrowni 
Turów. Znaczącą pozycją strony 
dochodowej jest również opłata 
eksploatacyjna uiszczana przez 
kopalnię w związku z wydobyciem 
węgla i kopalin, a także opłata 
z tytułu gospodarki odpadami, 
wpływy z wycinki drzew, przelewy 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz 
pozostałe opłaty i podatki lokalne. 

Prawie 10% dochodów to 
subwencja ogólna z budżetu 
państwa, głównie subwencja 
oświatowa (17,7 mln zł). 

Znaczącą pozycję dochodów 
majątkowych w 2022 roku, których 
wartość to 20,5 mln zł, stanowią 
planowane środki z tytułu dotacji 
oraz środków zewnętrznych 
przeznaczonych na inwestycje:

 y środki UE na dofinansowanie 
modernizacji oświetlenia 
ulicznego – kwota 6.3 mln zł,

 y dotacja w ramach programu  
„Sportowa Polska” na przebudowę 
boiska szkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Porajowie – 658 
tys. zł,

 y Program Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład” – 10,45 zł,

 y Środki z państwowych funduszy 
celowych – „Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg” - 1.58 mln zł.

Wydatki. Największy udział 
w wydatkach stanowią środki 
na oświatę. Planowane wydatki 
w dziale „Oświata i wychowanie” 
to 50,5 mln zł, co stanowi 26,4% 
wydatków gminy planowanych 
na 2022 rok. W ramach tego 
działu pokrywane są wydatki szkół 
podstawowych, przedszkoli, świetlic 
oraz stołówek szkolnych, liceum 
ogólnokształcącego oraz wydatki na 
dowożenie uczniów do szkół. 

W ramach zadań inwestycyjnych, 
w jednostkach oświatowych 
finansowanych z budżetu gminy 
realizowane będą: przebudowa 
budynku Przedszkola nr 4 
(dostosowanie obiektu do 
wymogów ppoż), przebudowa 
budynku Przedszkola nr 6 
(dostosowanie obiektu do 
wymogów ppoż), dokumentacja 
projektowa przebudowy 
i termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej nr 3, dokumentacja 
przebudowy boisk szkolnych na 
terenie gminy Bogatynia.

Jako gmina przekraczająca wskaźnik 
150% średniej krajowej dochodów 
podatkowych na 1 mieszkańca, 
jesteśmy płatnikiem tzw. 
„janosikowego”, zasilającego rezerwę 

11,4% dochody 
majątkowe

16,1% udział 
podatku PIT i CIT

53,5% dochody 
z podatków i opłat

9,8% subwencje 
ogólne z budżetu 

państwa

0,5% pozostałe 
dochody

8,5% dotacje 
celowe na  

wydatki bieżące

struktura dochodów

Budżet gminy na rok 2022
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celową budżetu państwa. W roku 
2022 jest to kwota ponad 7,8 mln zł. 

Dodatkowym obciążeniem 
naszego budżetu, podobnie jak 
w latach ubiegłych, jest obowiązek 
pokrywania ujemnego wyniku 
finansowego szpitala. W uchwale 
budżetowej zapisano 3,8 mln zł na  
pokrycie straty  SP ZOZ. Wartość 
ta określona została na podstawie 
wyniku działalności jednostki za 
I półrocze 2021 r. 

W celu zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb mieszkańców 
zabezpieczono ponadto środki 
na dopłaty do wody – 3,5 mln 
zł, wydatki na pokrycie kosztów 
transportu lokalnego – 600 tys. zł, 
remonty zasobu mieszkaniowego 
gminy – 900 tys. zł, ochotnicze 
straże pożarne 462 tys. zł, straż 
miejską 1,8 mln zł, pomoc społeczną  
9,8 mln zł, gospodarkę odpadami 
– 7,5 mln zł, letnie i zimowe 
utrzymanie dróg i chodników 3,7 
mln zł, utrzymanie zieleni 1 mln zł.

Środki na wydatki Rad Osiedlowych 
ustalono w wysokości 6 zł na 
mieszkańca. Sołectwa będą 
realizowały swoje zadania w oparciu 
o Fundusz Sołecki, przeznaczony na 
przedsięwzięcia służące poprawie 
warunków życia ich mieszkańców. 
Kwota na realizację tych zadań to 
512 tys. zł ( dla 12 sołectw). Wśród 
wydatków Funduszu wprowadzono 
również przedsięwzięcia 
inwestycyjne:

 y zakup i montaż monitoringu 
w Bratkowie,

 y wykonanie oświetlenia ulicznego 
parku w Opolne Zdroju,

 y zagospodarowanie terenu boiska 
na placu zabaw w Jasnej Górze,

 y modernizacja placu zabaw 
w Sieniawce,

 y budowa placu zabaw z siłownią 
zewnętrzną II etap – Porajów,

 y rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Działoszynie - dokumentacja,

 y plac zabaw dla dzieci 
w Wolanowie.

W budżecie uwzględnione zostały 
również środki na stypendia 

naukowe dla uzdolnionych 
uczniów - 50 tys. zł oraz nagrody 
i stypendia sportowe – 50 tys. zł. 
W budżecie zaplanowano także 
dotacje na prace konserwatorskie 
obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków – 200 tys. zł, dotacje na 
dofinansowanie zadań zlecanych 
stowarzyszeniom: sport masowy – 
323 tys., zł środki na dofinansowanie 
działań Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Straży Granicznej – 
90 tys. zł. Uwzględniono również 
kwoty na dofinansowanie do 
źródeł energii odnawialnej (montaż 
solarów), budowy przydomowych 
oczyszczalni a także urządzeń 
retencji przydomowej.

Inwestycje: Wydatki majątkowe 
zdeterminowane są realizacją 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
z udziałem środków zewnętrznych:

1. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w zachodniej 
i południowej części 
województwa dolnośląskiego – 
wartość zadania: 9.487.120,54 zł 
(dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego - 
6.310.137,06 zł);

2. Przebudowa boiska szkolnego 
przy Szkole Podstawowej 
w Porajowie - wartość 
zadania 2.000.000,00 zł 
(środki z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu „Sportowa Polska” – 
658.130,00 zł);

3. Inwestycje dofinansowane 
z Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”:

 y przebudowa ul. Kossaka 
w Bogatyni – wartość zadania 
6.500.000,00 zł (dofinansowanie 
(6.175.000,00),

 y przebudowa ul. Różanej 
w Porajowie – wartość zadania 
4.500.000,00 zł (dofinansowanie 
4.275.000,00);

4. Inwestycje dofinansowane 
z „Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg”

 y przebudowa skrzyżowań 
w obrębie ul. Opolowskiej, 

Białogórskiej oraz drogi 
powiatowej 2361D – wartość 
zadania: 2.565.465,00 zł 
(dofinansowanie 1.271.047,52), 
realizacja 2022/2023.

 y przebudowa ul. Górskiej w Jasnej 
Górze – wartość zadania 
1.222.140,00 zł (dofinansowanie 
312.072,03), realizacja 2022/2023. 

5. Zadania dofinansowane ze 
środków „Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych”:

 y budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Wolanów 
(zadanie 2022/2023) – wartość 
przedsięwzięcia 2.100.000,00 zł;

 y odbudowa Alei Żytawskiej 
w Bogatyni II etap – wartość 
zadania 2.055.454,87 zł;

 y wymiana węzła cieplnego 
zasilającego obiekty sportowe oraz 
modernizacja technologii SUW 
na basenie – zadania realizowane 
w Szkole Podstawowej nr 3 – 
wartość 692.121,00 zł;

 y termomodernizacja budynku 
szpitala gminnego – wartość 
zadania 1.300.000,00 zł;

 y zagospodarowanie terenu „Zalewu” 
w Bogatyni I i II etap, budowa toru 
pumptruck – wartość inwestycji – 
2.964.857,00 zł;

Przy zaangażowaniu środków 
własnych, zrealizowane zostaną 
m.in. zadania w zakresie 
modernizacji i rozbudowy 
monitoringu miejskiego, 
wymiany wiat przystankowych, 
modernizacji kotłowni olejowej 
w Sieniawce oraz wykonanie 
zasilania w energię elektryczną 
ROD „Jarzębinka” i przebudowa ul. 
Wiosennej (kanalizacja deszczowa). 
Opracowana zostanie również 
dokumentacja techniczna 
i projektowa dotycząca nowych 
zadań inwestycyjnych w kolejnych 
okresach.

Zadłużenie z tytułu kredytów, 
pożyczek i obligacji to nieco 
ponad 28 mln zł na koniec 2021 r. 
Planowana kwota długu na koniec 
roku 2022 wynosi 32,7 mln zł, co 
stanowi 18,15% planowanych 
dochodów.
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Wsparcia Rolnictwa Tomasz Krzeszowiec podpisali we Wrocławiu 
umowę nieodpłatnego przekazania gminie Bogatynia działki 
z hydrofornią i separatorem, położonej przy ul. Pocztowej, w okolicy 
przejścia granicznego. To ważny krok do zaopatrzenia w prąd i wodę 
pobliskich ogrodów działkowych.

Przejęcie ważnej dla gminy 
nieruchomości było dość 
skomplikowane proceduralnie, 
ponieważ stanowiła ona taką 
część Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, na przekazanie 
której konieczna była zgoda 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Zgoda została uzyskana i KOWR 

nieodpłatnie przekazał zabudowaną 
działkę gminie. Jak podkreśla 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz, 
to bardzo dobra wiadomość dla 
działkowców z „Jarzębinki”. W tym 
roku będzie można wykonać prace 
prowadzące do wyczekiwanego 
zaopatrzenia tych ogrodów 
działkowych w prąd i wodę.

Jest działka, 
będzie prąd na działkach!

Drugiego lutego br. w Świeradowie odbyło się robocze spotkanie 
burmistrza Świeradowa - Zdroju Rolanda Marciniaka z burmistrzem 
Bogatyni Wojciechem Dobrołowiczem, podczas którego włodarze 
obu miast wymienili doświadczenia w zakresie inwestycji dotyczących 
rozwoju zbiorowego transportu publicznego na terenie gmin. 

Ważnym punktem rozmowy była 
dalsza współpraca samorządów 
w ramach transgranicznego 
projektu linii autobusowej  Hrádek 
nad Nysą - Zittau - Bogatynia 
- Frýdlant - Świeradów - Zdrój. 
Uczestnicy spotkania zgodnie 
uznali, iż ze względu na wagę tego 
połączenia komunikacyjnego i jego 

popularność, warto kontynuować 
współpracę z partnerami z Czech 
i Niemiec w ramach kolejnego 
projektu dofinansowanego ze 
środków INTERREG, obejmującego 
funkcjonowanie tej linii. 

Następnie 17 lutego br., 
w bogatyńskim urzędzie 
odbyło się robocze spotkanie 
dotyczące funkcjonowania 
międzynarodowej linii autobusowej 
691, łączącej Hrádek nad Nysą, 
Zittau, Bogatynię, Frýdlant 
i Świeradów –Zdrój. Gospodarzem 
spotkania był burmistrz Wojciech 
Dobrołowicz, a uczestniczyli w nim 
przedstawiciele Urzędu Miasta 
Świeradów – Zdrój, pracownicy 
bogatyńskiego urzędu oraz 
przedstawiciel czeskiej spółki KORID 

LK – koordynatora transportu 
publicznego w Kraju Libereckim. 
Po pilotażowym funkcjonowaniu 
linii 691 w ramach projektu TRANS-
BORDERS, obecnie działa ona na 
mocy obowiązującego do końca br., 
międzynarodowego porozumienia, 
jest współfinansowana przez 
samorządy i obsługiwana przez 
czeskiego przewoźnika. Jak 
podkreślono podczas spotkania, 
celem partnerów jest pozyskanie 
funduszy unijnych na te przewozy. 
Działania w kierunku realizacji 
wspólnego projektu zostaną 
podjęte jak tylko rozpoczną 
się nabory wniosków w nowej 
perspektywie finansowej. 
Burmistrz Wojciech Dobrołowicz 
zawnioskował, aby autobus 
przedmiotowej linii zatrzymywał 
się także w Opolnie Zdroju, z uwagi 
na międzynarodowy charakter 
przewozów, ustanowienie kolejnego 
przystanku będzie jednak dość 
skomplikowane i czasochłonne, 
ponieważ wymaga procedury 
z udziałem ministerstw. Rozważone 
zostanie również funkcjonowanie 
przewozów, oprócz sobót i niedziel 
także w piątki oraz zmiana na 
późniejszą godzinę ostatniego kursu 
powrotnego ze Świeradowa.

Spotkania w sprawie 
międzynarodowych 
przewozów



Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 1/118 styczeń - luty 2022 5

i
n

w
e

s
t

y
c

j
e

Rozpoczęły się  prace związane z budową świetlicy wiejskiej. Długo 
oczekiwane przez mieszkańców Bratkowa miejsce integracji stanie się 
faktem.

Podpisana umowa zakłada realizację 
wszystkich prac w ciągu 240 
dni od dnia przekazania placu 
budowy. Obiekt, wpisujący się 
swoją konstrukcją w przysłupowy 
krajobraz kulturowy gminy 
Bogatynia, mieścić będzie m.in.: salę 
spotkań dla 50 osób w formie izby 
zrębowej, salę zajęć dydaktycznych, 
salę fitness oraz pomieszczenia 

gospodarcze i sanitarne. Wraz 
z placem zabaw, minisiłownią 
i zadaszonym miejscem spotkań 
oraz elementami małej architektury 
(ławki, stojaki na rowery, kosze) 
całość pełnić będzie niezwykle 
ważną funkcję dla lokalnej 
społeczności jako centrum 
integracji mieszkańców Bratkowa. 
Na realizację zadania, którego 

wartość zgodnie z podpisaną 
umową wynosi 1.387.074,69 zł 
gmina pozyskała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.

Świetlica w Bratkowie coraz bliżej

Zakończono prace nad opracowaniem “Transgranicznej koncepcji 
ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia” – kluczowego 
elementu projektu „Rowerowa przygoda na Trójstyku – transgraniczna 
koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia”.

Projekt realizowany jest 
z dofinansowaniem ze środków 
Funduszu Małych Projektów 
INTERREG Polska - Saksonia za 
pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

Dokument, będący uzupełnieniem 
zrealizowanego przez Związek 

Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 
projektu „Rowerem po granicy – 
transgraniczna koncepcja ścieżek 
rowerowych”, wpisujący się także 
w projekt Cyklostrady Dolnośląskiej, 
zawiera szczegółową koncepcję 
przebiegu gminnego odcinka 
Trasy Doliny Nysy Łużyckiej, wraz 

z wyznaczeniem łączników z trasami 
po stronie niemieckiej i czeskiej. 
Koncepcja została pozytywnie 
przyjęta przez Instytut Rozwoju 
Terytorialnego (autora koncepcji 
Cyklostrady Dolnośląskiej), Oficera 
Rowerowego, jak również przez 
powiat Görlitz.

Pełna wersja dokumentu zostanie 
zaprezentowana podczas 
konferencji wdrożeniowej w drugiej 
połowie marca br.

Projekt „Rowerowa przygoda 
na Trójstyku – transgraniczna 
koncepcja ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Bogatynia” uzyskał 
20.000,00 euro dofinansowania 
z  Funduszu Małych Projektów 
INTERREG Polska-Saksonia 2014-
2020.

Transgraniczna 
koncepcja ścieżek 
rowerowych gotowa!

Gmina Bogatynia podpisała umowę o dofinansowanie remontu 
zespołu boisk przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego 
w Porajowie. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację obiektu. 

Remont, nieczynnego w chwili 
obecnej ze względu na zły 
stan techniczny obiektu, został 

dofinansowany ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach programu Sportowa 

Polska – Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej.

Inwestycja obejmie remont boiska 
wielofunkcyjnego, dwóch boisk 
do koszykówki, bieżni i trybun. 
Wykonana zostanie również 
skocznia do skoku w dal oraz 
zagospodarowanie terenu.

Całkowita szacunkowa wartość 
inwestycji to 2.166.208,00 zł. Wartość 
pozyskanego dofinansowania 
wynosi 473.200,00 zł.

Remont boisk 
w Porajowie

PARTNERZY 
PROJEKTU:
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W niedzielę, (06.02) w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Bogatyni została odprawiona msza św. w intencji Sybiraków, 
podczas której zebrani oddali hołd ofiarom pierwszej masowej 
deportacji na Sybir.

Mszę poprzedziła modlitwa 
i złożenie okolicznościowych 
wiązanek przy tablicy 
upamiętniającej deportację Polaków 
na Sybir. Kwiaty złożyli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz oraz przedstawiciele 
Koła Związku Sybiraków w Bogatyni.  
Następnie, przy dźwiękach hymnu 
Związku Sybiraków, sztandar Koła 
Związku Sybiraków w Bogatyni 
został przeniesiony przed ołtarz.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa 
ks. Proboszcz Jan Żak oddał 
głos prezes Koła Związku 
Sybiraków - Zofii Kulikowskiej, 
która przypomniała losy dzieci 
wywiezionych na Sybir oraz 
ogromną odwagę, determinację 
i poświęcenie polskich matek, 
które w nieludzkich warunkach, 
walcząc o przetrwanie, uczyły 
dzieci patriotyzmu, wiary 
i człowieczeństwa.

Natomiast tradycyjne, lutowe 
spotkanie Sybiraków odbyło 
się w dniu 14 lutego br. w sali 
bankietowej Gminnej Spółdzielni 
w Bogatyni. Spotkanie było okazją 
do wysłuchania wspomnień, 
wierszy, pieśni, a także do złożenia 
wyrazów szacunku zesłańcom za ich 
nadludzki trud, jaki musieli włożyć 
w przetrwanie najcięższego okresu 
swojego życia. W imieniu burmistrza 
Wojciecha Dobrołowicza złożono na 
ręce prezes Koła Związku Sybiraków 
w Bogatyni list z podziękowaniami 
za wspaniałe świadectwo 
przekazywane młodym pokoleniom. 

82 rocznica  
deportacji Polaków na Sybir

Gmina Bogatynia pozyskała środki z programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który ma na celu zapewnienie 
dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 
niepełnosprawnych. Wysokość otrzymanej dotacji to 662 184 zł.

Program jest elementem polityki 
społecznej państwa w zakresie:

1 poprawy jakości życia 
osób niepełnoprawnych, 
w szczególności poprzez 
umożliwienie im jak najbardziej 
niezależnego życia;

2 wsparcia osób niepełno-
sprawnych oraz zapewnienia 

pomocy adekwatnej do potrzeb;

3 uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych 
w wydarzeniach społecznych, 
kulturalnych, rozrywkowych lub 
sportowych itp.;

4 dofinansowania jednostek 
samorządu terytorialnego 
w ramach realizowanych 

zadań mających na celu 
wsparcie społeczne osób 
niepełnosprawnych;

5 zwiększenia wsparcia 
asystenckiego dla 
niepełnosprawnych uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, także w innych 
wymiarach życia i funkcjonowania 
społecznego.

Program będzie realizowany od 
dnia 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 
2022 r. przez Bogatyński Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Wsparcia 
Rodziny.

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja 2022

10 lutego 1940 roku rozpoczęła 
się pierwsza masowa deportacja 
Polaków na Sybir, przeprowadzona 
przez NKWD. Wtedy to w głąb 
Związku Sowieckiego wywieziono 
około 140 tys. obywateli polskich. 
Wielu umarło już w drodze, 
tysiące nie wróciły do kraju. Wśród 
deportowanych były głównie 
rodziny wojskowych, urzędników, 
pracowników służby leśnej i kolei ze 
wschodnich obszarów przedwojennej 
Polski.(Źródło IPN)
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yW trakcie ferii  33 dzieci z terenu miasta i gminy Bogatynia przebywało 
w Karpaczu na tygodniowym zimowisku zorganizowanym przez 
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. 

To już kolejny wyjazd dla dzieci 
przygotowany przy wsparciu 
burmistrza Bogatyni Wojciecha 
Dobrołowicza. Wyjazd wpisał się 
w projekt działań profilaktycznych 
wspierających rodzinę 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
i wychowywaniu dzieci poprzez 
organizację czasu dla dzieci 
i młodzieży, m.in. przez działania 
edukacyjne z zakresu profilaktyki 
uzależnień. Celem zimowiska było 
zapewnienie pomocy rodzinom 
z dziećmi i młodzieżą w trudnych 
sytuacjach życiowych.

Jak pokazują statystyki PCPR 
w Zgorzelcu w pieczy zastępczej 
znajduje się, około 4,5% 

,,naszych” dzieci umieszczonych 
w stosunku  do ilości dzieci 
w Gminie Bogatynia. Stąd wynika 
konieczność podejmowania 
działań uświadamiających, na 
różnych poziomach oraz starań 
dla wspierania dzieci i młodzieży 

w ich codziennym funkcjonowaniu. 
Ważne jest zauważanie i reagowanie 
na problemy, których rodzina 
doświadcza w społeczeństwie.

Miłym akcentem podczas 
zimowiska, były odwiedziny 
burmistrza Wojciecha Dobrołowicza, 
Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych 
Aleksandry Ratajczak oraz Dyrektor 
BOPSiWR Ewy Dudy, którzy 
przekazali dzieciom upominki.

Zimowisko zostało sfinansowane ze 
środków pochodzących z opłaty za 
zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

Zimowisko w Karpaczu

Uczniowie gminnych szkół podniosą kluczowe kompetencje, będą 
się integrować, uczyć pracować w zespole, rozwiązywać problemy 
i kierować emocjami, a wszystko to dzięki projektowi „Razem”, który 
właśnie uzyskał ponad 440 000 zł unijnego dofinansowania.

Po raz kolejny Gmina Bogatynia 
przystąpiła z sukcesem do 
konkursu ogłoszonego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa: 10 Edukacja, 
Działanie: 10.2 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 
Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
Projekt pt. „Razem” uzyskał 
dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w wysokości 441 
723,75 zł. Ogólna wartość projektu 
wynosi 519 675,00 zł.

Projekt będzie realizowany 
w okresie od stycznia 2022 r. do 
czerwca 2022 r., a jego działaniami 
objęte zostaną wszystkie szkoły 
podstawowe z terenu miasta 
i gminy Bogatynia, tj.: Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Bogatyni, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Bogatyni, Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Bogatyni Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Bogatyni, Szkoła 
Podstawowa w Opolnie Zdroju, 
Szkoła Podstawowa w Porajowie, 
Szkoła Podstawowa w Działoszynie.

W ramach projektu „Razem” wszyscy 

uczniowie naszych szkół będą 
mogli uczestniczyć w wyjazdach 
edukacyjno-integracyjnych (kl. 
I-IV wyjazdy jednodniowe, kl. V-VIII 
wyjazdy trzydniowe), warsztatach 
profilaktycznych, a także 
„Integracyjnych sobotach”, podczas 
których zaplanowane zostały m.in. 
zajęcia integracyjne z animatorami.

Celem głównym projektu jest 
podniesienie kompetencji 
kluczowych, kształtowanie postaw 
kreatywności i pracy zespołowej, 
umiejętności rozwiazywania 
problemów, rozpoznawania 
i kierowania swoimi emocjami i – 
przede wszystkim – umiejętności 
budowania dobrych relacji z innymi, 
integracja klasowa i międzyklasowa.

W najbliższym czasie przedstawimy 
Państwu regulamin uczestnictwa 
w projekcie oraz poinformujemy 
o sposobach rekrutacji uczestników.

Burmistrz Miasta i Gmina 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz 
już teraz serdecznie zaprasza 
wszystkich uczniów naszych 
szkół podstawowych do 
aktywnego udziału w projekcie.

Projekt „Razem”  
z unijnym dofinansowaniem
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Ferie zimowe w Bogatyńskim Ośrodku Kultury to ciekawy i twórczy 
sposób spędzania wolnego czasu połączony z super zabawą 
z rówieśnikami.

Od 7 do 11 lutego odbywała się 
Akcja Zima 2022 w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury. Na uczestników 
zimowiska czekały zróżnicowane 
atrakcje, wśród nich: warsztaty 
z pracownikiem sanepidu 
i profilaktyka uzależnień, warsztaty 
przeprowadzone przez Centrum 
Ruchu Drogowego Wrocław, 
spektakl iluzji i zajęcia ze sztuczek 
magicznych, zabawy ruchowe 
z konsolą Xbox, zajęcia w Pracowni 
Integracyjnej „Bez Barier”, warsztaty 
plastyczne, zabawy z Animatorką 
Gabarką czy Turniej Kręgli w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Bogatyni. 
Odbył się również seans filmu 
„Wicher. Ostatni rozdział” w kinie 
KADR 3D. Każdy uczestnik ferii 
z rąk dyrektora BOK Pani Bożeny 
Mazowieckiej otrzymał dyplom 
uczestnictwa w Akcji Zima 2022 
oraz czekolady, które otrzymaliśmy 

od KRWIODAWSTWO – Punktu 
poboru krwi w Bogatyni. Poza grupą 
z Bogatyńskiego Ośrodka Kultury 
na Akcję Zima 2022 codziennie 
dojeżdżała grupa z Domu Kultury 
w Zatoniu. Zajęcia odbywały 
się od godziny 10.00 do 14.00 
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. 
Z uwagi na obostrzenia sanitarne 
liczba uczestników półkolonii była 
ograniczona.

Dziękujemy wszystkim dzieciom 
i osobom, które pomogły 
zorganizować tegoroczną Akcję 
Zima 2022 w Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury i zapraszamy na kolejne ferie 
już za rok!

Organizator: Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni.

Wykonawcy: Bogatyński Ośrodek 
Kultury, BOK Dom Kultury w Zatoniu.

foto: BOK

Akcja Zima
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury...
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oOd 31 stycznia do 4 lutego odbyła się Akcja Zima zorganizowana 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Zajęcia odbywały się od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Uczestniczyły w nich dzieci z pięciu 
szkół podstawowych naszej gminy: 
SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Porajów 
i SP Opolno Zdrój.

Nad bezpieczeństwem i organizacją 
zajęć czuwała wykwalifikowana 
kadra opiekunów, którzy prowadzili 
różnorodne zajęcia, w tym 
zajęcia integracyjne, świetlicowe, 
sportowe i plastyczne. Zajęcia te 
miały na celu rozwijać u młodych 
ludzi zainteresowania sportowe, 
doskonalić u nich samodyscyplinę 
i uczyć przestrzegania zasad fair 
play. Codzienne zabawy sportowe 
pozwalały dzieciom czerpać 
radość z aktywności fizycznej, 
uczyły także współdziałania 
w grupie. Każde z dzieci miało 
możliwość rozwijania kreatywności, 
twórczego myślenia, pomysłowości 
i wyobraźni. Opiekunowie starali 
się, by zajęcia były interesujące 
dla wszystkich uczestników i tych 
młodszych i starszych. Poprzez 
udział w różnorodnych zabawach 
integracyjnych dzieci budowały 
pozytywny obraz samego siebie, 

zdobywały i kształciły swoje 
umiejętności, uczyły się akceptacji, 
tolerancji jak również komunikacji.

Przeprowadzone zostały pogadanki 
na temat bezpiecznych ferii 
i profilaktyki uzależnień, mające 
na celu uświadomienie dzieciom 
zagrożeń, które wynikają podczas 
korzystania z różnych używek: 
papierosów, alkoholu, narkotyków 
czy napojów energetyzujących. 
Dzieci wykonały na ten temat prace 
plastyczne, dzięki którym utrwaliły 
wiedzę oraz miały okazję rozwinąć 
swoje umiejętności manualne.

Każda ze szkół wykazywała się 
kreatywnością poprzez organizacje 
zabaw takich jak „Mam Talent” czy 
Bal Przebierańców.

Zabawy integracyjne prowadzone 
przez Animatorkę Gabarkę cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Tegoroczna Akcja Zima odbywała się 
w zaostrzonym reżimie sanitarnym, 
a nad jej bezpieczeństwem 
czuwał wykwalifikowany ratownik 
medyczny.

...oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji
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W tym roku, w zamian za tradycyjną „Kolędę”, która nie odbyła się ze 
względu na pandemię, w Bogatyni zostanie zorganizowana „Wielkanoc 
2022 – Międzynarodowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych – Konkurs 
Tradycji”.

Tej wiosny, na przekór 
przeciwnościom, mieszkańcy 
trójstyku będą mogli podziwiać 
w Bogatyni występy zespołów 
ludowych i integrować się przy 
zastawionych tradycyjnymi 
potrawami świątecznymi stołach. 
Choć pandemia pokrzyżowała 
plany organizatorom, dzięki 
pewnym modyfikacjom, 
dofinansowane przez Euroregion 
Nysa wydarzenie udało się 
uratować, a nawet uatrakcyjnić. 
Zmiana dotyczy zarówno terminu 
imprezy – z 29.01 na 23.04, jak i jej 
tematu przewodniego, bowiem 
osią działań będą dla odmiany 
zwyczaje wielkanocne a nie 

bożonarodzeniowe. Tak więc, po 
latach kolęd i pastorałek, przyszedł 
czas na odkrycie pieśni okresu 
Wielkiej Nocy, a po barszczu 
z uszkami, rybach, pierogach 
i kutiach, na stołach będą królować 
potrawy z jaj, żury, babki i mazurki, 
a także tradycyjne potrawy naszych 
sąsiadów z Czech i Niemiec.

– Bardzo się cieszę, że udało nam 
się nie tylko uratować, ale również 
urozmaicić tak wartościowe 
wydarzenie kulturalne, dzięki czemu 
w pełni wykorzystamy fundusze 
pozyskane w ramach projektu 
„Paleta twórczości trójstyku”. 
Przegląd ma piękną i długą tradycję, 
integruje mieszkańców trójstyku 

i promuje kulturę ludową. To już 
znana w regionie marka i uczta 
dla miłośników folkloru, nad 
którą od lat czuwają etnolodzy 
i badacze tradycji kulturowych 
Dolnego Śląska – Państwo 
Dumin. O szczegółach będziemy 
informować bliżej imprezy, ale już 
dziś, jeśli okoliczności pozwolą, 
serdecznie wszystkich zapraszam do 
Domu Ludowego w Markocicach – 
mówi burmistrz Bogatyni Wojciech 
Dobrołowicz.

„Wielkanoc 2022 – Międzynarodowy 
Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
– Konkurs Tradycji” jest częścią 
projektu Paleta twórczości 
trójstyku, realizowanego przez  
gminę Bogatynia we współpracy 
z Hrádkiem nad Nisou, przy 
udziale miasta Zittau, jako gościa 
w projekcie.

Na przekór 
przeciwnościom

W poniedziałek (07.02) w sali konferencyjnej bogatyńskiego 
urzędu odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Wojciecha 
Dobrołowicza z przewodniczącymi Rad Osiedli, podczas którego 
omawiano bieżące potrzeby mieszkańców i zaplanowane w tym roku 
inwestycje.

Jak podkreśla burmistrz Wojciech 
Dobrołowicz, zaplanowanych jest 
wiele ważnych i oczekiwanych przez 

mieszkańców miasta zadań, które 
sfinansowane zostaną z budżetu 
gminy i dofinansowań ze środków 

zewnętrznych. Wśród tegorocznych 
inwestycji w mieście planowane są 
m.in.:

 y inwestycje drogowe, w tym 
przebudowa ul. Kossaka, ul. 
Wiosennej, odbudowa Alei 
Żytawskiej; 

 y budowa targowiska miejskiego;
 y inwestycje na ogrodach 
działkowych „Przylesie” 
i „Jarzębinka”;

 y modernizacja i rozbudowa 
monitoringu miejskiego;

 y modernizacja oświetlenia 
ulicznego;

 y termomodernizacja budynku 
szpitala gminnego;

 y dostosowanie budynku 
Przedszkola Publicznego Nr 6 oraz 
Przedszkola Publicznego Nr 4 
i Żłobka Nr 1 do wymagań ppoż.;

 y inwestycje na obiektach 
sportowych przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Bogatyni.

Spotkanie 
z przewodniczącymi  
Rad Osiedli
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8 lutego 2022 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach 
prozdrowotnego projektu, realizowanego przez Bogatyńskie 
Stowarzyszenie Amazonki, przy wsparciu Gminnego Programu 
Współpracy Transgranicznej.

Celem projektu była aktywizacja 
fizyczna mieszkańców miasta 
i gminy. W miesiącach letnich 
ćwiczenia jogi odbywały się na 
świeżym powietrzu. Poranki 
z jogą na trawie zrealizowano 
w Porajowie, Opolnie -  Zdroju, 
Jasnej Górze oraz w Bogatyni. 
Ćwiczenia prowadziła Magdalena 
Marciniak, wykorzystując sprzęt 
bogatyńskich Amazonek. Podczas 
spotkania podsumowującego 
„Międzynarodowe warsztaty 

z jogą” uczestnicy wymienili się 
spostrzeżeniami na temat dobrego 
wpływu ćwiczeń na cały organizm 
-  zmniejszenia dolegliwości 
bólowych pleców, barków, 
karku, szyi,  utrwalenia nawyku 
utrzymywania poprawnej postawy 
ciała, zwiększenia wytrzymałości 
i odporności organizmu, 
wzmocnienia mięśni i  płynności 
w poruszaniu się. Regularne 
ćwiczenie jogi zaowocowało także 
wyciszeniem systemu nerwowego, 

czego efektem jest zwiększona 
stabilność emocjonalna, psychiczna 
równowaga, większy dystans do 
otoczenia i wydarzeń.

Najbardziej aktywne uczestniczki 
projektu zostały uhonorowane 
dyplomami wręczonymi przez 
Przewodniczącą Bogatyńskiego 
Stowarzyszenia Amazonek Dorotę 
Bojakowską oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciecha 
Dobrołowicza.

Sukces warsztatów 
jogi z Amazonkami

OGÓLNOPOLSKI

TURNIeJ
FORM SaTYRYCZnYCH
BOGaTYnIa 2022

39 Czekamy na zgłoszenia!

KONKURS NA TEKST SATYRYCZNY – Teksty należy nadsyłać drogą 
elektroniczną (e-mailem): do  20 kwietnia 2022 r. na adres: 
turniej.lgarzy@gmail.com w temacie wiadomości należy napisać: 
„Turniej – tekst”. I nagroda – 3000 zł, tytuł „Księcia Łgarzy” oraz statuetka  
„Złotego Kosy” !

KONKURS NA SCENICZNĄ PREZENTACJĘ WŁASNYCH UTWORÓW 
SATYRYCZNYCH – Nadsyłanie utworów scenicznych - czas trwania do 15 
minut - w formie multimedialnej (link do nagrania, lub nagranie wideo 
w formie załącznika do listu elektronicznego) wraz z kartą uczestnictwa  
należy przesłać do 20 kwietnia 2022 roku  na adres: turniej.lgarzy@gmail.
com z dopiskiem w tytule wiadomości „Turniej - zgłoszenie”. I nagroda – 
5000 zł, tytuł  „ Króla Łgarzy” oraz statuetka „Kozła” !

„Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności”, to przegląd najciekaw-
szych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej w kraju - odbędzie się  
21 maja 2022 roku podczas Koncertu  Finałowego  w Bogatyni. 
Nagroda – 5000 zł oraz statuetka „Szczupłego Andrze-
ja” tra�  do wybrańców bogatyńskiej publiczności.

Szczegółowe informacje dotyczące regula-
minu konkursów oraz kartę uczestnictwa 
można znaleźć na stronie internetowej: 
www.turniej.com.pl.

ZAPRASZAMY 
Z UŚMIECHEM !
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Strategii Rozwoju 
Gminy Bogatynia

dotyczących projektu

na lata 2021-2027

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz 
uchwałą nr L/333/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju 
Gminy Bogatynia na lata 2021-2027” oraz w sprawie szczegółowego 
trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, 
w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza sąsiednie gminy i ich związki, 
lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców 
gminy Bogatynia oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii 
Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027.

Ewentualne opinie, uwagi, 
propozycje zmian zapisów wraz 
z uzasadnieniem można zgłaszać na 
formularzu w terminie od 21 lutego 
2022 r. do 28 marca 2022 r. lub 
podczas spotkania konsultacyjnego 
online za pomocą dostępnych 
narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii należy:

1 przesłać na adres: Urząd Miasta 
i Gminy w Bogatyni  
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 
Bogatynia (o terminowości 
decyduje data wpływu formularza 
do urzędu),

2. lub złożyć osobiście w tut. 
urzędzie,

3. albo przesłać zeskanowany 
dokument za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres 
e-mail: michal.andrzejewski@
bogatynia.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie 
„Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia 
na lata 2021-2027” odbędzie się 
w formule spotkania online w dniu 
2 marca 2022 roku o godz. 15:00. 
Aby wziąć udział w spotkaniu należy 
zarejestrować się do dnia 28 lutego 
2022 roku klikając w poniższy link:

https://forms.gle/
sXBZP9MfuDEKcZc26

Na podanego podczas rejestracji 
maila zostanie Państwu przesłany 
właściwy link do spotkania 
konsultacyjnego.

Projekt Strategii wraz z formularzem 
zgłaszania opinii można również 
uzyskać w Urzędzie Miasta 
i Gminy, po uprzednim kontakcie 
telefonicznym.

Osoba do kontaktów:

Michał Andrzejewski 
tel. 75 77 25 371 
e-mail:  
michal.andrzejewski@bogatynia.pl

zarejestruj się na 
spotkanie
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Rozmawiamy z Ewą Stefaniak – mieszkanką gminy Bogatynia, której 
wielką życiową pasją jest śpiew.  Ewa wielokrotnie występowała 
podczas wydarzeń organizowanych na terenie gminy Bogatynia, 
jednak na swoim koncie ma również wiele sukcesów na arenie 
ogólnopolskiej. Jednym z ostatnich jest udział w programie Telewizji 
Polskiej – „Szansa na sukces”.

Ewa bardzo mi miło, że zgodziłaś 
się na rozmowę o swojej pasji. No 
właśnie – muzyka i śpiew. To chyba 
dwa nieodzowne elementy Twojej 
codzienności. Kiedy zaczęła się ta 
przygoda?

Witam. Mi też jest bardzo miło 
i dziękuję za zaproszenie. Moja 
przygoda ze śpiewaniem zaczęła 
się już we wczesnym dzieciństwie. 
Mama zawsze mówiła, że śpiewałam 
już zanim nauczyłam się mówić. 
Już od najmłodszych lat brałam 
udział w różnych muzycznych 
wydarzeniach. Generalnie muzyka 
na co dzień pomaga mi zachować 
spokój ducha i przyjmować wszelkie 
przeciwności losu z dystansem, 
a piękne chwile przeżywać jeszcze 
radośniej. 

Poza tym, że sama śpiewasz to 
uczysz również śpiewu młodsze 
pokolenia. To chyba duża 
satysfakcja móc dzielić się swoją 
pasją z innymi?

Tak, był taki czas, że pracowałam 
z dziećmi. To cudowne uczucie, 
kiedy zaczynają się otwierać 
wokalnie. Teraz niestety mam na 
to mniej czasu, ale zawsze chętnie 
posłużę radą. 

„Szansa na sukces”. Pierwsze 
pytanie dotyczące programu – czy 
ktoś Cię namawiał do udziału? Czy 
to była Twoja decyzja – a może 
muzyczne marzenie?

Ha ha. Dobre pytanie. Można 
powiedzieć, że mój udział w „Szansie 
na Sukces” to przypadek. Nigdy nie 
czułam potrzeby pokazania się w tv, 
czy sprawdzenia się w tego typu 
programie. Poza tym nie bardzo 

miałam czas na śledzenie castingów, 
ani tym bardziej na branie w nich 
udziału. Od 14 lat sama wychowuję 
córkę Olgę. W ciągu tygodnia 
pracuję zawodowo, a w weekendy 
najczęściej śpiewam na imprezach 
okolicznościowych. Więc jak już 
się zdarzyło, że miałam odrobinę 
wolnego czasu, to wolałam 
go spędzać z córką. Pandemia 
spowodowała, że tego czasu 
było dość sporo, a mi podczas 
przeglądania FB przez kilka dobrych 
tygodni migała informacja, że 
można się zgłosić do Szansy online. 
Zupełnie spontanicznie wysłałam 
do nich email z moimi nagraniami. 
Szczerze mówiąc nie spodziewałam 
się, że mi w ogóle odpiszą. Przecież 
dziennie wpływało do nich 
dziesiątki takich zgłoszeń. Dlatego 
wielkie było moje zaskoczenie, kiedy 
równe 2 tygodnie później, zostałam 
zaproszona do odcinka z Halinką 
Mlynkovą. I samo to uważałam już 
za wielki sukces.

Wypadłaś znakomicie! Halina 
Mlynkova z zespołu „Brathanki” 
również doceniła Twój talent 
przyznając Ci wyróżnienie. To 
chyba mega przyjemne uczucie 
słyszeć komplementy od takiej 
wokalistki?

Dziękuję. Miałam okazję jeszcze 
chwilę po programie rozmawiać 
z Halinką i muszę powiedzieć, że 
to bardzo ciepła, sympatyczna 
i skromna osoba. I tak, to mega 
przyjemne uczucie zostać 
wyróżnionym przez tak znakomitą 
wokalistkę. Zwłaszcza, że 
w porównaniu z innymi piosenkami 
konkursowymi w „Siebie Dam Po 

Ślubie” nie ma zbyt wiele miejsca na 
pokazanie całego potencjału. Tym 
bardziej, że ja nigdy nie uczyłam 
się śpiewać. Tzn. nie brałam lekcji 
śpiewu. Właściwie to właśnie 
podczas nagrywania programu 
miałam pierwszy raz w życiu 
kontakt z trenerem wokalnym – 
przesympatyczną panią Małgosią 
Szarek, której też bardzo podobał 
się mój głos i która określiła mnie 
mianem naturszczyka, czyli osoby 
naturalnie uzdolnionej, co też było 
bardzo budujące.

Czy program okazał się tytułową 
„Szansą na sukces”? Otworzyły się 
jakieś drzwi?

Na pewno występ w Szansie 
spowodował spore zmiany w moim 
życiu muzycznym. Niestety nie 
wszyscy odebrali to pozytywnie 
i moja długoletnia współpraca 
z polsko-niemieckim zespołem, 
zakończyła się jeszcze przed emisją 
programu. Ale z drugiej strony 

Muzyczna pasja



Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 1/118 styczeń - luty 2022 15

n
a

s
i

 p
o

t
r

a
f

i
ą

!

otworzyły się nowe możliwości. 
Program spowodował chęć 
spełniania życiowych marzeń, 
a jednym z nich było zostanie 
ulicznym artystą. Fachowo nazywa 
się to Professional Streetart i polega 
na pokazywaniu swojej pasji na 
ulicy. Oczywiście za zgodą włodarzy 
miast. Mam już nawet taki występ 
za sobą i przyznam szczerze, że 
byłam mile zaskoczona reakcją 
ludzi. Zatrzymywali się, słuchali, 
uśmiechali a nawet tańczyli. To 
naprawdę cudowne uczucie 
podarować komuś odrobinę radości, 
zwłaszcza w tak dziwnych czasach. 
Dlatego podjęłam współpracę 
z firmą „MUSIK P.H.U. ANDAR 
Professional Streetart i Ekipa” pod 
dyrekcją pana Dariusza Gralińskiego, 
z którą współpracuje również m.in. 
Piotr Kwiatkowski, uczestnik 8 
edycji The Voice of Poland. Firma 
zajmuje się przede wszystkim 
Streetart w wielu miastach Polski, 
ale również obsługuje inne eventy. 
Jestem też w trakcie nagrywania 
płyty z coverami oraz pracuję nad 
pierwszym autorskim singlem. 

Wydaje mi się, że sam udział 
w tego typu programie to świetne 
doświadczenie i duża nauka na 
przyszłość. A może i kontakty 
z uczestnikami? Utrzymujesz 
kontakt z kimś z programu?

Tak - to właściwie milowy krok 
jeśli chodzi o doświadczenie. Ale 
dla mnie przede wszystkim to 
fantastyczna przygoda. Bardzo się 
cieszę, że mogłam zobaczyć to 
wszystko od podszewki i poznać 
bardzo wartościowych ludzi. 
W studio panowała tak ciepła 
atmosfera, że nie było miejsca 
na stres. Więc jeśli ktoś chciałby 
się zgłosić, a ma jakieś obawy, to 
zupełnie niepotrzebnie. Ogólnie 
nagrania trwały kilka godzin 
i zdążyliśmy się bardzo polubić 
z pozostałymi uczestnikami. Mamy 
swoją grupę na FB i jest nawet 
pomysł na wspólną piosenkę. 
Tak naprawdę żadne z nas nie 
traktowało tego jak rywalizację. 
Każdy przyjechał przeżyć 
przygodę i ją przeżył. To naprawdę 
utalentowani ludzie, którym zawsze 

będę kibicować i życzyć dalszych 
sukcesów.

Czy to Twoje ostatnie słowo jeśli 
chodzi o tego typu programy?

Właściwie to ani pierwsze i zapewne 
nie ostatnie. Co prawda to pierwszy 
program telewizyjny w Polsce 
w jakim wzięłam udział, ale miałam 
też kilka sukcesów w konkursach 
zagranicznych, ponieważ od kilku 
lat przebywam w Niemczech. 
W listopadzie 2019 roku dostałam 
się do ścisłego finału The Voice of 
Polonia, czyli konkursu dla Polaków 
mieszkających za granicą. Wśród 
uczestników byli mieszkańcy Anglii, 
Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. 
Jednym z Jurorów był bardzo 
ceniony przeze mnie wokalista 
Janusz Radek. Konkurs odbył się 
w Brukseli (Belgia) , a ja zdobyłam 
zaszczytne drugie miejsce i zostałam 
zaproszona do polonijnej tv PEPE 
TV z siedzibą w Essen (Niemcy). 
Tam miałam przyjemność udzielić 
krótkiego wywiadu i wziąć udział 
w koncercie kolęd. Później w lutym 
2020 na festiwalu polonijnym 
w Wiedniu (Austria) zostałam 
wyróżniona spośród około 50 innych 
muzyków z różnych zakątków 
świata i zdobyłam nagrodę TV. 
Dostałam też zaproszenie na festiwal 
polonijny do Opola. Niestety przez 
pandemię został on odwołany. Czy 
w przyszłości zgłoszę się jeszcze do 
jakiegoś programu tv? Nie wiem. 
Jeśli tak, to spontanicznie. Póki co, 
czuję się spełniona muzycznie. 
Przeżyłam wiele pięknych chwil 
podróżując po Europie i poznając 
ludzi z taką samą pasją jak 
moja. Zdobyłam sporo nagród 
i wyróżnień. Ale za największy swój 
sukces muzyczny uważam to, że 
swoim śpiewem potrafię obudzić 
w ludziach wiele pozytywnych 
emocji. Kiedy widzę na twarzach 
słuchaczy wzruszenie, wiem, że to 
co robię ma jakiś sens. 

A śpiewanie na terenie gminy 
Bogatynia – w swojej rodzinnej 
miejscowości. To chyba zawsze 
wielka przyjemność prawda?

Oczywiście, że to dla mnie ogromna 
radość spotkać się z rodziną 
i przyjaciółmi. Zwłaszcza kiedy mam 

okazję zaśpiewać jako „Głosy znad 
Nysy” – zespół, który powstał kilka 
lat temu w składzie: ja, moja siostra 
Joanna Bałkota i nasze dwie bratnie 
muzyczne dusze – Anna Masełko-
Bzowska i Alicja Zakrzewska. Zdarza 
się to co prawda sporadycznie, ale 
jeśli już się uda, to są to naprawdę 
muzyczne uniesienia. Mimo tego, 
że na kilka lat wyjechałam bardzo 
daleko za granicę – aż pod Francję, 
a od roku mieszkam w Hagenwerder 
(Radomierzyce – strona niemiecka), 
to Posada zawsze będzie moim 
domem, a jej mieszkańcy moją 
rodziną.

Myślę, że Twoje działania 
są niesamowitą motywacją 
dla młodych ludzi z naszego 
terenu, którzy również marzą 
o podobnych wokalnych 
wyczynach. 

Mam taką nadzieję, że moja historia 
zainspiruje kogoś do spełniania 
swoich marzeń i samorealizacji. I nie 
mam tu na myśli tylko wokalistów, 
ale w ogóle ludzi, którzy mają 
jakąś pasję. Przede wszystkim 
nie bać się marzyć i próbować. 
Nie zniechęcać się po jednym 
potknięciu, no i otaczać się ludźmi, 
którzy motywują, a nie zniechęcają. 
Właściwie po występie w Szansie 
dostałam kilka wiadomości od 
osób, które dziękowały mi za to, że 
zmobilizowałam je do działania. To 
naprawdę super miłe, chociaż ja tak 
naprawdę nic takiego nie zrobiłam. 
Robię po prostu to, co kocham 
i jestem szczęśliwa, że mogę się tym 
dzielić. I właśnie tego wszystkim 
życzę, żeby każdy był szczęśliwy 
w tym, co robi. 
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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

Coś tu  
nie gra!

Produkcja: Polska
 gatunek: komedia romantyczna 

czas: 103 min. 

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

4-8.03.2022 
godz. 18.00 

2D,PL 

Produkcja: Francja
 gatunek: familijny, komedia 

czas: 103 min. 

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

4-8.03.2022 
godz. 16.00 
dubbing, 2D 

Dużym sukcesem zakończyła 
się akcja „Paczuszka dla 
maluszka” zorganizowana 
w gminie Bogatynia. 14 
stycznia br. burmistrz Wojciech 
Dobrołowicz przekazał 
zgromadzone w bibliotece 
paczki dla podopiecznych Domu 
Samotnych Matek z Dziećmi 
w Zgorzelcu. 

Organizatorem świątecznej akcji 
była Fundacja Małych Stópek, która 
już od 2013 roku zbiera świąteczne 
wyprawki dla najmłodszych, 
potrzebujących dzieci. Gmina 
Bogatynia przystąpiła do tej akcji, 
z inicjatywy burmistrza, po raz 
pierwszy. Paczki dla dzieci były 
gromadzone w bogatyńskich 
placówkach oświatowych oraz 
przynoszone przez mieszkańców do 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Bogatyni. 

Stowarzyszenie MONAR Dom 
dla Samotnych Matek z Dziećmi 
w Zgorzelcu jest placówką 
świadczącą pomoc samotnym 
matkom i ich dzieciom, jak również 
kobietom w ciąży, które potrzebują 
wsparcia w trudnych sytuacjach 
życiowych.

Zakończenie 
świątecznej 
akcji


